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       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

عاشق بودم، اما دلم جرات نداشت.  ینگذاشت. کاش بدان مینفس برا یرفتنت جا ی: کاش بدانمقدمه

همچون  یچون مجنون عاشق یعاشق. من عاشقم دیایکه به زبان ب ستین یدوستت دارم حرف یکاش بدان

 فرهاد! ...

 

از قبل به  شتریب یلیروزها خ نی. ادمیشیکه گذراندم اند یچند وقت زندگ نیرا بستم. به ا میها چشم

توان  یآن م یشود همراه، شود هر چه که اسم رو ق،یکه شود رف یکیداشتم.  ازین یبودن کس

 گذاشت.

 . ستیوقت روزگار وفق مرادت ن چیه شود؟ ینم دیخواه یآنچه  که م شهیهم یول

 من بود. نه،  یمشکل فقط برا میگو ینم

 میجنگ یم ی! ولادیچه کم و چه ز میما، اعم از کوچک و بزرگ، مشکالِت خودمان را دار  یهمه  

 که حقمان است. ی. آرامشمیتا به آرامش برس

نطقم باز  ل،یوک ،یشدم قاض یم نهیآ یجلو میها ییفقط در تنها یشده بودم در خلوتم.. ول یسخنران

 شد.  یم

 

چشم برداشتم و سمت تختم رفتم. تلفن همراهم را که موقع ورود به  نهیم، از آ لیزنگ موبا یصدا با

 تخت انداخته بودم در دست گرفتم.  یاتاق رو

زد  یکه دوست داشت زنگ م یکرد. در هر ساعت ینم یفرق شیکه شب و نصف شب برا یکس تنها

  کاوه بود.

 زدم و تماس را وصل کردم. یلبخند

 

 .زمیجونم؟ بنال عز -

 

 دادا؟ یچطور تتمیکشته مرده شخص یعنی -

 

 دادم. هیبه تخت تک 

 

  ؟یدیساعت رو د ییخدا -
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رود آن هم محکم و  یمغزم رژه م یکردم رو یمخ بود. احساس م یکه رو ییاز آن خنده ها د،یخند

 کوبنده.

 

 خواد باشه. یم یتهر ساع یتو که خواب نبود -

 

 را از گوشم فاصله دادم. یتر از قبل گوش کالفه

 

 خب کارت رو بگو. -

 

 گفت: ینیمقدمه چ بدون

 

 چالوس؟ هومن و رضا موافقت کردن، فقط مونده تو. میبر یا هیآسا پا -

 

م بود، مجبور بودم من هم قبول کن قهیکاره احمقانه، به ساعت نگاه کردم. دو و چهل و پنج دق کی 

 دادم. یم ینیسنگ مهیجر دیوگرنه با

 

 هنوز از ذهنم پاک نشده.  نیکه دفعه قبل سرم آورد ییمجبورم قبول کنم. بال -

 نیسر و صدا تک بنداز یب دیبوق نزن نیدیباز رس ییموقع شب آخه؟ خدا نی! انیواقعا احمق یول

 .نمییپا

 

 و قطع کرد.  دیدوباره فقط بلند خند کاوه

 یکم می. چشم هاستادمیا نهیموش کردم و برق اتاق را روشن کردم.  بلند شدم جلو آخواب را خا چراغ

 رفتم. یم دیشد کرد با ینم یکار یسرخ شده بود. ول یخواب یاز ب

ام گذاشتم.  یکوچک مسافرت فیسر و صدا دو دست لباس در ک یرفتم و ب میسمت کمد لباس ها 

 .دمیکش میبه موها یحوصله دست ی. بدمیشجذب پو یمشک شرتیت کیرا با  یمشک نیشلوار ج

 رفتم.  رونیدور به کل اتاق نگاه کردم  و آرام از اتاق ب کی

مطمئن شدم آرام آرام سمت در  یاز نبود کس یخانه در سکوت بود. به دور و برم نگاه کردم وقت کل

 هوا ماند. یدستم رو نیآرو یرفتم که با صدا
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 خان داداش؟ یکجا به سالمت -

 

 و سمتش برگشتم. دمیکش یپوف

 

 ؟یداریب یموقع شب واسه چ نیا -

 

 نگاهم کرد. یکرد و با کنجکاو زیرا ر شیها چشم

 

 آب بخورم.  وانیل هیمن اومدم  ؟یریموقع شب کجا م نیتو ا -

 

 ه؟یهوا بخورم. مشکل رمیمنم دارم م-

 

 زد و ابرو باال انداخت. شخندین

 

 .الیخ یبابا ب ؟یهوا بخور یریم یخفن دار پیت نیساک و ا نیبا ا-

 

 جلو دهانش را گرفتم. عیرا بلند کرد، سر شیصدا

 

 دم، فقط الل شو! ی_ رمز لپ تاپ رو بهت م

 

 . دمیاش کوب یگرفتم و محکم به پبشان شیلب ها یزد و سرش را تکان داد. دستم را از رو یلبخند

 

 . ارمیرو سرت در ب شیکه تالف هیک نی. ببیخدا لعنتت کنه تا حاال هزار بار ازم باج گرفت -

 

 و سرش را با تاسف تکان داد.  دیخند فقط

 

 .میزن یبعد در موردش حرف م ادیم خوابم یلیبرو داداش خ -
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انداخت و سمت  نییتوجه به نگاه من سرش را پا یزدن بود. او هم ب شخندیکه کردم ن یکار تنها

 اتاقش رفت. 

 یا بدون حرف اضافه لیموبا ی برهیبا و 

 رفتم. رونیاز در ب ییسر و صدا نیتر کیو بدون کوچ دمیام را پوش یکتون

شدند و دستت  یشود همه متوجه م جادیا ییصدا نیبود کوچک تر یبود. کاف نیخانه هم کف هم یبد 

 شد. یرو م

 و سوار شدم.  دمیکاوه دو نیرا هم آرام بستم، سمت ماش اطیح در

بود  زهایچ نیآمدم بخاطر هم یم رونیب یآنها فقط من بودم که دزدک نیب دندیهر سه بلند خند دنمید با

 کردند. یکه مسخره ام م

 

 زهرمار، به جا سالم کردنتونه؟ -

 

 را نوازش کرد و با لبخند نگاهم کرد. میجلو نشسته بود،  هومن کنار من ،  موها رضا

 

 .یستیا یخودت م یپاهارو  یشی. تو هم مرد مشهیسخت تموم م یروزها نیغصه نخور پسرم ا -

 

 شان توجه نکردم.  یها کهیدستش را پس زدم و به حرف ها و ت یعصب

 نگاهم کرد و لبخند زد. نهیاز آ کاوه

 

 بخند نذار کوفتمون شه. گه،ید اریدر ن یاه چندش باز -

 

 راند و با آهنگ هم صدا شده بودند. یکرد و با سرعت م ادیآهنگ را ز یصدا

با تاسف  شانیخواند. من فقط برا یو بلندتر آهنگ را م دیخند یگشت و م یبرمهر دفعه سمتم  کاوه

 دادم.  یسر تکان م

 

 داره یراه هیشب  واری))پشت د

 ستاره یراست در خونه  هیره  یم که

 یقدم از ور دل ما که رد ش چهار
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 ماه شب چهارده داره ینیب یم

 داره یبروش و برمخانوم و ا دیداره خورش یخانوم و ابروش و برم دیخورش

 

 تو باشه تو هواش یاونجا که شب هاش بو میبر ایب

 سرت ستاره هاش زهیرد شه بره بر ادیکه م باد

 تو باشه تو هواش یاونجا که شب هاش بو میبر ایب

 سرت ستاره هاش زهیرد شه بره بر ادیکه م باد

 تنت کن رهنتویپ نیقشنگتر یایم یوقت

 تو سرت کن یسر سرور تاج

 مست کن همه جا رو بشکن چشماتو

 دل ساده و عاشق من اال

 

 چشم مستت یحلقه  یعنی قبله

 اونه که دست بزنم به دستت حیضر

 تپامو ببند تو خونه لیدخ یجا

ت،سرمو بزار رو ت،سرمو بزار رو شونهت، سرمو بزار رو شونهمهر سرمو بزار رو شونه یجا به

 ت((شونه

 شدم.  رهیشب خ یکیو تار چسباندم و به ظلمت شهیرا به ش سرم

شوم از آن  چشم  رهیشب خ یکیکرد به تار یوادارم م ییروین یاز طرف یبرم داشت، ول خوف

 برندارم. 

خورد تا  یآن ها بود که به گوش م یصدا شتریبودند ب یها هنوز مشغول خواندن و مسخره باز بچه

 خواننده! یصدا

 

 هواش تو باشه تو یاونجا که شب هاش بو میبر ای))ب

 سرت ستاره هاش زهیرد شه بره بر ادیکه م باد

 تو باشه تو هواش یاونجا که شب هاش بو میبر ایب

 سرت ستاره هاش(( زهیرد شه بره بر ادیکه م باد
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 خورد. رضا بلند داد زد: یدیتکان شد نیخواندن ماش وسط

 

 _ کاوه مواظب باش

 

 

 یزیترمز گرفت که به چ یکار گذشت. زمان کار از ردیو ترمز بگ دیایتا خواست به خودش ب کاوه

 برخورد کرد. نیمحکم به ماش یزیچه شد! فقط چ میدیکدام نفهم چیبرخورد کرده بود. ه

 ی. خواننده هنوز داشت ممیبود دهیکرد. هر سه ترس یاز آنجا عبور نم ینیماش چیبود. ه کیجاده تار 

 شد. یخراب تر م زیما همه چ یبا صدا . انگارمیجرات حرف زدن هم نداشت یکدام حت چیخواند. ه

 دنده عقب گرفت. کاوه

 

 .یکرد یچه غلط نیشو بب ادهیاحمق؟ پ یکن یم یدار کاریچ -

 

 .دیلرز یم شیداد و از ترس صدا نییآب دهانش را پا رضا

 

 کنه! یم کاریچ نجایا زادیموقع شب آدم نیباشه، وگرنه ا وونیح دیبا -

 

حالت به  نیبود ا یعصب یلیخ یمخم بود. وقت یرو شیخنده ها نی! اکیستریه یخنده ا د،یخند کاوه

 داد.  یاو دست م

 

 خفه شو کاوه، تو رو خدا خفه شو!  -

 

 . دمیرس یبه جنون م شیقدر ترس و استرس در وجودم نشسته بود که با خنده ها آن

 که مات مانده بود. پر از ترس بود. کاوه واقعا خفه شد،  رضا هم  شیشد، چشم ها رهیبه من خ هومن

 .دیرا باز کردم. هر سه  سمتم برگشتند.هومن دستم را گرفت و پرس نیبه خود دادم و در ماش یجرات

 

 ؟یکن یم کاریچ  -
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 آدم باشه. دیبود، شا یچ میبفهم دیبا -

 

نامطمئن  سمتش قدم برداشتم. لرز را  یشدم، با قدم ها ادهیمشت شد و پ میسکوت کردند. دست ها فقط

سرد. عرق کرده بودم.جالب بود  یدر آن هوا زد،یلر یبه شدت م  میکردم.دست ها یحس م میر پاهاد

 کیتوانستم درک کنم. مثل  یوجودم سرد. حسم را نم یهم سرد بود هم گرم، انگار قلبم خفه بود ول

زش به سو میگلو یاز فرط ترس خشک شده بود. حت میمانده و تشنه است. لب ها ریکه وسط کو یآدم

 آتش را در حلقم فرو کرده بودند. یافتاد، انگار گدازه ها

را  نیماش یکردم قدم از قدم بر نداشتم. جلو یرا آنقدر آرام و با ترس گرفته بودم که حس م میها قدم

 نبود.  یزینگاه کردم چ

د که بو کیشدم و سر تکان دادم. آنقدر جاده تار رهیکردند خ یبچه ها که هنوز با ترس نگاهم م به

 شد. ینم دهید چیه

 شان راحت شده بود.  الیهم انگار خ آنها

 د،یلرز یم میبا ترس راه رفته را برگشتم. پاها یناله ا یرفتم که با صدا نیبرگرداندم و سمت ماش رو

 گرفت.  یتوان راه رفتن را از من م

 یداد م یوجودم بآن حس ترس در  قایاالن دق م،یزد یاز بس با بچه ها  از جن و ارواح حرف م  

 کرد.

من هم خم شد. تازه متوجه شدم به  یزانو ها ن،یماش یکاوه نور باال زد. با روشن شدن چراغ  جلو 

 .میزده بود یکی

 

در آن حال و هوا بودم.  قایمن االن دق شد؟یبود که روح از بدن جدا م نیا ریچطور بود؟ مگر غ مرگ

زن  به پهلو افتاده  کیجلو رفتم  یلق بود. به سختخارج شده و در هوا مع که از جسم یروح کی

 بود. 

 دادم. کنارش دو زانو نشستم. نییهم نداشت. از ترس آب دهانم را پا یدرست پوشش

 

 ؟یشنو یخانم صدام رو م -

 

صورتش  یرا از رو شیهم مرده بود. دستم را جلو بردم و موها دیشا ایاز هوش رفته بود  انگار

 چی. تا به حاال دستم به هزدیخون نشسته بود. نبض دستش را گرفتم، کند م صورتش یکنار زدم، رو

 جان یجسم ب نیچکار کنم. بلند کاوه را صدا زدم. چشمانم ب دیدانستم با ینخورده بود. نم یدختر

 .دختر و بچه ها در گردش بود

 

 . دیلرز یم تیاز شدت عصبان میسرشان داد زدم ، تا از شوک خارج شوند. صدا بلند
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 آشغال! یکرد چارمونیب ،یزد یچه گند نیبب ایکاوه؟ ب -

 

 از من نداشت.  یشد. او هم دست کم ادهیرضا پ 

 داد.  هیتک نیو به ماش دیسرش کوب یآن دختر محکم با دو دست رو دنیآمد، با د سمتم

 

 خدا! ای -

 

ترسم  ینشده م ریاش تا د. تو رو خدا زودبمارستانیب مشیبرسون دی. بامیکن بلندش کن کمک ایب -

 . رهیبم

 

 سر تکان داد:  رضا

 

فکر  یقتل عمد. به همه چ شهینامه نداره،  اون وقت م یکاوه گواه ؟یچ رهیاگه بم ؟یشد وونهید -

 .ادیم یکی یسیپل یآمبوالنس میزنیزنگ م میبر ایکن. تو رو خدا ب

 

 یکرد من چه حال یو فرار م زدیمبه او  یکی. اگر  دمیآن چهره خواهرم را در آن دختر د کی در

 شدم؟ یم

 

 کمک کن.  ایمن نشسته بودم. ب گمیم م،یولش کن یجور نیشه که هم ینم-

 

گونه اش  یسرش گذاشت و پشت هم اشک رو یشدند . کاوه دو دستش را رو ادهیو هومن هم پ کاوه

 خورد.  یسر م

 

. داره ازش ومدین یتا کس نیایب نیستادیا. چرا ادیآمبوالنس ب میزن یتو رو خدا، زنگ م میبر نیایب -

 نشد.  ریتا د نیزود باش رهیخون م

 

 بلند داد زدم.  دوباره
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. االن نبض داره تازه داشت رهیبم ادیتا اون موقع که بخواد آمبوالنس ب دیشا مارستان،یب مشیبر یم -

 کرد.  یناله م

 

 .زنهیمها بابام دارم  سیبشه قبل پل شیزی! اگه چیگ یچرا چرت م -

 

ولش  ینجوریگم من پشت فرمون بودم. تو رو خدا ا یکمک کن. م ایب زتیکاوه، جان عز ایب -

بخدا عذاب وجدانش  اره؟یبال رو سرش ب نیا یکی ادیخواهر خودتونه دلتون م نیفکر کن ن،ینکن

  مونم. یمن م دیخورم. اصال همتون بر یتکون نم نجایمن از ا دیکنه. اگه کمک نکن یولمون نم

 

از سر حرفم  میبگو یزیچ یدانستند وقت یسکوت کردند. م دندیحالم را د یمصمم بودم. که وقت آنقدر

. انگار فقط او درکم کرده میآمد فقط من و او خواهر داشت کینفر هومن نزد نیآمدم. اول ینم نییپا

 بود. 

 

 .مارستانیب مشیبرسون دیحق با توئه، با -

 

 یبا ترس نگاه مان م دهیپر . رضا و کاوه فقط با رنگمیکرد نیشکمک هومن دختر را سوار ما با

 کردند. 

گذاشت. رضا و  شیپاها یپشت فرمان نشستم هومن عقب کنار دخترک نشست و سرش را رو من

 در شوک بودند. دیشد زدندیکالم حرف نم کیکاوه جلو نشستند 

 یم یلیگرفت نگاه کردم. خ یرا م نبضش قهیشده بود و هر دق رهیبه هومن که به دخترک خ نهیاز آ 

رفتم. سمت تهران حرکت  یتوانستم با سرعت م یرخ دهد.  تا آنجا که م یکه اتفاق ناگوار میدیترس

 . میدور نشده بود ادیکردم ز

چند پرستار با  عیرفت. سر یکه در راه بود نگه داشتم و رضا با عجله سمت نگهبان یمارستانیب نیاول

برانکارد گذاشتند، هومن همراه شان رفت. من ماندم تا کاوه  یم بلندش کردند و روبرانکارد آمدند، آرا

 و رضا را بفرستم. 

 را خراب کنند. زیبزنند همه چ یحرف دمیترس یاش برنگشته بودند. م یهنوز به حالت عاد انگار

  او بروم. شیکجاست که پ نمیاز رفتنشان مطمئن شدم، شماره هومن را گرفتم تا بب یوقت 

 تکان خوردن هم نداشتم. سوال و جواب مامور هم طاقتم را طاق کرده بود. یخسته بودم که نا آنقدر

 

 کرد. یام م یعصب نیا د،یپرس یهم سوال م پشت

 و گفت: ستادیجلو مامور ا دیحالم را د یوقت هومن
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تک و تنها بود. ما خانم تو جاده  نیا میافتضاحه. صد دفعه تا االن گفت مونی_ جناب ما االن حال روح

باهاش؟ ما با دوتا  نینسبت داشت نیپرس یم یافتاد. شما ه نیماش یجلو یچجور میاصال متوجه نشد

! نمونیماش یوجل دیدونم از کجا پر یخانم نم نیا هویشمال  میرفت یم میم داشت گهید یاز دوست ها

 م؟یکرد یبهش فرار م میزد یخوب بود وقت

 

 زد و گفت: شخندین مامور

 

 ؟یخواد تو بازداشتگاه بخواب ینکن! نکنه دلت م ی_ زبون دراز

 

و  دمیخودش دردسر درست کند. او را عقب کش یو برا دیبگو یزیچ  دمیترس یکالفه بود، م هومن

 .ستادمیمامور ا یخودم روبرو

 

 نیماش یخودش رو جلو یک دمیکردم. بخدا اصال نفهم فیبود که تعر یهمون انیکل جر دینی_ بب

 شه. رید دمیترس یو آمبوالنس، ول سیخواستم زنگ بزنم به پل یاخت.  ماند

 

 نوشت.  یم ییزهایچ یداد و در برگه ا یسر تکان م فقط

 

 ! یخانم و روشن نشدن ماجرا شما بازداشت نی_ تا به هوش اومدن ا

 

در خانه  گرید دیرس یکه در ذهنم آمد مادرم بود اگر به گوشش م یکس نیدادم، اول نییدهانم را پا آب

 .دمیشن یسرکوفت م دینداشتم. عالوه بر آن تا آخر عمر با ییجا

 

 دوباره جلو آمد. هومن

 

. شما هم عمرا اگه مشیرسوند یاگه قصدمون فرار بود که نم مییجا نیما هم م؟ی_ مگه فرار کرد

 .نیکرد یم دامونیپ

 

 قدم سمت هومن برداشت. کی یعصب مامور
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 .ادهیروتم ز یمردم و ناکار کرددختر  یزد ییپرو یلی_ خ

 

 داد. ینم صیرا تشخ تیرفت. اصال موقع یزود از کوره در م دمیرا کنار کش هومن

 یرو ریکه ، ز ی.  مشکلمیمشکل داشت کیاش بود. ما چهار نفر هر کداممان  یهم بخاطر زندگ آن

 شد.  یوقت حل نم چیه یکرد، ول یمان  م

 

شد نذار خانوادم بفهمن، مخصوصا مامانم.  یبمون هر چ نجایا شو، تو الیخ ی_ تو رو جان آسا ب

 باشه؟

 

فقط سر تکان داد، کالفه بود. از ما فاصله گرفت مامور سمتم برگشت و از من خواست که با  هومن

 او بروم.

 

 )رستا(

. آمد یصورتم م یبه گرد زیبلندم با فر ر یدکلته کوتاه، موها راهنیپ کی. دمیلباسم را پوش نیبهتر

 نشان دهد.  دهیگردم را کش یکه چشم ها دمیکش یخط چشمم را طور

برجسته  ینیب یبرجسته ام که از جراح یگونه ها یو محکم بستم. رو دمیرا از دو طرف کش میموها 

 . دمیشده بود را رژگونه کش

با  زدم و برگشتم که نهیدر آ یبه رستا ی. لبخنددمیبرجسته ام کش یلب ها یرژ قرمز رنگ را رو 

 چهره به غم نشسته مادرم روبرو شدم.

 

 ؟یکن ینگام م ینجوریباز ا هی_ چ

 

 . سرش را با تاسف تکان داد.دیترس یمهم نبود م میکه برا ییبود چون از آبرو یعصب

 

گن  یم ره؟یاز دستت قلبم درد بگ دیرو هم نداشتم. چقدر با یکیکاش تو   ،یبگم دخترم ادی_ عارم م

. نکرد یتو جمع کرد ختیالدنگت ر یبابا یشه؟! هر چ ینم تیزیپس چرا تو چ رهیگ یمادر م نینفر

 نفس راحت بکشم.  هیتو رو با خودش ببره تا من 

 

 شدم.  کیو به او نزد دمیفقط خند شهیهم مثل

 

:      
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 یکرد یترگل و ورگل م کمی ینشست یتو خونت م ی_ اگه هر روز به جا مسجد رفتن نوحه خون

 نی. نه فقط حال و روز تو حال و روز منم ایحرص بخور ینجوریکه االن انبود.  نیحال و روزت ا

 تراح الشیخ یباال سرم بود بابام بود. اون من و بزرگ کرد وقت کهیچشم باز کردم اون ینبود. از وقت

. االنم خالف نکرده هرز نرفته زن گرفته شیرفت دنبال زندگ ستمیپاهام با یتونم رو یشد خودم م

گه مرد جمع کن به  ینم یرسه اگه دلش رستوران بخواد ه یدخترشه. به خودش مکه همسن  یکی

 یم یچطور دارن زندگ نیبرو بب ندمونه،یآ حمونیگه تفر یدلش بخواد نم حیباش، اگه تفر ندهیفکر آ

 استغفرهللا بگو استغفار کن.  یخونه ه نیا یتو نیکنن. تو بش

کن من واسه خودم  یتو واسه خودت زندگ ر،ینگمن رو  یجلو یپرست یتو رو به همون که م فقط

 واسه خودش. ها؟ یهر ک

 

 ایخانواده هستم.  نیسوال بود که واقعا  من فرزند ا میبرا شهیفقط با نفرت نگاهم کرد. هم شهیهم مثل

 یاو بر عکس جلو د،یرس یپدرم! هر چقدر پدر با عشق و محبت به من م گریزن د کیفرزند  دیشا

از او  مشد یم کیآمد هر چقدر به پدر نزد یبدم م شیرفتارها نیاز ا یاز کودکگرفت.  یاو را م

 کردم. یم یدور

 

. آنقدر که گوشه دمیآمدم. مانتو و شالم را با کفش پاشنه بلندم پوش رونیو از اتاق ب دمیرا به هم کوب در

 بودم، رژم پاک شده بود. دهییرا از حرص جو میلب ها

 درست نشود.  یگریرفتم تا داستان د رونیب عیسرزنگ تلفن همراهم  یصدا با

عادت  ی. ولمیدیرا ند گریدوبار همد دیهم شا یدعوتم کرد. رو یبود که امشب به مهمان یپسر عرفان

 رنگارنگ. یشبانه و دوست ها یها یکرده بودم به مهمان

 

 !؟میریگ ی_ چته پشت هم م

 

 ون با نگاهشون قورتم دادن.هات هیهمسا ستادم،یبدو در خونه ا ؟یی_ معلومه کجا

 

توجه به نگاهش به کوچه رفتم.  یکرد. ب یرفتم. مادر از پشت پنجره نگاهم م رونیو ب دمیخند بلند

و پچ  زدندیم دیدر نشسته بودند و د یمحترم هم جلو یها هیبود. همسا ستادهیدر ا یجلو قایعرفان دق

 کردند. یپچ م

 

 زدم و سوار شدم. شخندین 

 در آوردم. شیبرا یدستش زدم و شکلک ریرا جلو آورد زدستش  عرفان
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 .دنیخاله زنک ها کار دستمون م یستادیا ادیز می_ زود پسرخاله نشو، بر

 

 گفت: یدر چشم بود. اسمش هم سخت بود، آوا م یادیاش ز نیو حرکت کرد. ماش دیخند

 

 . دیبد دیلندکروز ند -

 

که اونم با زن  میدار یخونه کلنگ هی ایجدادمون از دار دننه بابامون داشت نه ا هیچ میدیما که نفهم-

 . میباش کیشر دیدوم بابام با

 

 نشست. میلب ها یرو یلبخند  میحرف را زد نیآن روز که با آوا ا ادی به

 آمدم.  رونیعرفان از آن حال ب یصدا با

 

 _ خب چه خبر؟

 

 کجاست؟ یامشب مهمون یامن و امان شما چه خبر؟ راست چی_ ه

 

 بود.  شیپوزخند زدن ها نیبودم. هم زاریکه از آن ب یپوزخند زد. تنها کار عرفان

 

 . زنهیکه پرنده پر نم ییجا هی_ تو جاده چالوسه 

 

 .دمیهوا پرس یشدم. ب رهیخ رونیتکان دادم و به ب سر

 

 م؟یری_دنبال آوا نم

 

 زد.  شخندین دوباره

 

 ؟یترس یم ی_با من تنها باش
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 رهیدا کیکه بخار نشسته بود  یا شهیش یرو میدادم با انگشت ها شخندیا با ناش ر شخندین جواب

 .دمیکش

 

 تونم از خودم دفاع کنم امتحانش ضرر نداره. یترسم. م ینم یچیبترسم!؟ من از ه یی_ مگه لولو

 

 باال انداخت و گفت؛ ییابرو

 

  ؟یندار یبه تو، شما با پسر شجاع نسبت نیآفر-

 

 زدم. لبخند

 

 .میم، چه خوب شناختخواهرش-

 . یمشکوک دیشد ارمیازت در ب یزینتونستم کنکاش کنم و چ یول م؛یماهه باهم هیوجدانن  یول

 

 به من انداخت. ینگاه میزد و ن لبخند

 

 خوشم اومد؟ تیاز چ یدون یمن کامل ازت آمار دارم و شناختمت.  م ی_ول

 

 از تعجب باال رفت. میابروها

 

 ؟ی_ چ

 

 داد و نگاهم کرد.دستش را نشان  کف

 

خونت رو، تو  ی. حتیرو ازم پنهون نکرد یزی. چیکن یم یرو باز ،یکف دست نی_ چون مثل ا

فراتر  شنهادیکه باهات بودن تا بهت پ ییکسا دمی. شنیکن یازش استفاده نم یول ،یهست یدختر خوشگل

 .یزنیهمه رو م دیراحت هم ق ،یدیکش یدادن عقب م یم

 

:      

  



 

              16 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 کردم. و نگاهش دمیخند بلند

دانست من چطور  یم ند؟یب یهستم که م یسرخوش نیکرد به هم یدانست از من؟! فکر م یچه م او

 دارم؟ یدانست چه درد یبزرگ شده ام؟ م

از درون له شده  دیشا یبودم محکم و قو نیبداند. من هم یگذاشتم  کس یدانست نم یکس نم چینه، ه 

 یدادم به کس یاجازه نم ند؛یخورد شدنم را بب یکس گذارم یکردم. نم یظاهرم را حفظ م یباشم، ول

 در وجودم نفوذ کند.

 

 ؟یژن برتر ؟یکنم. تو بگو از کدوم قشر جامعه هست ینم یرو باز ادمی_جمع کن کف دستت رو! ز

 ؟یستادیخودت ا ینه رو پا ای دن؟یکنن و پز م یآقازاده ها که با پول بابا عشق و حال م نیاز ا

 

 اش جمع و حالش دگرگون شد. کردم صورت  احساس

 

 ینداشت همه زور بازو یچیبابام ه ؟ینیب یسرم رو نم یرو دیسف ی_ بچه من چهل سالمه، موها

 خودمه.

 

 یدهن پرکن داشته باش یجا هیتو  یسمت ای ،یقاچاق چ ای یدزد باش دیبا ای! شهی_ هه ، مگه م

 ؟یکدومش

 

 _ تو فکر کن دزدم.

 

کنم.  یچند ساعت هم شده خوش زندگ یمهم نبود فقط دوست داشتم برا زیچ چیه میواقعا برا دم،یخند

 از فکر و غم دور باشم. 

 

 هم باز بهم ربط نداشت. یکه اگه بود یستیبه من چه شوهرم که ن ی_ هر چ

 

پول اخالق اش  افه،یق پ،یداشت ت زیبود که من دوست داشتم همه چ یعرفان مرد میدیدو بلند خند هر

 هم خوب بود. 

 

 اش غرق شدم. افهیاو نگاه کردم ناخودآگاه در کنکاش کردن ق به
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مرد را به  کیبودن  یچهره اش اوج شرق میبگو دیداشت، با یو پوست سبزه ا یابرو مشک چشم

 .یشرق یپسر چشم ابرو مشک کی دیکش یم ریتصو

کرد.  ینمبزرگ بود، اما در چهره اش آنقدر خوب نشسته بود که اصال جلب توجه  یاش کم ینیب 

 زیهر چ ایزشت  ایشد   یکرد چهره اش تخس م یاگر عمل م دیآمد شا یهم به صورتش م یلیخ

و براق بود.  یهم مشک ششیها انگار مرد ترش کرده بود. ته ر شیته ر نیداشت ا شی.  ته  ریگرید

 بود، کم چشم دنبالش نبود. ییرفته پسر خوشگل و تو دل برو مه یرو

 

و چند بوق زد، در  ستادی! پشت در امیدیبه مقصد رس یک میدینفهم  میزده بودحرف  ریدر مس آنقدر

 باز شد.

 . گریقصر د کیدر  میدفعه قبل آمده بود مثل

هاست. به فکر بچگانه ام  لمیفقط مختص به ف یانیاع یخانه ها نیتجّمالت و ا نیکردم ا یفکر م 

بودم، بلد بودم در نقش آدم سرخوش فرو بروم  یخوب گریباز یحالم زار بود تا شاد، ول شتری. بدمیخند

 بکمن و آن ک نیب یبرد فرق یبرف فرو م ریکه سرش را ز یو در آن حال غرق شوم. مثل کبک

 آوردم! ینم رونیگرفت. سرم را ب یکرد و جانم را م یتابم م یب شیاگر سرما ینبود. حت

 

 ؟ی_ کجا غرق شد

 

 ؟ی_ تو قلبت دست و پا زدنم رو حس نکرد

 

 . دیقلبش گذاشت و خند یرا خم کرد و صورت اش را در هم جمع کرد. دستش را رو خودش

 

 .گهیجفتک ننداز د نیبچه بش شه،یکنم داره سوراخ م یگم احساس م ی_ آخ آخ، م

 

 ...ای قهیچند دق ایدر چند ساعت،  یفراموش یعنی. نیهم یعنی. سرخوش بودن میدیبلند خند دوباره

 

 یدلش را بشکنم دستم را دور بازو امدیبازواش را سمتم گرفت. دلم ن ستادیارم اکردم. آمد کن نگاهش

 گرید یخفه کننده بود؛ ول شی.  فضادندیلول ی. همه در هم ممیاو قفل کردم و با هم وارد سالن شد

 داد.  یسر و صداها آزارم نم نیدود و ا یعادت کرده بودم. بو

 خواهند.  یکه عاشقانه هم را م یزوج کی میودزوج ب کی. انگار مینشست یدو  گوشه ا هر

 نبود. نطوریکه ا یصورت در
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 یآمد. اگر دلم راض یخواستم هم دلم با من راه نم یبشوم. اگر م ینبودم که وابسته کس یمن آدم یعنی

مهم نبود؛ چون  میبرا ادیزد، او ز یتشر  م کیهم وجدانم  ییوقت ها هیکرد.  یم ینافرمان عقلم شدیم

 داشتم. شیجواب برا کی هشیهم

 

 ؟یاری_ مانتوت رو در نم

 

 . ستین داشیآوا هم که پ نیشه. ا دایآشنا پ هی. نمیبش کمیحاال  ستی_ فعال حسش ن

 

 .ادی_ فکر نکنم ب

 

 ام نشست. یشانیپ یرو یزیر اخم

 

 _ چرا؟

 

 .دیاش را تا ته سر کش وهیآبم وانیتوجه به من ل یباال انداخت و ب شانه

 

 اومده.  گهید یکیهم تموم کرده نگاه با  دیونم فکر کنم با سعد ی_ نم

 

باورش سخت بود آنها با هم قرار ازدواج گذاشته بودند  یگفت، ول یرا دنبال کردم راست م نگاهش

 حاال... یول

 

 ؟یبودن! حاال شدن تام و جر تیکه مثل رومئو و ژول نایا هو؟یشد  ی_ چ

 

 ه کنارمان بودند با تعجب نگاه مان کردند.ک یچند نفر د،یمثالم بلند خند از

گذاشتم.  یدسته صندل یگرم است. مانتوام را در آوردم و رو تینها یاحساس کردم ب میکه نشست یکم

 نیدر ا یحس چیکردم. انگار ه یمبه مرد بودنش شک  یبه من نکرد. گاه هم ینگاه مین  یعرفان حت

 مرد نبود!

 ستم را گرفت و در گوشم گفت:هوا بدون نگاه کردن به من د یب
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 ؟یبرقص ی_ بلد

 

را باال انداختم،  میگرفتم. فقط شانه ها ینه، قطعا مورد تمسخرش قرار م میتوانستم بگو یم چطور

 اش کنم.   یمجبور شدم همراه

 

 کیشد. همه در آغوش هم بودند. من هم به عرفان نزد یپخش م یخدا را شکر کردم آهنگ آرام 

مثل من همان کارها را  قایرا دور کمرش.  او هم دق گریشانه اش گذاشتم. دست د یوشدم. دستم را ر

در  تمها صور دنیچسب نیا دنیبا د شهیمتنفر. هم دایهم معذب بودم هم شد یکینزد نیانجام داد. از ا

 گرفتم. یشد و حالت تهوع م یهم جمع م

هست که نظر من را دارد و  با حالت  جشن نیهم در ا یکیاز آنها بودم قطعا  یکیاالن من هم   یول

 کند! یتهوع و صورت جمع شده نگاه مان م

 

کردم ،  که با  یو با عرفان صحبت م مینشستند. ما هم نشست شانیآهنگ تمام شد، همه سر جا یوقت

 قلبم گذاشتم.  یو دستم را رو دمی.  ترسدمیکش یبلند نیه دمیکه از پشت سرم شن ییصدا

که داشت ضربان قلبم را باال برده بود.  یکه پشت سرم بود با اخم و ابهت یخصش یول د،یخند عرفان

 یشده اش وقت فیرد یو مثل خون آشام ها شده بود! ابرو زدیم یاش انگار به قرمز یآب یچشم ها

ذوقم زد و تمام ابهت اش   یاش تو یها! شده بود. دماغ عمل رغضبیدر هم گره خورده بود،  مثل م

برجسته  یو با گونه ا دهیآمد. صورتش که مثل مانکن ها کش یان خشن فقط به او مفروکش کرد. هم

حد بلند  نیخودش نساخته بود. قدش تا ا یبرا یبزرگ کلیبه دخترها شباهت داشت. اگر ه یبود.  کم

 داده! تیجنس رییشد گفت دختر بوده و تغ ینبود. م

 

 دختر مردم رو! یسکته داد مانی_ بابا چته؟ پ

 

 شیکردم لخت روبرو یترساند  احساس م یشد. نگاه اش مرا م رهیخ میزد و در چشم ها دشخنین

کرد دوست داشتم مانتو ام را تنم کنم.  یمعذبم م یکم نینشسته ام. البته سرشانه لباسم باز بود. ا

 شد. رهیخ میکرد و در آخر به لب ها میبه سر تا پا ینگاه

 

 بم شده تا سکته!مجذو شتریب نیسکته کرده؟ ا ی_ مطمئن

 

 یام  م وانهیبا نگاهش داشت د زیه کهیزدم و رو برگرداندم. مرت شخندین شخندش،یهم در جواب ن من

کش آمده اش  یهم لب ها زشیکنم. تا هم چشمان ه ادهیصورتش پ یرو یخواست مشت یکرد.  دلم م

 مشتم له شود.  ریز
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 متعجب هاست تا مجذوب شده ها. هیبنگاهم ش شتریشدم آخه؟! ب تی_ توهمت باالست مجذوب چ

 

 نگاهش نکردم. گریام دادم و د ینیبه ب ینیچ

 . تیو مجذوب یو دوست یلحظه کنارش بمانم چه برسد به زندگ کیکردم  یمن که تحمل نم 

 

دلم را لرزاند.  شیسخن گل و گوهرش به عرفان بود. تحکم صدا یرو یکرد؛  ول یمن نگاه م به

 قایکرد که من هم دق یترش م یانگار عکس العمل من عصب یکرد. ول یم تمیاش اذ نینگاه سنگ

 خواستم. یرا م نیهم

 

 بود عرفان؟ ی_ قرارمون چ

 

 ؟ی_ چه قرار

 

 ممنوع بود درسته؟ بهی_ ورود غر

 

 بلند شد. شیاخم کرد و از جا عرفان

 

هات مال  یزبا زیمن نگاه کن. صد دفعه گفتم ه یچشم ها یتو یزنیبا من حرف م یدار ی_ وقت

 من.  ینه واسه همراه ها گرونهید یهمراه ها

 

 زد و باالخره چشم از من برداشت.  شخندین

 

 ...نیا یرو یتعصب نداشت گهید یاونا ینکنه جادوت کرده؟ وگرنه رو هیچ ؟یشد یرتی_ غ

 

دوست  کیاز  شتریکرد ب یابله بود که فکر م یمن بود؛ ول شیبود قصدش خراب کردن او پ معلوم

 !میکنار هم هست

 

 را باال دادم و گفتم: میانداختم و ابروها گرمید یپا یزدم؛ پا رو لبخند
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با  دی. پس فکر نکنشترینه ب م،ی. من و عرفان فقط دوستدیبد برداشت کرد ای دیمتوجه نشد نکهی_ مثل ا

 . دیمن خراب کن شیپ دیتون یآوردن حرف از گذشته اون رو م

 

 بود.  شیلب ها یهنوز رو ندشخیاخم نگاهم کرد و ن با

 

ترسم دستم رد کنه و لب پر  یچون م ؛ینپر یوسط حرف کس ریبگ ادی یول ق،یبه توئه رف نی_ آفر

 . یش

 

 و نگاهش کرد. دییرا جو شیشده بود. لب ها یکافر یحساب عرفان

 

ن؟ . دورت کمییخوش اشتها یلیآخه تا چه حد! خ ی_هه، واقعا که قصدت خراب کردنم بود؟! پست

 قدر سخته؟ نیآدم باش. ا کمیفقط  کمی

نکن که  میتو کرده باشم. پس زر زر نکن، عصب میخودم رو تقد یتا حاال همراها ادینم ادمیوجدانن  

االن شرت  نیهم ایکه بخواد بهت پا بده. پس  ستیهم ن یی. در ضمن رستا از اون دخترهاینیب یبد م

 کنم. یرو ترک م یمهمون نیمن ا ای. یکن یرو کم م

 

شانه  یبه من انداخت. دست رو یبود. به او  برخورده بود نگاه غضبناک نیسنگ مانیپ یبرا حرفش

 عرفان گذاشت و گفت: ی

 

! یپا نر ری. حواست باشه خودت زیپا گذاشت ریقانون رو ز رهینم رونیامشب از ذهنم ب ی_ باشه ول

 !یستیتو روم وا ینجوریفکر نکنم ارزشش رو داشت که ا

 

منظم و  تمشیبودم قلبم ر دهیترس یلیشدند. نگاهشان دوستانه نبود. خ رهیهم خ یدو در چشم ها هر

 نبود.  انی. حسم قابل بزدیآرام نم

 . دوست داشتم هر چه زودتر آنجا را ترک کنم.دمیعرفان را گرفتم و او را سمت خود کش دست

م باز و بسته کرد و من را به آرامش را آرا شیچشم از او برداشت و با لبخند نگاهم کرد. چشم ها 

 دعوت کرد.

 بلند از کنارمان گذشت. یبه من انداخت و با قدم ها یدوباره نگاه مانیپ
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که حالش خراب تر  دم،یاز او  نپرس یکالفه بود. سوال یو حساب زدیهم که با خودش حرف م عرفان

کسل  یلیاش خ یرگرم کردم. مهمانآوردم و خودم را با آن س رونیب فمینشود. تلفن همراهم را از ک

شد  شیدایپ یمعلوم نبود از کدام گور یکامل شب مان خراب شده بود. لعنت مانیکننده بود. با کار پ

 شب مان را خراب کرد! نطوریا

به شماره نگاه  یش را در دستش گرفت کم لیعرفان سرم را بلند کردم. موبا لیزنگ موبا یبا صدا 

 ش نشست.ا یشانیپ یکرد و اخم رو

 .دیرس یبود صدا به صدا نم ادیز کیموز یرفت؛ چون صدا رونیکرد و ب یبلند شد و عذرخواه 

 از رفتنش نگذشت که هول و دستپاچه کنارم آمد. هیچند ثان هنوز

 

 .میبر دیبلندشو با -

 

 شده؟  یکجا؟ چ -

 

 شد حال بد درونش را حس کرد. یم شیلرزش صدا یبود، از برخوردش حت یعصب 

 

 . مارستانیبردنش ب ست،یتو رو خدا زودتر آماده شو؛ مامانم حالش خوب ن -

 

شب مان را نابود کرده بود. بلند  یخبر آخر حساب نیبا ا گریخب امشب د یبه حالش سوخت. ول دلم

 .میسالن را ترک کرد ی. بدون اطالع دادن به کسدمیشدم لباسم را پوش

 

 . طرفش برگشتم.ستادمیا اطیدر ح جلو

 

و بر  رمیگ یم نیماش هیشه. من  یم رید یو دوباره برگرد یمن رو برسون یعرفان تو برو، بخوا -

 گردم.  یم

 

 و گفت:  دیکش شیدست در موها 

 

 . رمیرسونمت بعد م یخطرناکه م میشهر رونینه بابا ب -
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 تعارف باهات ندارم، زنگ بزن. -

 

 بود گفت: شیو نگاهم کرد. انگار از خدا ستادیا یکم

 

 ؟یمطمئن -

 

 تکان دادم و لبخند زدم. سر

 

 آره برو. -

 

 یحرف زد انگار از بچه ها یمیتماس گرفت و با او هماهنگ کرد که مرا برساند. با او  صم یکس با

 بود.  یمهمان

زد و  میبرا یاش شد. تک بوق نیکرد سوار ماش یبعد قطع کردن تماس سمتم برگشت و عذرخواه 

 برسد بعد برود. نیشتا ما ستادینا یرفت. حت

 

 بود. یخوفناک یفضا

که بودم برهوت بود  دور تا دور خانه  یی. جادمیترس یخب از جن و ارواح م ینترس بودم. ول 

 کیداد. اول کوچه  یجلوه م میبودم در چشم ها دهیکه د یترسناک یها لمیو کامال مثل ف یخال نیزم

 کند.  ینم یآنجا زندگ یلوم بود کسخاموشش مع یبود؛ که از برق ها گرید ییالیخانه و

بود در آغوش شخص پشت  کیدادم. که همان لحظه در باز شد نزد هیعقب تر رفتم  و به در تک یکم

بدبختانه پاشنه کفشم شکست. به  یول ستادمیبه لبه در گرفتم صاف ا عیسرم سقوط کنم.  دستم را سر

 نگاه کردم. که پشتم بود چپ چپ یپسر

 

 لبخند زد و دو دستش را باال برد. ییاو با پرو یول

 

 به در ! یدیدونستم چسب یبابا غالف کن نگاهت رو نم میتسل -

 

 رفت و سوار شد. ییتوجه به نگاهم سمت پژو یرو داشت. ب یلینگاهش کردم! خ متعجب

از از داخل ب میزدم که در را برا شهیبه ش یرفتم. تقه ا نینثارش کردم و سمت ماش ینزاکت یدلم ب در

 کرد. 
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 .گهیزدم پس سوار شو د یعرفان گفت برسونمت بخاطر تو از مهمون ؟یکن یتو چرا ناز م ایب -

 

 !؟یسر کفشم آورد ییچه بال نیبب ؟یستیبلد ن یعذرخواه ،ینزاکت یب یلیخ -

 

 . زندیدر وجودشان موج م طنتیست که ش ییبود از آن دسته پسر ها مشخص

 

 ان گفته زود برسونمت.. عرفرهیبپر که د یآبج زیپل -

 

 حرفش به اجبار سوار شدم و حرکت کرد.  نینه! با ا ایخواستم مطمئن شوم که عرفان گفته  

 

 ؟یبلد یعذرخواه-

 

 زد. یو چشمک دیخند

 

 اگه مقصرش خودم باشم.  ی. حتستین یاصال تو مرامم عذرخواه هینه به جون خانم همسا-

 

 را با تاسف تکان دادم. سرم

 

 خصه رو ادبت کار نشده.کامال مش-

 

غذا  نی. تا استادمیکردن. من گرسنه م بود تو صف غذا ا یم میاره بابا اون موقع که داشتن ادب تقس-

 ادب تموم شد.  یبرسه لعنت یکوفت

 

 دادم. هیتک یرا گرفتم. سکوت کردم و به صندل دنمیخند یآنقدر بامزه گفته بود که به اجبار جلو 

گفتن  یبرا یکدام حرف چیفقط سکوت بود و سکوت، ه نی. در ماشمیاز راه را رفتچقدر  قایدانم دق ینم

 را بستم.  میدادم و چشم ها هیتک یصندل ی. سرم را به پشتمینداشت

 نشستم. میشخص مقابلم در جا یگرم نشده بود، که با صدا میچشم ها هنوز
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 گه؟! یم یچ نیا -

 

 داد نگاه کردم. ید و پشت هم چراغ مکه پشت سرمان بو ینیبه ماش نهیترس از آ با

 

 کنن. ی! خطرناکه خفتمون میستینا -

 

 !ستمیمگه با وونمینه بابا د -

 

داد.  یآمد و چراغ م یدست بردار نبود. پشتمان با سرعت م نیآن ماش یکرد. ول شتریرا ب سرعتش

بار  نیا یبود. ول یازبخاطر لجب ایخواستم،  ینم یزیچون چ دیتا آن موقع خدا را صدا نزده بودم. شا

 را بستم از ته دلم از او خواستم کمک مان کند.  میکرد. چشم ها یفرق م

و راه را  ستادیمان ا نیماش یسبقت گرفت و جلو نی. که  ماشمیبود دهیاول جاده چالوس رس گرید

 بیآسبه من  نکهیاز ا شتریام از آرام بودنش معلوم بود که نترس است. ب یبست پسر کنار مانیبرا

 .دیترس یبرسد م

 

 ؟یدینشو. فهم ادهیپ نیشد از ماش یهرچ -

 

که  یصورتشان نقاب بود. پسر یشدند. رو ادهیدو نفر پ نیبا ترس سرم را تکان دادم. از آن ماش فقط

 شد و در را قفل کرد. ادهیهمراه من بود قفل فرمانش را گرفت و پ

 

 . شدیتندتر م تمشیداشت قلب من هم ر یمکه بر  یکردم. با هر قدم یفقط با ترس نگاه م من

 .ستادیاز آنها ا یکم یفاصله  در

 که کنارم بود مشت خورد. یدعوا از طرف آنها شروع شد. اول پسر 

 کرد تعادلش را از دست ندهد.  یسع یشده بود. ول جیتکان داد انگار گ نیسرش را به طرف 

 کرد.   یواله صورتشان مبه آنها امان نداد. پشت هم مشت ح گریآن ضربه د بعد

بود منتظر  یینمایس لمینشست. مانند ف میلب ها یکرد. لبخند رو نیاز آن دو نفر را  نقش زم یکی 

را باز کن.  تیتمام شد چشم ها دیو بگو ردیقرار بگ میروبرو یبودم قهرمان  داستان سالم با سر بلند

 خطر بر طرف شد. 

 خواستم نشد.  یکه من م یزیآن چ بود. و تینبود واقع لمیمتاسفانه ف یول

 

  

  

   

:      

   



 

              26 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 دنیطاقت د گریشد.  د یخورد و صورتم در هم جمع م یدر هم گره م میابرو ها یهر ضربه ا با

 . دوباره چشمانم را باز کردم.اوردمیطاقت ن شتریب قهیچند دق یرا  بستم. ول مینداشتم. چشم ها

کمک  یو از کس رمیکه تماس بگ داد یغرق بودم. که مغزم فرمان نم شانیدعوا دنیدر د آنقدر

زد و  نیبودم برنده ا دواریکردم. انگار ام یها فقط نگاه م جیزنگ بزنم. مثل گ سیبه پل ایبخواهم. 

 ام باشد. یخورد پسر کنار

ام  یهنوز چشمانم به زد و خورد آنها بود. که آن نامرد با قفل فرمان محکم به پشت گردن پسر کنار  

 زد.

 قفل فرمان  دست او افتاد!  یشد؟ کچه  دمینفهم اصال

 

شد. با ترس به او که به من  دهیکرد، سرش را بلند کرد و نگاهش سمت من کش نیاو را نقش زم یوقت

 شد. یم کینزد نیشده بود نگاه کردم. آرام آرام به ماش رهیخ

 خشک شده بود. توان حرکت کردن نداشتم.  میشدم.  پاها رهیمن فقط به او خ 

 شدم. ادهیپ نیقفل را باز کردم و از ماش عیخودم آمدم و سر آن به کی

دور آرام  کیکند.   رمیداشتم تا اجازه بدهم غافلگ یشده بود. چشم از او بر نم کیبه من نزد یلیخ

زد.   یکالم هم حرف نم کی یشد. حت یم کیو او هم قدم به قدم به من نزد دمیچرخ نیآرام دور ماش

کردم . او هم دنبالم  دنیرا در آوردم شروع به دو میکفش ها عیم بود. سرانگار فقط قصدش ترساندن

 بود. به نفس نفس افتاده بودم.

که در  ییها زهیبه سنگ ر یکردم ،نه حت یام توجه م ینه پشت سرم را نگاه کردم نه به خستگ یول 

 رفت. یبرهنه ام فرو م یپاها

بودم. در آن سرما با آن لباس کم انگار  دهیرا دو یادیکه دستش به من نرسد. فاصله ز دمیدو یفقط م 

 کردم تا سرما.  یاحساس گرما م شتریگذشتم. ب یآتش م یاز گدازه ها

به صورتم  میمستق یچه شد!  نور دمیآن نفهم کیبودم که  دهینداشتم و آنقدر ترس یدید چیپ کی سر

 گرفتم.  میچشم ها یکرد. دستم را جلو یم تمیخورد واذ

به  یرا نداشتم تکان نیا ینا یحت گریافتادم ، د نیزم یحال رو یبرخورد کردم. ب زیچ کیمحکم به  

 . که نامفهوم بود!دیرس یبه گوشم م ییصداها یهم افتاد. ول یرو میخود بدهم. چشم ها

 افتاده ام.  نجایتا بدانند من ا اورمیاز خود در ب ییکردم صدا یتوانم سع نیآخر با

 له آرام بود.نا کیتوانم فقط  همه

 

را آرام بستم.  میپا،  آرامش در وجودم نشست. چشم ها یشدن صدا کیبودند. با نزد دهیانگار شن یول

فقط چشم  دمینفهم یزیچ گریکه آرامش در آن موج بزند. د یخواست، خواب یخواب راحت م کیدلم 

 سکوت مطلق کیهم افتاد.  یرو میها
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 )آسا(

اش  یبار هم از دو قدم کیسن برسم  نیکه تا به ا ییکردم. جا یپربازداشتگاه س نیروز را در ا سه

 رد نشده بودم.

که بخاطر  یکاوه ا یاز من نگرفت انگار اصال وجود نداشتم. حت یکس سراغ چیسه روز ه نیدر  ا 

 او... 

 خاموش شده ام  زنگ زده بود و االن کامال کالفه بود. لیدر صد مادرم تا االن صدبار به موبا صد

خورد! سر و  یاز شانزده سال نم شیکه  به او ب یام سمتش برگشتم. پسر بچه ا یپسر کنار یصدا با

رنگ با  یطوس دهیصورت اش با مزه بود. چشم کش یداشت. ول یو قد کوتاه یاهیصورت س

خوش چهره و  یقطعا  پسر دیکش یم شیبه سر رو ی. اگر دستوستهیبه هم پ یصورت گرد و ابرو

 .بود ییتو دل برو

 

 .شهیغصه نخور درست م ؟یداداش تو فکر هیچ -

 

من  انگار توان حرف زدن نداشتم. به اجبار زبانم را   ی. ولزدیزدم. مثل آدم بزرگ ها حرف م لبخند

 در دهانم چرخاندم.

 

 ه؟یاسمت چ-

 

 داد. هیپشتش تک وارینگاهم کرد و به د یکم

 

 .کنن پنجه طال یتو شناسنامه رضا، دوستام صدام م -

 

 کش آمد. شتریب میلب ها یباال انداختم؛ لبخند رو ابرو

 

 ؟یینجایکه ا یکرد کاریپنجه طال! چند سالته؟ چ یچه اسم باهال -

 

 زد. شخندیشد و ن رهیبه روبرو خ رضا

 

 یهر ک یلوم داد انداختم تو تله! ول یدونم ک یخانوادم. نم یبودم برا یپونزده سالمه، دنبال روز -

 کنم. یم هیردم حسابم رو باهاش تسوبرگ یبود وقت
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 !دنیخط و نشان کش نیسن کم و ا نیکردم و ابرو باال انداختم. در ا تعجب

 

 مگه؟ هیکارت چ -

 

 مقابلم جبهه گرفت. عیسر 

 

 !؟یکش یزبونم حرف م ریاز ز یدار ؟ینکنه از خودشون ،یپرس یسوال م ادیز -

 

 شست.اش ن یشانیپ یرو یزینگاهم کرد و اخم ر مشکوک

 بدهم ، هیتک وارینوبت من بود به د حاال

 .دمیکش یچسباندم آه سرد واریدادم. سرم را به د هیاو تک مانند

 

 که االن هستم نبودم.  ینیا یتو باشم ول ی. حاضر بودم جاهیبدبختم مثل بق هی. ستمین سینه بابا پل-

 

 .دیرضا متعجب نگاهم کرد؛  بلند خند 

 

وقت  یلیمنم باشه! دمت گرم داداش خ یخواد جا یت تر هم بود. تازه مخدا رو شکر از من بدبخ -

 بودم.  دهیبود نخند

 

که  یزیتنها چ نهایبا همه ا یخنده از لب هام دور شده ول یرفته، چند وقت ادمی دنیوقته خند یلیمنم خ -

 رسم. یمتاسفانه بهش نم ی. ولهییدارم تنها ازین یلیبهش خ

 

خواستم سبک شوم  یکرد. دلم پر بود، م یآورد. فقط گنگ نگاهم م ینمدر  میسر از حرف ها رضا

 هوا معلق است. یکه رو یمثل پر

 

 تو رو چرا گرفتن؟ -
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 شدم. کیبه من نبود. به او نزد یحواس کس یانداختم . وقت یدور و برم نگاه به

 

نداشت  نامهیاونم گواهدختر.  هیبه  میشمال که زد میرفت یم میدوستم داشت نیبخاطر رفاقت، با ماش -

 .رمیمجبور شدم من گردن بگ

 

 را فشرد و گفت: میدست محکم شانه ها با

 

 مرام ها هست؟! نیکارت درسته. مگه هنوز از ا یلیخ-

 

 زدم و سرم را به عالمت نه تکان دادم.  پوزخند

سر  ییبال دمیترس ی. مدیرس یبه ذهنم نم یگرید زیخب، در آن لحظه چ یکارم احمقانه بود. ول واقعا

 .دیایآن دختر ب

 ازیاز اندازه  به سکوت  ن شیدانم اما من ب یسکوت او را نم نیبه ا میداشت ازی. نمیدو سکوت کرد هر

 داشتم. 

 سرباز که اسمم را خواند بلند شدم و سمت اش رفتم.  یصدا با

 

 .یآزاد رونیب ایآسا آرمان  ب-

 

*** 

 )رستا(

 

 . رمیرا بگ میافتادن پلک ها یکردم تا جلو یمقاومت م یسخت به

 دور و برم نبود. یرا باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. کس میچشم ها 

 نشست.  میدر گلو یبد بغض

 . دستم سمت سرمم رفته بود. اوردیدر ب ییتنها نیمن را از ا یخواست داد بزنم تا کس یم دلم

 تم. را به در دوخ میو چشم ها دمیدر آن را عقب کش یبا صدا که

تعجب  میبودم! برا دهیند یوارد اتاق شد پوزخند زدم. تا االن پسر خجالت ریکه سر به ز یپسر دنید با

 آور بود. 
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 ش؟ی_ فرما

 

 شدم ،  رهیو سرش را آرام بلند کرد. به او خ دییرا جو شیها لب

داشت. با  یمظلوم و معصوم یبردارم. چشم ها شیتوانستم چشم از چشم ها ینگاهم قفل شده بود! نم 

حد به دلم ننشسته بود. رنگ  نیتا ا یچشم گشودم!  تا به حال پسر یگرید یایخود گفتم حتما در دن

 بودم.  دهیند یرنگ چشم نیخاص بود. انگار همچ شیچشم ها

 

 سالم حالتون بهتره؟-

 

 .یواقع یایمن را از عالم برزخ برگرداند به دن شینبودم. با صدا ایدن نیا  در

که انگار  یزیموجود خاص بود.  چ کیدست دلم را رو کند وارد  اتاق شد!  نکهیا یبرا فقط انگار

 .بایز یمایداشته باشد هم س نیدلنش یدر  اطرافم نبود که هم صدا یهم من  کس دینبود. شا یواقع

 

 ؟یشما دکتر-

 

ام  ینکبت اینمن به د  ست؟یخواستم بدانم او ک یبود. م یمن سوالم واقع یاو برخورده بود! ول به

 گفتند.  یست که از آن سخن م یآخرت نیا ایبرگشته ام 

 

 نیجلو ماش نیاومد یچجور دمیبخدا اصال نفهم ی. ولمیبهتون زد نیما با ماش از،یهستم. هومن ن ازین-

 ...یعنیمون! 

 

 یریگجلو  یمن شده بودند برا یدانست؟ اگر بداند آن شب منج یو به او  نگاه کردم. او چه م دمیخند

 یلی. خدا خدیکش شیبه دور لب ها یگونه  شرمنده بود؟! اخم کرد و دست نیاز طعمه شدن. بازهم ا

کرده  فادهاو است یلب ها یپسر کار کرده بود. انگار مداد قرمز رنگش را فقط برا نیساخت  ا یرو

بخندم انگار ل ینشست. ول میلب ها یرنگ و رو بود. خود به خود لبخند رو یکه ب هیبق  یبود. برا

 دلخورش کرده بود. 

 

 ن؟یکرد یم کاریشما اونشب تک و تنها اونجا چ ن؟یبه سوالم جواب بد شهیزدم؟ م یحرف خنده دار -

تا دست از  دیبد حیها توض سیپل نیا یبازداشتگاهه. تو رو خدا برا یبه خاطر شما االن تو قمیرف

 نیهمچ هک نی. بهشون بگمیسرت آورد ییبال و ما یکنن شما با ما بود یسرمون بردارن. اونا فکر م

 .فتادهیپشه ماده هم ن هی. ما چهار تا تو عمرمون نگاهمون به ستین یزیچ
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من  جز به جز صورت  ی. ولگرفت ینفس هم نم شیوسط حرف ها ی. حتزدیپشت هم حرف م او

 یچشم ها کرد با آن یم فیرا رد شیها ابروها یکردم. اگر مثل پسر امروز یاش را کنکاش م

 یشنهادیبه او پ ایدوست داشتم بدانم تا حاال مدل  شده  یلیشد. خ یم یچهره جذاب دیبا دهیکش یعسل

 داده باشند.  شنهادیپ دیقطعا با بایز کلیو قد بلند و ه دهیا نه؟! آن صورت کشیدادند 

 

نن بفهمن از دو یدوستم آزاد شه. خانوادش نم نیکن ینگاه کردن به من کار یتو رو خدا به جا -

 قمیرف یدارن. مخصوصا مامانش، تا حاال صد دفعه بهم زنگ زده؛ چون گوش یبرش م نیزم یرو

 ترسم از جواب دادن. یبگم بهش؟ م یدونم چ یخاموشه منم نم

 

را دوست نداشتم. من  زدیکه داشت در وجودم جوانه م یرا تکان دادم چشم از او  برداشتم. حس  سرم

 مگر هنوز هست؟!عشق  ،یو چه به عاشق

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 

 کنم؟ کاریچ ام؟یکجا ب دیندارم. با یاز کس یتیباشه من که شکا -

 

 .زدیبرق م شیلبخند زد، انگار چشم ها هومن

 

 .نجایا ارمیاونا رو م دیبر ییجا ستیشما قرار ن ،یمرس یلیخ -

 

انگار خواب با  یکردم بخوابم. ول یسع را بستم و میزدم چشم ها شخندیرفت. ن رونیعجله از در ب با

 قهر بود.  میچشم ها

 اتاق نگاه کردم.  واریتختم نشستم و به در و د یرو کالفه

 کرد. یحالم را دگرگون م یهم شده بود حساب نیکرد. با آن گچ ها سنگ یدرد م یلیخ میدست و پاها 

 

با ظرف دارو داخل آمد.  یپرستار شدم. رهیگرفتم و به در خ میدر چشم از گچ دست و پاها یصدا با

 .ستادیلبخند زد و کنارم ا دنمیبا د

 

 ؟یخوشگل خانم؟ درد که ندار یسالم چطور -
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 زدم و گفتم: لبخند

 

 کنه. یم تمیگچ ها اذ نیا ینیسالم نه درد ندارم. فقط سنگ -

 

 زد و قرص را سمتم گرفت. لبخند

 

دوباره رو پاهات  یخوا ی. اگه میتحمل کن دیباگچ ها رو هم  نی. اشهیدردت کمتر م زمیبخور عز-

 .یراه بر

 

 اتاق را ترک کرد.  یکردم و او هم بدون حرف اضافه ا تشکر

خواست بدانم  یمشغول بود. دلم م دیافتادم که با من بود. فکرم شد یآن پسر ادیرفتنش انگار تازه  با

 چه به سر آن پسر آمد؟ 

 با آن ؟  ایواستند ؟مشکل شان با من بود خ یآن ها که بودند؟ از من چه م اصال

 بود، که متوجه چند مامور که وارد اتاق شدند نشدم. ریفکرم درگ آنقدر

 

 ن؟یسالم خانم بهتر -

 

 یشدم. دست خودم نبود هر وقت م رهیخ شیدر هم گره خورد.  در چشم ها میابروها ناخواسته

شدم. مثل االن که از نگاهم سرگرد خجالت  یم رهیطرف خ یدر چشم ها دیخواستم  بحث کنم حتما با

 انداخت. نییو سرش را پا دیکش

 

 هم هست؟ یا گهیندارم. سوال د یتیهم شکا یبله خوبم از کس -

 

 ...ایبا شما تصادف کردن  ونیآقا نیا ن؟یکرد یم کاریشما اون موقع شب اونجا چ نکهیبله، ا -

 

 .دمینشست. وسط حرفش پر میلب ها یلبخند کج رو دوباره

 

 ه؟یکه چجور نیدون یکردم. جناب سرگرد م یم یقل دو قل باز هی -
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 چیکس و ه چیشد از ه یم شیکه ادعا یمن رستا بودم. آدم یول د؛ینگاهم کرد که ته دلم لرز یطور

 .دهدیم حیفرار را بر قرار ترج ردیقرار بگ تیدر آن موقع یترسد. ول ینم زیچ

 

 .نیلطفاً درست جواب بد -

 

شد، نگاه کردم.  رهیبود و با التماس به من خ ستادهیو به هومن که کنار مامور ا دمیکش یفه اکال پوف

کردم. نگاهم را از او گرفتم و  یرا  از او دور م یهر طور بود  نگران دیسوخت. با شیدلم برا یلیخ

 شدم. رهیبه سرگرد خ

 

که  ییآقا هیتو راه برگشت با  چالوس. یاز دوستام بودم تو جاده  یکیمن اونشب تولد  دینیبب -

 هی هویکه  میرفت یم میبود و از کجا نازل شد! ما داشت یدونم ک یمسافرکش بود برگشتم. اصال نم

بود.  دهیس. اون بنده خدا هم ترستمیاز راننده خواستم نا دمیپشت هم بهمون چراغ داد من ترس نیماش

 ستهینم یگفت وا

نشم. منم قبول کردم.  ادهیافتاد پ ی. راننده ازم خواست هر اتفاقدیچیجلومون پ نیماش هوی میکه رفت کمی

 یدونم چجور ینم گهید یکی یرو زد. ول شونیکیشد. سمتشون رفت،  ادهیپ نشیبا قفل فرمون ماش

 زد.  نیاون بدبخت رو زم رهیتونست قفل فرمون رو ازش بگ

 اومد.  نینگاهش به من افتاد. سمت ماش یوقت

آقا تصادف کردم؟ در  نیبا ا یشد و ک یچ دمی. نفهمدنییشدم. شروع کردم به دو هادیو پ دمیترس من

 .نیماش یجلو دمیمن پر ستیآقا مقصر ن نیهر صورت ا

 تنها باشم.  نیبذار نیرو خدا اگه سوال هاتون تموم شد. رخصت بد تو

 

 دست برادر نبودند.  

 

 .میریگ ین رو مدوباره وقتتو قاتیشماره از خانوادت بده. بعد تحق هی -

 

 کرد. یم دادیاخم ب یها نیام چ یشانیپ یکردم. رو زیرا  ر میها چشم

هست االن؟ در  یندارم. خودم سرپرست خودمم. مشکل یهست؟ من خانواده ا یهه، خانواده؟ چ -

 یمن سوال نیایلطفاً سراغ من ن ن؟یبکن نیخوا یم یقیندارم شما چه تحق تیشکا یضمن من از کس

 بود.  یچ انیجر نینیبب نیکن قیتحق نیبود تو جاده چالوس اتفاق افتاد بر ی. هر چدمیجواب نم
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 یداد. طور یبود که آدم را سمت آتش سوق م یدر هم جمع شد. چهره اش مانند برزخ شیابروها

 زاری. از نگاهش بزندیداد حرف م یتعفنش آزارش م یکه بو یزباله ا کینگاهم کرد که انگار با 

 بودم.

 

 !؟یرو نداشته باش یکس شهیه ممگ -

 

 رم؟یرو بگ یک قهیحاال که شده.  -

 

 ؟یکن یم یکجا زندگ -

 

. نیمردم پا بذار یبحث ها و مرگ و چاقو کش یبرا یحت رهیگ ینم قتونیکه سل ییشهر، اونجا نییپا -

 .نیتر از ا قیآدرس دق گهید

 

 سمتم گرفت و خواست تا امضا شود.  یکالفه پرونده ا مامور

 امضا به من نگاه کرد و سر تکان داد و گفت: دبع

 

 . میما در خدمتتون نیداشت یحرف ای یتیدر هر صورت اگه شکا -

 

آدم  کیبه اجبار همان چند کلمه را با احترام ادا کرد. مطمئنا اگر بخاطر لباس تنش نبود و  انگار

 گرفت. یمشت و لگدش م ریبود من را  ز یعاد

 ندانستم که تشکر کنم.  ازین یزدم. حت فقط در جواب حرفش لبخند 

*** 

 )آسا(

 

رفتم کجا را  ینه؟ اگر نم ایچه کنم، داخل خانه شوم  دیدانستم با ی. کالفه بودم، نمستادمیدر ا یجلو

 داشتم !

آن روز آخر که  ی. حتامدیهم سراغم ن کباری یهم دورم نبود. او از کاوه که حت یبا معرفت دوست

 کند.  یتماس نگرفت که از کار پدرش عذرخواه یسراغم آمد. کاوه حتپدرش با توپ پر به 

 ینییکه شعورش در حد پا یآدم کیداشتم از  ییجا یبه خود و افکارم زدم. چه انتظار ب یشخندین

 بود. 
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کرد که  یم یبود. مطمئنن باز ناسازگار اطیپدر در ح نیشدم. ماش اطیبه در انداختم و وارد ح دیکل

 فتاده بود. ا اطیح یگوشه 

را باال رفتم.  وانیبه ا یکردم که مادر خانه نباشد. دو پله منته یتا خانه را دعا م اطیح یفاصله  

 . سرم را رو به آسمان بلند کردم.ستادمیکردم و ا یدوباره پشت در خانه مکث

 نمدیحرف شن رتریامروز بذار بد نگذره برام. اگه خونه نباشه چند ساعت د هی زتی) جون عز -

 .(هیخودش کل

داشتم. کمتر از  یجنگ قدم بر م دانی. انگار کوله بارم را به دوش گرفتم و سمت مدمیکش یقیعم نفس

 جنگ هم نبود.

شده  رهیخ ونیزیمبل نشسته بود و به تلو یکه رو کایآرن دنیرا باز کردم و وارد خانه شدم. با د در

 .دمیکش یبود. نفس راحت

 

 بود.  یواقع هیاز خانواده که دوست داشتن اش به بق ینها عضودر سمتم برگشت. ت یصدا با

 آورد.  یکرد و او را از پا در م یکه قلب مهربانش درد م یتنها عضو و

لبخند زد و  دنمیرفت. با د یشد که از حال م یم دیشد آنقدر درد قلبش شد یم یکه عصب یزمان  

 فرستاد. میبرا یبوسه ا

 

 خبر؟! یب یمعرفت کجا رفت یسالم ب -

 

 .دمیاش را بوس یشانیو پ دمیآمد. او را در آغوش کش سمتم

 

 جنگ؟ دونیشد. چه خبر از م ییهویسالم  -

 

 و سرش را تکان داد. دیخند

 

 بود. یکه جنگ جهان شبیآخ، آخ نگم برات. د-

 

 نگاهش کردم. کالفه

 

 ست؟یشده؟ مامان ن یچ نمیدرست حرف بزن بب-
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 ادیبابا گفت کوتاه ب یبا بابا بحثش شد. هر چ شبی. درهیسراغ تو رو بگ رفته از دوستات ست،ینه ن -

خونه و خانواده رو  نیتونه احترام ا ینم یگوش نکرد. آخرم گفت هر ک چهیو انقدر به پرو پات نپ

 بره. نجایتونه از ا یداشته باشه م

 

 !میخونه خوش باش نیروز تو ا هی شهیتعجب داشت. مگه م یبود جا نیجز ا-

 

 فقط مظلومانه نگاهم کرد.  کایآرن

 و سمت اتاقم رفتم.  دمیکش میدر موها یدست

 .ستیدر انتظارم ن یدانستم روز خوب یم

 قیبهم دست داده بود. پنجره را باز کردم نفس عم ی. احساس خفگستادمیپشت پنجره اتاق ا یکم

 . دمیکش

 خانواده شکل گرفته ام! نیدانم چرا من در ا ینم

 نام آنها در آمد! قرعه به چرا

 داده بود.  یو عطوفت را در دلش جا یکه فقط دختر خانواده اش مهربان یخانواده پنج نفره ا 

 یاستیبود. چنان س یواقع استمداریس کیحرف مادر حرف بزند. مادر هم  یتوانست رو یکه نم پدر

 یعت از خود در مدادند در عرض چند ساعت همه را به اطا یرا به دست او م ایداشت که اگر دن

 یکارها ریخودش را درگ ادیبود. ز یخانواده بود. که خنث نیاز ا یهم جزو مهره ا نیآورد. آرو

 کرد.  یاش نم انیطرافا

 .ینه از بزرگ دمید یام خوش یکه نه از بچگ یمهره سوخته خانواده من بودم. آسا کس تنها

 

را نگاه کردم. مامان  رونیو ب دمیکنار کش یاز پشت پنجره کنار رفتم. پرده را کم اطیدر ح یصدا با

 برد. یشد به احوال درونش پ یپر، از دور هم م یآمده بود. با توپ

 .دمییبود دو ییرایپذ یبا عجله حوله ام را با لباسم برداشتم. و سمت حمام که در راهرو 

 توجه به او سمت حمام رفتم  ی. بدیخند دنمیبا د کایآرن

 کیرا بستم.  میو چشم ها ستادمیدوش آب ولرم ا ریدر را از داخل قفل کردم. زرا در آوردم و  لباسم

 شد. یم قیآرامش خاص به وجودم تزر

 سپردم. یرا به فراموش میدردها یمادر را فراموش کردم، حت یلحظه ا یبرا 

 زیهمه چ یول ست؛ین میرو شیپ یدانستم اوضاع خوب یحال خارج شوم.  م نیخواست از ا ینم دلم

 به دل من نبود. شهیثل همم
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 که به در حمام خورد.  یتقه ا با

 را بسته بود! میدادم. انگار سنگ راه گلو نییرا بستم و آب دهانم را پا آب

 .ستادمیو پشت در ا دمیکش قیعم نفس

 

 بله -

 

 ضربه محکم به در زد و گفت: دو

 

 .یرو انتخاب نکرد یخوب یی. واسه فرار جارونیب ایب عیسر -

 

 کرد.  یسرم خراب م یمطمئنن حمام را رو رونیرفتم ب یکه با تحکم گفت اگر نم رآنطو

 رفتم.  رونیو ب دمیتن پوشم را پوش حوله

 را به دندان گرفت که به حال زار من نخندد. شیلب ها کایآرن

 شد.  رهیداد و به من خ هیتک واریبه د نهیبا اخم دست به س مادر

 

 ؟یکجا بود -

 

 خشک کردم. را میموها کالفه

 

 بودم. رونیسالم با دوستام ب -

 

بدبختانه  یکردم ، ول یمادر من باشد شک م نکهیمان نبود به ا نیشباهت ب نیزد. بخدا اگر ا شخندین

 که از وسط نصف شده.  میبود یبیمثل س

 

 گه؟ی! منظورت بازداشتگاست درونیب -

 

 . نیسرخ و شرمگ ایشده بود،  دیسف مثل گچ ایرنگ داد.  رییخود حس کردم پوستم تغ دیپر رنگم
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 م؟یشه بعد راجبش حرف بزن یم-

 

 بود. زیآرام بودنش تعجب بر انگ نیگرفت و سمتم آمد. ا واریاش را از د هیتک خونسرد

 

پاهات رو از  یساعت به بعد حق ندار نیبدونم رو برام گفتن. از ا دیکه با یزیمونه. چ ینم یحرف-

سراغت.  ادینه م زنهینه زنگ م یقیرف چیمن اجازه داده باشم. ه کهنیمگه ا ،یبذار رونیخونه ب

 ؟یدیفهم

 

 هیدهنم  یپستونک هم بذار تو شهیش هی یخوا یم ن؟یکن میزندون نیخوا یمگه بچه دو سالم که م -

 نکنه! تتونیم اذ هیگر یوقت صدا

 

 یادامه م گرید یگرفت. چشمانش دو کاسه خون شده بود. قطعا کم یو با حرص دم و بازدم م تند

 .دمید یدادم مرگ خود را به چشم م

 

 ؟یتحمل کن یتون ینم -

 

 مان را پر کردم. نیقدم فاصله ب کیزدم و  پوزخند

 

 تونم بکنم جز تحمل کردن. ینم یقابل تحمل شدن. کار ریخونه و آدماش برام غ نیوقته ا یلیخ -

 

سوت  یبود که صدا نیر  دستش سنگصورتم نواخته شد. آنقد یکه رو یآن غافل شدم از دست کی

مانند بچه ها با من رفتار   نکهیاز همه ا شتریب یسوخت ول یاش م یلیس ینبود. جا یگوشم قطع شدن

 کرد  یکرد حالم را دگرگون  م یم

 سمت مادر برگشت و گفت: یجلو آمد و عصب کایآرن

 

با زبون تند  شهیهم یدوست دار دونم چرا یمامان جان! نم ستین تیترب نیا ت؟یترب یگ یم نیبه ا  -

 یمادرانه ازمون بخواه اصال امتحان کرد نیبش کباری م؟یستی! مگه آدم نیکن مونیو کتک حرف حال

 ده؟یجواب م ینیکه بب
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داشته باشد.  نهیدر س یقلب نکهیاو نداشت. من هم شک داشتم به ا یرو یریتاث شیحرف ها انگار

 زدم. شخندین

 شد.  رهیخ اکیبه آرن یبا نگاه تند 

 

 تو اتاقت.  یریاالن م نی. همیبار آخرت باشه تو کار من دخالت کرد -

 

 از تاسف تکان داد و سمت اتاقش رفت. یفقط سر کایآرن

 

 تر شد. یانگار عصب دیرا د میلب ها یلبخند کج رو یوقت دیدوباره نگاهش سمت من چرخ مامان

 

تونه درستت  یشناسم که م یا اصل و نصب مدختر خوب و ب هیکنم.  یامشب با بابات صحبت م -

 یتعفنش خفمون م یزنه، بو یهات باال م یگند کار یخونه بمون نیا یتو نیاز ا شتریب گهیکنه. تو د

 شن. یهمه به دردت مبتال م هیکنه. بق

 

سرم را به  شیشدم در  چشم ها رهیکه قدرت تکان خوردن نداشت. خ یشده بودم مثل مجسمه ا خشک

 زبانم آمد! یچطور رو دمیگفتم که دروغ بود. اصال نفهم یزیان دادم. چتک نیطرف

 

تونم  یو دوست دارم، نم یکیخوام من  یمثل شما رو نم یکی. من نیکار و با من بکن نیا نیتون ینم-

 فکر کنم. گهیبه کس د

 

 نداشت. شوکه شده بود. یفقط  نگاه کرد. حال او بود که حال خوب مادر

 

 ه؟یاون ک-

 

 شدم و به سواالتش به دروغ جواب  دادم. رهیخ شیخودش در چشم ها ندمان

 

 .نشیشناس ینم-

 

 هم فشار داد. یرا رو شیکرد و دندان ها زیرا ر شیها چشم
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 ؟یچند سالشه؟ کجا باهاش آشنا شد -

 

توانم جواب بدهم.  یو نم رمیگ یدانست اگر دروغ گفته باشم لکنت م یدستم را خوانده بود. م انگار

 دادم. نییپا ینشست. آب دهانم را به سخت شیلب ها یاز سکوتم لبخند رو

 

ازدواج دادم. اولش  شنهادیتره، تو دانشگاه باهاش آشنا شدم ترم آخر بهش پ کیدو سال از من کوچ -

 بعد. میمدت با هم آشنا ش هیمن گفت  یبا اصرار ها یقبول نکرد ول

 

شد و شعله  یم ادیز شیاز ب شیب زمشید. هر لحظه هآتش بو یشد انگار رو یسرخ تر م قهیدق هر

 آخر را او زد. ریت یگرفت.  ول یم

 

 آخر هفته. نیدعوتش کن خونمون هم-

 

فخر منش است، دختر بزرگ فخر منش  نیمیرفته بود او س ادمیکردم.  ینم یمرده فرق کیبا  گرید

 که از بخت بد ما مادر ما شده بود. 

 

بهم  یکنه. چجور یخونه مون؟ معلومه قبول نم ادیختره قبل ازدواج بمگه اروپاست؟ د ؟یچ یعنی-

  ننش؟یپسر تا خانواده پسره بب هیدخترت بره خونه  ید یاجازه م یاعتماد کنه! خودت باش

 

 شه. قیرف یکیکه بخواد با  ستیبند و بار ن یدختر من ب -

 

االن دختر  ستین میدوره قد گهید ! االنیزنیحرف و م نیچرا ا یدار ییاروپا یهه، شما که فکرها -

 کنن. یکردن ازدواج م دایشناسن اگه از هم شناخت پ یو پسر هم رو م

 

 فکر کرد و گفت: یکم

 

خانوادش  انایدارن؟ اح یخونشون. اگه خونه ا میما بر رمیوقت بگ هیباشه شماره خونشون رو بده  -

 ستن؟یکه خارج ن
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 هم با طعنه در جوابش گفتم: من

 

 التیتو سرشون، خ یبزن یتون یهستن که راحت م ییندارن. از همون ها یخوب یضع مالو رینخ-

 راحت. 

 دم.  یباهاش حرف بزنم اگه اجازه دادن. بعد شماره خونشون رو بهتون م دیاول خودم با من

 

 پا و آن پا کرد و سر تکان داد. نیا یکم مادر

 

 . یبد حیکامل توض دیات اومد باباشه منتظرم. در ضمن راجب بازداشتگاه شب که باب -

 

کرد. صبح قبل  یپدرم فقط کار م چارهینبود. ب یاو مرد خانه است. ول دیکه بگو یساختگ شینما کی

 نیاز ا ی. دل خوشدیفهم ینم یزیچ یگشت.. اصال از زندگ یرفت و  شب بر م یطلوع آفتاب م

 نداشت.  یزندگ

خانه با زن خانه است. هر وقت  تیریقول خود او مد خانه بود به سیمادر بود که رئ نیا یاز کودک 

 گرفت.  یهم پدر طرف ما را م

پشتم حرف باشه؟ اگه نه پس دخالت  یخوا یبچه ها با مادره م تیگن ترب یگفت:)) همه م یم

 نکن.(( 

 

 تکان دادم. نیزدم و سرم را به طرف لبخند

 

 تونم برم؟ یساعت دادگاه  تموم شد م -

 

 آدمت کنم. یدونم چجور یم یول ؛یپرو شد یلیخ-

 

رنگ  ینداشتم. حت یدخالت چیه دمانشیدر چ یکه حت یکنارم گذشت من هم سمت اتاقم رفتم. اتاق از

 یعروسک بودم در دست مادر که هر جور دوست داشت من را م کیمن نبود. انگار  قهیاتاق هم سل

 گرداند.

 

 . ستادمینصب شده در اتاقم ا یقد نهیجلو آ دمیرا پوش لباسم
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 یپر پشتم تار مو یمرد جا افتاده بودم. در موها کیمانند  یو نه سالگ ستیآسا آرمان در سن ب من

خدا در هم  شهیام هم یمشک یپر غم بود. ابرو ها شهیسبز روشنم هم یشد. چشم ها یم دهید دیسف

 توانست یام تا م دهیبود. صورت کش دهیبه خودش ند یوقت  خنده واقع چیه میگره خورده بود. لب ها

 بود.  دهیطعم اشک را چش

که عرضه  فیح نیدختر به خودتون جذب کن نیتونست یگفت؛)) تو و هومن خوب م یم شهیهم کاوه

 ((نیش رو ندار

 !یواقع یترسو کی می. هر دو نفرمان ترسو بودمیاعتماد به نفس نداشت می. عرضه داشت

در اتاق را باز کردم و سمت تختم رفتم. خود را  دل کندم نهیکه ب در خورد از آ یتقه ا  یصدا با

 آن انداختم. یرو

 

 کرد. میبا لبخند داخل آمد و تعظ کایآرن

 

 د؟ید یسرورم اجازه ورود م -

 

 اصال حوصله ندارم. زیتو مزه نر ایب-

 

 تکان داد.  نیو سرش را به طرف دیخند

 

 ن؟ییآخ آخ ،قشنگ زد برجکت رو آورد پا -

 

بهش گفت من  یک یدیجمع کنم! نفهم یدونم چجور یزدم نم یگند هیداره ،خود  یاون که جا-

 بازداشتگاه بودم؟

 

 نشست. میکرد و روبرو اخم

 

 یکرد کاریرو که نداشت. چ گهید یکاوه جز اون آدرس کس یبازداشتگاست؟ فکر کنم بابا هیقض -

 مگه؟

 

 ارمیب رمیدختر رو بگ هیدست  دیباکه به مامان گفتم.  هیکه زدم در مورد دروغ یکاش اون بود. گند-

 شم. هیتنب دیکاوه رو پسره اون گند زد من با یبگم دوست دخترمه. خدا لعنت کنه بابا
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 ام زد. یشانیتعجب نگاهم کرد و محکم به پ با

 

 یآخه؟ االن از کجا م یواسه چ شه؟ی! مگه میدوست دختر دار یتو به مامان گفت ؟یکرد یچه غلط -

 خودت رو تو هچل. ینداز یم یدست یبخدا خودت دست یا وونهید ؟یکن دایو پ یکی یخوا

 

 کرد.  یکالفه بودم. اصال فکرم کار نم یبه اندازه کاف 

 

 کنه؟ ینقش باز ادیکه ب یندار یقیگم تو رف یدونم، م ینم-

 

 را برگرداند. شیچپ نگاهم کرد و رو چپ

 

و  یریکه قراره بهت برسه بگ ینینه و زمکنه بعد باهات ازدواج کنه، بعد تو هم خو ینقش باز -

 آره؟  یطالقش بد

 

تو بهتر باشه تا  قیرف دیتونم تحمل کنم. شا یمن نم رهیمثل خودش رو برام بگ یکیخواد  یمامان م-

 از دوستات هست؟ یآخر باهاش موندم. حاال بگو کس

 

 فکر کرد در آخر سرش را تکان داد. یکم

 

سوال بپرسه شک  هیمامان  هیمن ترسو هستن کاف ین. دوست هادردسر درست نک یفکر نکنم، الک-

 . دنیرو لو م زینکن همه چ

 

 را بستم. میزدم و چشم ها نیغمگ لبخند

 

خواب  یبرا میچشم ها دمیتخت دراز کش ینماند به اتاقش برگشت. رو گرید دیحالم را د یوقت کایآرن

 تلفن همراهم چشم باز کردم.  یگرم شده بود. که با صدا

 اسم هومن لبخند زدم و جواب دادم. دنید با
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 ؟یچطور قیسالم رف -

 

 جواب داد. دلخور

 

 ؟یزدیزنگ بهم م هی یاومد دی! نبایستیهم ن قیرف چ،یه یستیچون مرد ن دم؛یجواب سالمت رو نم -

 

 اتاقم. یاالن وقت استراحت داد اومدم تو نیبه جون تو تا االن تو دادگاه بودم. هم-

 

 .دیخند بلند

 

 مامانت؟ -

 

 .یچه کارها برام کرد دمیدمت گرم شن ی. راستگهیآره د -

 

 و گفت: دیخند دوباره

 

 بود. فهیکردم! وظ کاریچرت نگو بابا چ-

 

 شدم و با نفرت آرام لب زدم. رهیخ میروبرو واریزدم به د شخندین

 

 نه رفاقت. فهیوظ-

 

 ؟یگفت یزیچ -

 

 ایبهم سر بزنه.  ادینکرد ب یه جاش من افتادم اون تو. حتبود ک یاون نامرد فهیتو نبود وظ فهیوظ-

خودم رو  تیخر هی. بخاطر دیبزنه بهم. تازه خبرم از طرف اون به گوش مامان رس نکرد الاقل زنگ

 .ستیبگم که جمع کردنش آسون ن یتو دردسر انداختم مجبور شدم دروغ
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 متعجب در جوابم فقط گفت: هومن

 

 .ستین ین فقط نگو درست شدن؟ جان هوم یزد یچه گند-

 

 دادم. هیو سرم را به تخت تک دمیکش یپوف کالفه

 

 مثل خودش. گهید سیرئ هی یعنیکه خودش انتخاب کرده.  یازدواج کنم اونم با دختر دیمامان گفته با-

 

 چرا اخه؟ ؟یگ یم یخدا! چ ای -

 

 سرم اومده.  ییچه بال نیبب اوردنیکم ن هیمزخرفش بخاطر  یلعنت به کاوه با اون برنامه ها-

 

 ؟یومدیکوتاه که ن-

 

 لبم نشست.  یرو شخندین ناخواسته

 

برنامه بذار  هیکفش که  هیم اونم پاشو کرده تو  گهید یکی. فقط به دروغ گفتم عاشق ومدمیکوتاه ن -

 . نمشیبب

 

 ساکت شد. انگار شوک به او وارد شده بود.  هومن

 

 تو؟ یو دوست دار یمگه کس ؟ینابودش کرد یزد یست کندر یاحمق؟ تو که اومد یکرد کاریچ -

 

شدم  یم یکیکردم. اون وقت  یکرد ازدواج م یکه انتخاب م یبا کس دینه، مجبور بودم. وگرنه با -

 .نیو آرو کایمثل االن من و آرن شدنیمثل بابام و بچه هام م

 

 ه؟ینقشه ت چ -
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که اشک به همراهش  یسوزاند. خنده ا یکه دردش قلب را م ی. خنده ادمیبلند خند یول یعصب

 که همش درد بود و درد... یداشت. خنده ا

 

 ؟یخوب سراغ ندار سیدختر خوبم که باهام ازدواج کنه ک هیدنبال  یچینقشه؟ ه -

 

 جوابم را داد. یاو به شوخ یگفته بودم ول یجد من

 

 یلیخونه هم نداره فقط خ به ازیهم هست. ن یخوب و بساز رزنی. پمونییروبرو هیچرا دارم همسا -

 کنه. یولت نم گهید شیپابنده گرفت

 

 . دمیمن هم از خنده او خند دیخند

 

 هی. بعد میمدت نامزد باش هی یرو سراغ دار یکس نیگم. بب یم یخاک بر سرت. من دارم جد-

 دم هر یش رو م هیهمون مهر ایسهمش  دمیرس نمیمن به خونه و زم یو وقت میازدواج چند وقته کن

 .شیبره دنبال زندگ یک

 

 .شمیخودم عشقم با دل و جون زنت م-

 

 در ذهنش آمده بود. یزیشد. انگار چ یجد هومن

 

هستن. چندبار بهت گفتم  رونیب میر یکه م یدانشگامون چند نفر هنوز تو اون گروه یاز بچه ها -

 هست که قبول کنه؟ یکس نمیباهامون، بذار بب ایب

 

 که بشه بهش اعتماد کرد.  یکینه اصال به اونا نه، -

 

 .ستیتو فکرم ن یدونم کس ینم ن،یآره خب همشون عوض -

 

برام، فقط سه روز وقت  یکن دایپ یجفت یتون یم نیباشه برو به کارت برس به فکر منم باش بب-

 دارم.
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 .ها یفروشن! توهم یانگار تو بازار م یگ یجور م هی -

 

وسوسه شه و نقش  شنهادتیمشکل داشته باشه با پ یاظ مالاز لح یشناس یرو نم یواقعا کس یعنی -

 کنه؟ یباز

 

دونم بذار به چند نفر بگم  یانگار بنگاه معامالت دختر و پسر دارم. چه م یگیم جورینه بخدا،  -

 ؟یکنن. کار ندار یکنم. فعال برم  صدام م یخبرت م

 

 .یعل اینه قربونت منتظر جوابم پس دنبالش باش  -

 

 عال.نوکرتم ف -

 

 بود.  دهیبخوابم انگار خواب از سرم پر یقطع کردن تلفن هر چه کردم که کم بعد

بستم صحنه  یرا م میکه در بازداشتگاه بودم تا چشم ها یشدم. مانند آن سه شب یپهلو به پهلو م 

 شد.  یتصادف و آن صحنه خوفناک جلو چشمانم زنده م

 حکم زندان را داشت. میکه برا یقتخت نشستم و به اطرافم نگاه کردم به اتا یرو

 بود. نیام نشست طرز در زدنش مانند آرو یشانیپ یدر اتاق اخم رو یصدا با

 

 ه؟یچ -

 

 آمد گفت: یلحن، که اصال به او نم نیمظلوم تر با

 

 تو؟ امیب -

 

 نه حوصله ت رو ندارم.-

 

 داخل آورد و لبخند زد.  یرا کم سرش

:      

  



 

              48 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

 کس به سالمت... یسرباز،  ب ،یسه کس زندون یوطن به سالمتناموس،  ق،یسه تن رف یبه سالمت -

 

 و سمتم آمد. دیرا سمتش پرت کردم بلند خند بالشتم

 

 واسه خودت. یمرد شد ؟یچقدر بزرگ شد ؟یآزاد شد ینوکرتم داداش ک -

 

 شوم.  یعصب ایبخندم  شیها یدانستم به مسخره باز ینم

 

 دارم.حوصله ت رو ن رونی_ زرهات تموم شد؟ بپر ب

 

درسته  یپاره تنم یباشه داداشم یمشکلت رو بهم بگو بذار حلش کنم. هر چ ایب م،یبابا ما دوتا مرد -

بگو  امیدن دهیخب من گرم و سرد کش یول یاز من پاره کرد شتریب تیعرضگ یاز ب راهنیدو تا پ

 مشکلت رو تا حلش کنم. 

بود  یوگرنه به هر نحو زدیم دیا بار شیاو حرف ها میدانستم هر چه بگو ینگاهش کردم. م فقط

 .دیکش یکردنم دست نم یعصب یبرا

 

 خب تموم شد االن؟ -

 

 نشست. میکرد و روبرو زیرا ر شیها چشم

 

 شمال.. یبر یخواست یشد که گرفتنت؟ تو که م یچ یشوخ یب -

 

 خوام بخوابم. یکف دست مامان! شرت کم م ی_ آره بهت بگم سه سوت نشده بذار

 

 ؟یگ ینم-

 

 چپ نگاهش کردم. چپ
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. قول یکن یگورت رو از اتاقم گم م نورتریاونورتر نه ا هیثان کیساعت، نه  نیاالن، تو هم نیهم-

 دفعه بعد آروم بگم. دمینم

 

 ینبود. سع یو منزو ریمثل من گوشه گ یبه من انداخت. پنج سال از من کوچک تر بود ول ینگاه مین

 کرد. یخوش بودنش م یتوانست برا یکرد به او خوش بگذرد هر کار که م یم

 یدانم چرا؟ ول یمن بود. نم یبرا شیها یری. تمام سخت گگرفت یسخت نم ادیالبته مادر به او ز 

ام را بر  یخوش یطور ای ختیر یسرم م یکار رو کیکردم  یم یباز یهم تا کم یدر بچه گ یحت

 . زدیهم م

 

 خودمون بمونه. نیب دمیون خودم قول مشد گرفتنت؟ بخدا به ج یبگو چ نیآسا؟ جون آرو-

 

که قرار  یهیشد تنب یعوض م یزیمگر چ دندیفهم ینه! اصال همه م ایکرد بداند  یم یچه فرق گرید

 بود.  شیبود بشوم سر جا

 

 تصادف کردم. -

 

 تعجب نگاهم کرد. با

 

 ؟یدار نیدروغ! مگه ماش -

 

 تموم شد؟ تیکاوه، فضول یبابا نیبا ماش -

 

 م زنگ خورد. لیکرد که موبا یبود و نگاهم م ادهستیا هنوز

 .ردیدر هم گره خورد. شک نداشتم هومن از او خواست که تماس بگ میشماره کاوه اخم ها دنید با

 را در گوشم گذاشتم. یزدم گوش شخندین

 

 به به سالم عرض شد جناب کاوه! -
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 آورد.  یحرصم را در م شیعار بود. خنده ها یب شهیهم مثل

 

 عالم از طرف تو به خودم خوبه؟ یناموس یبخدا همه فحش ها یق دارح -

 

 کارت رو بگو؟-

 

 ینم رونیکه نگفتم پات رو ب یتو خونه تا زمان یتمرگ ینذاشت. گفت م امیبخدا خواستم با بابا ب -

 .یذار

 

 بارم کرد؟ چاریر یدونست کار تو بود اونجور یم-

 

بزرگ  یدنبال کارها بود. رحمان مارستانیکه تو ب اون هومن بدبخت یبه همه خورد حت رشیت -

. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که مال و منال ادی. کال از زور گفتن خوشش مستیبلد ن یعذرخواه

 قبول نداشت.  ینداره انقدر به خودش مغروره. وگرنه بخدا من رو هم به فرزند

 داداش به مامانت هم بابا خبر داد. شرمنده

 

 ناراحت باشم.  ایبخندم  دیدانستم با ینم

 گرید ی. بچه هامیاز خودمان ندار یاریاز او پر نبود. فراموش کرده بودم ما چهار نفر اخت گرید دلم

 حق داشتند مسخره مان کنند.

 

وقت ها با  یلیخ نکهی. با انمشیحال بب نیخواست با  ا یکردم بحث را عوض کنم. دلم نم یسع

 . نمیکدامشان را بب چیه یلحظه ناراحت کی یآمد حت یدلم نم یکرد، ول یام م یعصب شیکارها

 

 ؟یاز رضا خبر دار-

 

 صاف شود. شیگرفته بود. سرفه کرد تا صدا شیصدا انگار

 

داده.  تیرضا میگه زشته بهش زد یمالقات دختره، م میآره قبل تو بهم زنگ زد. گفت هومن گفته بر-

 . میبر ادتشیواسه تشکرم شده ع
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 کی دیبود نگاه کردم. با میدر کتابخانه کتاب ها یپشت اش به من بود و مشغول کنجکاو که نیآرو به

 رفتنم نشود.  رونیتا مادر متوجه ب دمیکش ینقشه م

 

  ن؟یبر نیخوا یم یک-

 

 فردا ساعت مالقاتش دو بعدظهره . -

 

 .نیباشه قبلش بهم خبر بد-

 

 ینیرا قطع کردم. با سنگ یکردم و گوش یحافظخدا یک دمیبود. اصال نفهم نیکه حواسم به آرو آنقدر

 نگاهم به طرفم برگشت.

 

 جون بابا؟ -

 

 .رونیمگه نگفتم برو ب ؟یکن یم یدار یچه غلط-

 

 رمز لپ تاپ رو بده برم. -

 

 باشه؟ یا گهیچشم حتما! امر د -

 

 شد. کیکرد و چند قدم به من نزد زیرا ر شیها چشم

 

 ؟یببر فیفردا کجا تشر -

 

 تکان دادم. شیاز تاسف برا یسر و دمیخند

 

 . گهیکن بدو د ینیبدو برو خبرچ ،یواسه فضول یمرد یعنی-
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 زد. شخندیکرد و ن اخم

 

 . یاریدر م یباز عیمنم! احمق جون خودت ضا نتیگفته خبرچ یدونم کدوم آدم ابله ینم -

گوشت فرو کن مامان  یرو تو زیچ هیکنم. االنم رمز نخواستم. فقط  یفقط از ترست سو استفاده م منم

 آمارت رو داره.  یخور یجم م

 نباشه! هوم؟ ستادهیدر ا نیاالن پشت ا نیست که همه جا دنبالته. اصال از کجا معلوم هم هیسا هی مثل

 

کرد. در  یمن احساس خطر م ی. حق با او بود. فقط برا یزندگ یها تیشد  از واقع یبد م حالم

 فکرش فقط من در خطر بودم. 

 گذاشت. میشانه ها یکنارم نشست دست رو دیحالم را د یوقت نیآرو

 

 ،یتون یکنه تو نم یمامان فکر م ،یترس یم یاز بس از همه چ ؟یمقصر خودت یدون یآسا م-

 یدونم واسه چ یتو باشه. نم یخواد عصا ی. اون همش میستیکه رو پاهات وا یقدرتش رو ندار

 ... یول

 

کنه و نابودم  زشیپل خرابه جلو پاهام باشه تا پا گذاشتم روش رخواد  یهه، عصا نه، اون  فقط م-

 کنه. اون نسبت به من حس مادرانه نداره.

 

 نیاول یبرادر شد فقط گوش کرد. برا کباری میکردم. او هم برا یدرد و دل م نیبار بود با آرو نیاول

 را خرجم کرد. شیبار برادرانه ها

*** 

 

 به در انداخت و  وارد خانه شد.  دی. که پدر کلمیبودنشسته  ونیزیتلو یجلو کایآرن با

انگار او  ،یبود. مثل ترحم دلسوز یزیدر نگاهش چ شهینگاهم کرد هم یاحترامش بلند شدم کم به

 مادر بود. میبرا

 انداختم. نییرا پا سرم

 

 سالم بابا.-

 

 

  

  

   

:      
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 .ستادیا میرورا صاف کند. انگار از قبل پر شده بود. اخم کرد و درست روب شیکرد صدا یسع

 

 یمامانت چ ؟یدیخبر از خودت بهمون نم هیکه  یکس و کار یتا حاال؟ مگه ب یسالم، کجا بود -

آسا به  ؟یکن یم یبا آبروم باز یچرا دار ؟یکرد یچه غلط ؟یبازداشتگاه بود ی! واسه چگهیم

 .یندار ییخونه جا نیتو ا گهیتکرار شه د گهید کباریخدا  یخداوند

 

 نییکتش را از دستش گرفت. سرم را پا ستادیپدر ا کیآمد نزد رونید و از آشپزخانه بز شخندین مادر

 گفت.  یم یگرید زیپدرچ یمادر بود چون چشم ها یشده  کتهیها د نیانداختم مطمئن بودم ا

 اش رفت و گفت: کینزد مادر

 

 نبود.  نیا تیاالن زندگ یمرد بود کمیحرص نخور  ینجوریا ،یخسته نباش -

 

 رو به مادر گفت: دیلرز یم شیبغض کرده بود. صدا کایآرن

 

صداش رو بندازه تو سرش کمربند بکشه  ستین نیمرد باشه؟ مرد بودن به ا یمگه اجازه داد-

از  رونیب ایب م،یتو هممون برده ا یآدمارو. برا یبشناس یتون یباباست شما نم یمرد واقع هیرومون! 

اجداد  یهات رو برا استیآرمانه فخرات و س یخونه عل انجی. استیخونه بابات ن نجایا تیمجرد

 هم هست. یادی. هه، البته واسه تو بابام زمیبابا رو دوست دار نیخودت نگهدار. ما ا

 

 رفت. کایبلند سمت آرن یمشت شد. با قدم ها شیدر وجودش نشست، دست ها خشم

 

 ؟یبهت اجازه داده حرف بزن یک -

 

 .ستادمیا شیبرسد که روبروقدم مانده بود به او  کی فقط

 

 شدم، که شدم. فکر کنم تموم شد درسته؟ یم هیتنب دیمن با-

 

 بلند داد زد: بابا

 

 

  

  

   

:      
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 نشد پام رو بذارم تو خونه آرامش داشته باشم.  کباری. دیتمومش کن -

 

 شیرفتارها نیبه ا گریرا مهمان چشمانم کرد. د شیپدر سمت اتاقش رفت، مادر تمام نفرت چشم ها 

. مادر پشت او وارد ندیمن بودم که زهرش در وجودم بنش نیا فتدیب یکرده بودم که هر اتفاق عادت

 اتاق شد.

 زد و گفت: شخندین کایآرن

 

 !؟ارهیمن موندم بابا چرا سرش هوو نم -

 

 آمد و مشکوک نگاه مان کرد. رونیاز اتاق  ب نیآرو میدیدو تلخ  خند هر

 

 آتش بس شد؟ -

 

 و گفتم: دمیکش یکالفه ا پوف

 

 آتش بِس  شهیمن اگه نباشم هم-

کردم در  یسپرده بود.   احساس م یصبح خواب راه چشمانم را به فراموش یها کیشب تا نزد آن

خودم، که  ی. فقط من بودم و اکو صداهادیاینبود به  کمکم ب یکس زدمیبرزخم، هر چه دست و پا م

 شد. کمک... کمک ... کمک... یتکرار م میبرا

 

 نبود! یصدا قطع شدن یگذاشتم. ول میگوش ها یرا رو میها دست

 شد! یهم م یزیچ نیهمچ مگر

 شود که در حال نابود کردنم بود!  لیتشک یباز در تصوراتم برزخ یبا چشم ها 

نشاند. راه نفسم بسته بود. به خس خس افتاده بودم  تپش  یترس در وجودم م دمید یکه م ییزهایچ

انگار بدنم قفل شده بود و قدرت تکان خوردن نداشت. به هر  ید.  از طرفقلبم به شدت باال رفته بو

 بلند شدم  یرا تکان دادم و به سخت میپاها یبود به سخت یجان کندن

 . دمیکش یتختم نشستم و تند تند نفس م یرو 

 

و  یشانیپ یرو ی. عرق سرددمیمکث سر کش یبغل تختم بود را برداشتم و ب زیم یکه رو یآب وانیل

 کل تنم نشسته بود. 

 

  

  

   

:      

     



 

              55 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 آسان تر شده بود میبرا دنینفس کش یکم 

 بدنم و ضربان قلبم نرمال شد.  یآرام دما آرام

 بتوانم خواب را به چشمانم برگردانم.  دیفکر نکنم تا شا یزیرا کردم به چ میسع تمام

ب فکر کردم. خو یها زیرا بستم و به چ می. آرام چشم هادمیو به پهلو خواب دمیتخت دراز کش یرو  

 که دوست داشتم.  ییها زیچ

دست  ییبه آن بود.  آرزو دنیرس میکه آرزو ییزهاینشاند و چ یلبم م یکه لبخند رو ییزهایچ

 را دعوت به خواب کرد.  میقشنگ و آرام چشم ها یفکرها نیهم ،یافتنین

 

*** 

 

گرفته بودم. به  یگار انرژان شیبایشدم و با لبخند ز داریب کایآرن یظهر بود که با صدا یها کینزد

 کرده بود.  قیدوباره تزر یوجودم جان

 

داره غروب  ؟یسالم بد دیبه خورش یقصد ندار ؟یندار یسالم داداش خوش خواب تو کار و زندگ-

 .نیکنه پاشو طلوعش رو بب یم

 

 لبخند بود.  میلب ها یرو یام نشست. ول یشانیپ یاخم رو ناخواسته

 

بخوابم.  گهید کمیخوب بهم وارد شد. برو بذار  یها نیتامیو و یانرژ پر از دمیطلوع تو رو د-

 . دمیاصال نخواب شبینکن. د تیحوصله مغازه رو ندارم برو جون آسا اذ

 

 و کنارم نشست. دیپتو را از سرم کش دیهم افتاد. بلند خند یدوباره رو میها چشم

 

 چسبه. یم صبحانه بخورم بهم نمخوا یخورم. پاشو تنهام م یجم نم از جام یتا بلند نش -

 

به  یپلک ها قدرتش را ندارند تکان یعنیقصد دلکندن از خواب را ندارند.  تیوقت ها چشم ها یبعض

 ست. یدوست داشتن  اریحس بس نیخود بدهند. و ا

 روزها واقعا دلش را ندارم آن ها را از هم جدا کنم. یبعض 

 مخصوصا در بهار و زمستان  

 

  

  

   

:      
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 کجاست؟ نیآرو-

 

دونه پشت سرش مامان هم شال و کاله کرد رفت  خدا بهش  یرفته! بدبخت نم یدونم کدوم گور ینم-

رو  گهیداد و هوار د دنیبحث و شن هیامروز اصال حوصله  یکن یباور نم یعنی یرحم کنه . وا

 ندارم. 

 

 ها  دور کنم. الیفکر و خ نیکردم او را از ا یو سع ختمیرا بهم ر شیموها

 

 .رونیب میزنیداد و هوار شد من و تو م ادیبابا اون از پس مامان بر م الیخیب-

 خنده از ته دل. کی میدیدو بلند خند هر

بود، من هم که دلم به  دیام کیشروع شد تا آخرش هم خوش بماند،  یکه با خوش یبودم روز دواریام

 خوش بود. دهایام نیا

  

 و چند ناسزا هم نثارم کرد.  دیکش غیج شهیمثل همگرفتم.  کایآرن یاز لپ ها یشگونیشدم و ن بلند

صد در  دید یحرکتم را م نیخورد. اگر خانه بود ا یبر نم ییبه جا یخوش گذران کمیکه نبود.  مادر

 کرد. یصد حکم اعدامم را صادر م

 

*** 

 

 رفتم.  رونیاز خانه ب نیترفند آرو با

 توانستم به او اعتماد کنم.  یهنوز نم 

را برد سر مادر را گرم کند. تا  شیکه چرا مادر دنبالش رفت و آبرو یداد الک یداد و ببود با  قرار

 از نبود من با خبر نشود. 

 

 را شکر نقشه مان هم گرفت.  خدا

 نشست.  میلب ها یآمدم لبخند رو رونیب اطیاز در ح یوقت

 رفتم.هم با خانه مان نداشت  یادیکه فاصله ز یاصل ابانیبلند سمت خ یقدم ها با

 . مینیهم را بب مارستانیدر ب یبچه ها قرار بود جلو با
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 دمیپوش یمشک یبا شلوار کتان همرنگش و کتون یجذب مشک شرتیت  شهی. مثل همستادمیا ابانیخ سر

دهم  یکفش نم یدانستند سال به سال پول برا یانتخاب کرده بودند، م میکه  بچه ها برا یمشک ی.کتون

 گفتند: یم

 . ((یبا همه لباسات بشه ست کن ریبگ یمشک)) ال اقل 

 به شانه کردن نبود.  ازیگرفت ن یبا دستم حالت م میخدا را شکر موها 

و رد شد. باالخره بعد از چند  ستادیدادم نا یدست تکان م ینیهر ماش یو جلو ستادمیا یربع کی 

 سوار شدم.  ستادیا میدلش سوخت و برا نیماش کی ستادنیا قهیدق

 جلو نشسته بود و دو  دختر پشت.  یبد من پسر شانس از

 کنارشان نشستم.  یرا جمع کردم و با عذرخواه خود

باشم و  الیخ یکردم ب یسع شهیمثل هم یخود حس کردم. ول یرا رو ینگاه کس ینیراه سنگ اول

 نشان ندهم.  یعکس العمل

 .رمیتوانستم بگ یرا م میچشم ها یجلو

 را نشنوم  نشد. شانیپچ پچ ها ینشود تا صدا زیت میکردم گوش ها یهر چه سع یول

به او که  زدیتشر م یکه آن سمتش نشسته بود. ه یگریدختر د یول دیخند یم شتریام ب یکنار دختر

 را ببندد.  ششین

 

 . هییالمصب چه هلو میخواست یم گهید زیچ هیکاش از خدا   الین یوا -

 

 یندار تی. شخصامینم رونیباهات ب گهیبخدا د یبر  ی. همه جا آبروم رو میاله یالل ش سیه-

 اصال.

 

 یا وهیاسم همه نوع م شیشد. در پچ پچ ها ینم یلعنت یام نخندم ول یکردم به حرف دختر کنار یسع

 من گذاشته بود.  یرو

خندم. البته  یاوست که م یم را دستم گرفتم و خود را سرگرم کردم که نفهمد بخاطر حرف ها لیموبا

 میپاها یم را رو لی. موبادیایرا گرفت که کش ن شیشد جلو یکه به زور م یلبخند خنده که نه

 نداشتهبا او  یکردم تماس یهر چقدر سع اورمیدر ب بمیپولم را از ج فیتوانستم ک یگذاشتم. به سخت

 باشم نشد.

 ! انگار خوشش آمده بود. دیخود را کنار نکش اصال

 بشوم و به راننده گفتم.  ادهیتم پخواس یکه م ییرا حساب کردم و جا هیکرا
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 زیام تعجب برانگ یخورد. سکوت دختر کنار یبود که به گوش م ویراد یفقط صدا یا قهیدق چند

 بود.

 .دیچیدر گوشم پ شیاز فکرم نگذشت که صدا هیچند ثان هنوز

 

 ن؟یساعت دار دیببخش -

 

 .شیحرف ها دنیکش شیآغاز پ ی. براستیدانستم بهانه ا یم

 که ساعت بسته بودم را سمتش گرفتم.  یدر هم گره خورد و دست میابروها

 .نداختمیهم به او ن ینگاه مین یحت 

 

موجود سخت و  کیو شدم  دیرا گرفت، زود احساسم ته کش شیجا یریام رفته بود و پ یجوان زود

 . رینفوذ ناپذ

 

 یاریآمد. که تو از خود اخت یدر ذهنم م  نیباز کنم. ا یکس یخواستم در قلبم را به رو یوقت م هر

 یلیآورد خ یمن دوام نم هیسا ریقطعا ز ؟یت نگه دار هیسا ریرا  ز یکس یتوان ی. چطور میندار

 کرد. یخود انتخاب م یبرا یگریبان د هیزود سا

 ادهیپ نیشدم. تشکر کردم و از ماش یمعطل م یچند ساعت نیبود. با ماش کیتراف مارستانیب کینزد

 شدم. 

را بلندتر برداشتم. چند قدم  میشد. متوجه من نشد قدم ها یم ادهیپ نیکه از ماش دمیور کاوه را داز د   

 زدم.  یصدا پشتش قرار گرفتم و محکم به پس گردن اش ضربه ا یمانده بود به او برسم، ب

 

 از درد جمع شده نگاهم کرد. یگره خورده و چشم ها یابرو ها با

 

 .یاعالم حضور کن یتون یدستت بشکنه، مثل آدم نم -

 

 .دمیمن هم به او خند د،یخند یداد م یحرص م یخودش که وقت مثل

 

 دادا؟ یبا حرکت خودت اعالم حضور کردم. چطور-
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 رفت .من هم  پشت او رفتم. مارستانیجوابم را بدهد طرف ب نکهیچپ چپ نگاهم کرد و بدون ا فقط

 . دمیز پشت دستش را کش. امیدخترک نگرفته بود یبرا یزیآمد که چ ادمی  

 با توپ پر سمتم برگشت. که

 

 کنه. چته تو امروز؟ یدستم درد م یروان-

 

 ؟یدیدختره خر یبرا یزیگم چ یمعذرت داداش م -

 

 باز نشد.  شیدلخور بود. اخم ها هنوز

 

 .میما باهاش حساب کن ارهیب رهیبگ وهیقراره رضا گل و آبم -

 

 را  تکان دادم و لبخند زدم. سرم

 

 . یو بر یبنداز نییسرت و پا یمثل چ یتون ی. مستین یعرض گهید-

 

 زد. شخندیرفت و ن میبرا یغره ا چشم

 

 ه؟یخونه، خبر یکبکت خروس م-

 

 سپارم بهش تو کار خروسه دخالت نکنه ساز خودش رو بزنه.  یم دیببخش -

 

بود رفت و  مارستانیب اطیکه در ح یمکتینثارم کرد و طرف ن یخاک بر سرت کیو  دیخند باالخره

 نشست. 

 . ندیایتا رضا و هومن هم ب میم را  دستم گرفتم. منتظر ماند لیهم کنارش نشستم و موبا من

 

 آسا؟-
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 او به طرفش برگشتم. یم بود. که با صدا لیدر موبا سرم

 

 جونم؟ -

 

 مونه؟ یخودمون م نیبگم ب زیچ هی-

 

 که! ستمیآسام کاوه ن -

 

 یادیگفت امروز ز یدر هم رفته اش در آوردم. راست م یاخم ها یابر یو شکلک دمیخند بلند

 شورش را در آورده بودم.

 

 باهات درد و دل کنم. یستیآدم ن-

 

 .یشد دهیتازه به بلوغ رس یدختر بچه ها هیشب دایجون بابا نازت و قربون، شد-

 

 د.زد و دستانش را پشت گردنش در هم قالب کرد. انگار در فکر رفته بو شخندین

 

 افتاده؟ یشده کاوه؟ اتفاق یچ-

 

توجه  یرضا و هومن ب ینگفت. تا خواستم دوباره سوالم را تکرار کنم. با صدا یزیکرد و چ سکوت

 یم تشیاذ یزیمن نگاهم هنوز به او بود. مطمئن بودم  چ یبه سوالم بلند شد و به آن دو دست داد. ول

 کند.

 کردم فکر نکنم تا بعد از او بپرسم. یسع

 به هومن و رضا دست دادم. هومن لبخند زد و دستش را دور گردنم انداخت. 

 

 مرد خسته؟ یچطور-

 

 .یدوست داشتن یداغون از اون داغون ها-

:      
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 هم بدتر بود. هیاز گر یکه لعنت یتلخند میدیتلخ خند فقط

 

 ت .سمت اتاق اش رف یدانست. بدون سوال کردن از کس یبود را م یکه  دختر بستر یاتاق هومن

 تا به ما خبر دهد.  میستادیا یجلوتر از ما در زد و وارد اتاق شد.  کم او

 

 آمد و گفت: رونینگذشت که ب قهیدق چند

 

 من بهش محرم بودم رفتم تو ! نیکن یفکر م ای ن؟یخوا یکارت دعوت م گهیتو د نیبپر-

 

 . میو شرم وارد اتاق شد یهر سه با سر افکند گ 

 .میدیالش را پرسو ح میلب سالم کرد ریز

 

 پروتر از همه بود.  یکم رضا

 زد و گفت: لبخند

 

 ن؟یانشاهللا بهتر ،یبال دور باشه آبج -

 

 هم در گچ بود.  شیپا کیو  دهیچیبه او انداختم. دور سرش باند پ یرا بلند کردم و نگاه سرم

 . ابرو باال انداخت و گفت:دیبا تعجب سمت ما چرخ نگاهش

 

 ن؟یاومد ارهی! شما از کدوم سیریسر به ز یچه پسرا ی. ولدیه اومدک یسالم ،مرس کیعل-

 

 گفت: طنتیش یکاوه لبخند زد و با کم 

 

 اردیلیاون موقع شب م ییما؟ خدا نیماش یجلو دیپرت شد ارهیشما از کدوم س میاز شما بپرس دیما با-

ون وقت شما تک و تنها از اونجا رد شم، ا نیتنها اونم با ماش ستمیپول بهم بدن حاضر ن اردیلیم

 اونجا!...
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قشنگ تر  یلیاو خ یبرا یطرف صورتش چال گونه داشت. ول کی. جالب بود مثل من دیخند بلند

 بود. 

 

 آن شب افتاد.  ادیشد. انگار به  رهیخ شیزد و به روبرو شخندین

 

 بزنم.  ابونیبه پستم خورد. مجبور شدم نصف شب سر به ب یعوض هیمن -

تخمه بشکنم و از اونجا رد  ادهیحاضرم پ یبد ونیلیم کیاگه  ستمیمثل تو ن اده،یاتم زوجدانن جر یول

 شم. 

 

 .دیو او نگاهش سمت من چرخ دندیخند پسرا

 

 جز شما. دمیصدا همه رو شن-

 

زدم و در چشم  شخندیبه او نداشتم. ن ینشست.حس خوب یبود. اصال به دلم نم ییجسور و پرو دختر

 شدم. رهیخ شیها

 

 ن؟یصدامون رو بشنو نیخوا یواسه تست صدا! که م میه اومدمگ-

 

نداشت.  جواب  یو دخترک با نفرت نگاهم کرد. انگار او هم از من دل خوش دندیها دوباره خند بچه

 را بد داد. شخندمین

 

بود  تیتست ادب و شخص شتریب نی. ایوقت چشم نخور هیهه، بابا خوش صدا! ببر صدات رو که -

 .یکرد انیماکه ماشاهلل ن

هم  یلی. کامال مشخصه خنیستین یخجالت یپسر ها نکهی. شما عالوه بر ارمیگ یحرفم رو پس م من

 .نیرو دار

 

 رو به دختر کرد. دیحالم را د یدر هم جمع شد. هومن وقت میمشت شد و ابروها دستم
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 :دیو پرس دیکش شیدر موها یدست

 

 درسته؟ گهید نیانشاهللا امروز مرخص-

 

گفتم  ینم یزی. اگر چرمیگاهش به من بود. من هم نتوانستم سکوت کنم و نگاهم را از او بگن هنوز

 ماند. یدر دلم م

 

بود  تیحال تیشده ست. شما اگه شعور و شخص انیشما نما یکه کامال تو تیبچه، ادب و شخص نیبب-

 .یزدیپرسه نم ابونیاون ب یاون موقع شب تو

 

نبود. احساس  یخواست نشان بدهد خونسرد است، ول ی. انگار مدیخند شیلب ها یشده بود. ول سرخ

 کردم او هم از جنس ماست.

 یبود ول یدانم چه قدرت یخواندم. نم یشناختم. حرف نگاهشان را م یخودم را م هیشب یمن آدم ها 

 لبش ابرو باال انداخت و گفت: یرو کرد. با همان لبخند رو میهر چه که بود دستش را برا

 

. حرف االنت هم ینیب یشهرم. دهنم چفت و بس نداره پا رو دمم نذار وگرنه بد م نیین بچه پام نیبب-

 دم سکوت کنم.  ی. دفعه بعد تکرار شه قول نمرمیگ یم دهینشن

 

 تر رفتم و به دور و  برش نگاه کردم.  کینزد یکرده بود. کم ادیز یلیرا خ شیرو گرید

 

دمت رو جمع کن، وگرنه  ایخودت رو داشته باش  یهم هوا بلنده؛ درست مثل زبونت. تو یلیدمت خ-

 .هیهم عال میچیکنم. دست به ق یچیشم جفتشون رو ق یمجبور م

 

برد و در  رونیکرد و من را کشان کشان ب یآمد و دستم را گرفت. از دختر عذرخواه کینزد هومن

 اتاق را بست. با بسته شدن در سمتم برگشت.

 

 م؟یطلبکارم هست میلهش کرد میزد ؟یبنده خدا دار نیابه  کاریچ ؟یشد وونهید -
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خواد  یهومن بخدا انقدر اعصابم خورده دلم م م؟یطلبکار هست م؟یلهش کرد ؟یبند یهه، چرا جمع م-

 یشهرم! مال هر گورستون نییاز روش رد شم. دختر زبون نفهم زبون دراز. بچه پا نیدو دور با ماش

 باش، نکبت. یخوا یم

 

داداش  ایکن تموم شه. بخاطر من، ب یتو عذرخواه میبر ایشنوه. ب یبسه، صدات رو م تو رو خدا-

 دمت گرم. 

  

 و چپ چپ نگاهش کردم. دمیرا کش دستم

 

 خورده؟ ییسرت به جا ای ؟یا وونهیکنم. د یبچه عذرخواه هیمونده برم از  نمیچشم هم-

 

 کیت نیا شدیم یعصب یوقتگرفت و ماساژ داد.  گرشیدست د یکالفه مچ دستش را رو هومن

 داد. یخودش را نشان م

 چیبود که ه یدوست ها تنها کس  نیب یتکان دادم. از طرف یسرم را از ناراحت دمیحالش را د یوقت

 گذاشتم. شیشانه ها یانداختم و دستم را رو نییکرد. سرم را پا ینم یوقت پشت مان را خال

 

 قط بخاطر تو. باشه ف یقابل تحمله، ول ریغ یلیخ نکهیبا ا-

 

 زد. میبه بازو یزد و مشت لبخند

 

 .یمرد یلیدمت گرم خ -

 

 و ابرو باال انداختم. دمیکش قیعم نفس

 

 رو له نکنم. یامروز هوام رو داشته باش که کس هیسپارم.  یخودم رو بهت م ایخدا -

 

اتاق  به در زد. اول خودش داخل رفت. من هم پشت سرش رفتم و گوشه یو تقه ا دیخند هومن

 .ستادمیا

به هومن نگاه کرد لبخند  یوقت یرا برگرداند. ول شیدوباره تلخ شد چپ چپ نگاهم کرد و رو دنمید با

 زد و گفت:
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 نشسته بود؟ نیآقا هومن. حاال کدومتون پشت ماش یدار یباهال یچه دوست ها-

 

 ها دستش را بلند کرد. یانداخت و مثل بچه مدرسه ا نییسرش را پا کاوه

 

 نامه هم نداشتم.  یمن آسا رفت بازداشتگاه چون گواه یبه جا ی. ولمیانم اجازه ما بودخ -

 

 متعجب شد و گفت؛ دوباره

 

 ست؟یآسا مگه اسم دختر ن-

 

دادم.  هیتک واریم مشغول کردم و به د لیمن خونسرد خودم را با موبا یبا ترس نگاهم کرد. ول هومن

 همه جوابش را داد.زدم. کاوه زودتر از  دنیخود را به نشن

 

 هم دخترونه ست هم پسرونه؟ یدیآسا هم اسم دختره هم پسر، مثل رها د-

 

 شانه باال انداخت و گفت: دختر

 

 حاال اسم کدومتون آسا هست؟ اول من بگم من رستا هستم. -

 

 گفت: هیو زودتر از بق دیخند رضا

 

بابام کار  نتیکاف یتک پسرم توو شش ساله  ستیب یتره اول من. من رضا اسالم کیمن دلم کوچ -

 کنم.  یم

 

 و سر تکان داد. نفر بعد کاوه با لبخند نگاهش کرد : دیخند رستا
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بابامه. منم مثل رضا تک پسرم.  بیج یو دستم تو کارمیو شش ساله فعال ب ستیب  یمنم کاوه رحمان-

 نخوندم. شتریب سانسیدرسم هم  تا ل

 

 لبخند زد و به هومن نگاه کرد. رستا

 

 هیام.  ییبایدکتر جراح پوست و مو ز هی یو هشت سالمه منش ستیهومنم ب یشناس یمنم که م-

از  میدیچون د میدار سانسیهممون ل نکهیهمسن شماست. و ا بایتر از خودم دارم تقر کیخواهر کوچ

 کنار.  مشیگذاشت مشیدیبوس شه،ینم دمونیعا یزیتو درس خوندن چ

 

 ترم؟ کیمن ازت کوچ یندو یچه خوب، حاال از کجا م-

 

 !یخوره بهت بزرگتر باش یآخه نم-

 

 و پنج سالمه تک دخترم.  ستیب-

 

 سمتم برگشت و گفت: کاوه

 

 داداش نوبت توئه.-

 

 مظلومانه نگاهم کرد و سرش را کج کرد. لبخند زدم و گفتم: هومن

 

 دارم. یوتری. پسر بزرگم. خدمات کامپمیو نه سالمه سه تا بچه ا ستیآسا، ب-

 

 بچه ها نگاه کردم و گفتم: به

 

 خانم رستا استراحت کنه.  نیبذار میتموم شد بر لتونیاسم فام-

 

  ؟یبر یتون یم یندارم. شما اگه خسته شد یوص لیبه وک ازیگم. ن یمن اگه بخوام استراحت کنم م-
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 اش رفتم.  کیزدم و نزد شخندین

 

 . ادی. از دعوا و کل کل خوشم نممیصلح کن ایب-

 

 گرفتم.  شیرا مشت کردم و جلو رو تمدس

 نگاهم کرد و لبخند زد مشتش را آرام به مشتم زد.  کمی

 

 ام.  یری. من کال آدم صلح پذیتو شروع کرده بود یول-

 

 یقدم م شیخورد کوتاه آمدم. وگرنه عمرا اگر پ یبخاطر کاوه که داشت از کل کل ما حرص م فقط

 شدم.

 

 )رستا(

 

 ود. که از خودش گفته ب هر

 یاول حس خوب یها هیکه از ثان یبدانم هومن بود. پسر شتریکه دوست داشتم از او ب یتنها کس یول 

 به او داشتم. 

 شد.  ینشود نم دهیکردم نگاهم سمتش کش یدانم چرا با بودنش حال دلم خوب بود! هر کار م ینم 

صلح  نکهیبود. با ا بشیغر بیمخم بود آن پسر عنق با آن اسم عج یکه رو یچهار نفر تنها کس نیا 

حس را به من دارد.  نیکردم او هم هم یبه او نداشتم! احساس م یبازهم حس خوب یکرده بودم  ول

 اوبه درون  شدیبود که نم ییها تیشخص نیمتفاوت بود. هم آرام بود هم تخس از ا زیچ کیاصال 

 نفوذ کرد. 

 هومن فکرم را آزاد کردم.  یبا صدا 

 

 دنبالتون؟ انیب میریکه باهاشون تماس بگ نیرو ندار یا کسخانم رستا شم-

 

 نیکس را ندارم. آنقدر تنهام که ا چیمن ه میو همه کسم شو،  بگو ایتو ب میخواست به او بگو یم دلم

 فرشته نجاتم شو، نگذار غرق شوم.  ایبرد.  تو ب یدارد من را در لجن فرو م ییتنها
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 کرد سکوت کنم.  یهش مو خوا زدیم ادیدرونم فر یرستا یول

از  یاریاخت گریشد؟ انگار د یمگر م یکه غم درونم را نشان ندهد. ول یکردم لبخند بزنم. لبخند یسع

 دل بود.  یپا زیخود نداشتم. همه چ

 شد.   یکه منطق سرش نم یدل

 انداختم. نیی. سرم را پادمینگاه منتظرشان را د یوقت

 

کنن  یم ی. اونا واسه خودشون زندگمیبه کار هم ندار یکار یجفتش رو دارم. هم مادر، هم پدر، ول-

کردم. پابندشم  نییقانون رو خودم تع نیگردن.  ا یمن واسه خودم. اگه چند ماه هم خونه نرم دنبالم نم

 یتا بودن آدم ها وادخ یم ییتنها شتریندارم. دلم ب ازین یاصال به بودن کس یرو بخوا تشیهستم. واقع

 اضافه. 

 

مشکوک بود.  یبرگشت. لبخند زد و سر تکان داد. کم بهیغر بینگاهش سمت پسر اسم عج هومن

اش برود. آن وقت  یکار دست دلم بدهد و دنبال زندگ دمیترس یبه او توجه نکنم. م ادیکردم ز یسع

 صاحب و شکست خورده.  یدل ب کیماندم و  یمن م

 که نگاهم سمتش بچرخد. دیپرس یم زیچ کیخواستم به او توجه نکنم خودش  یم هرچه

 

 خونتون. متونیتا برسون نیکمکتون کنه آماده ش ادیپرستار ب هیگم  یپس م-

 

 زد و گفت: شخندیکاوه که از همه شوخ تر بود ن گرشید دوست

 

 سانتافه؟ ای شون؟یبر یداداش فقط با بنز م-

 

ا اخم کرد و رو به همان آس یسوخت. ول شیدلم برا یلیو هومن سرخ شد. خ دندیو کاوه بلند خند رضا

 آرام گرفت. یگفت که دلم کم یزیدوستش کرد و در جوابش چ

 

 برتش.  یتو م یبا بنز بابا-

خودش رو داده جلو و سپر  گهید یکیکه انقدر مرده واسه اشتباه  نی. همستیبه مسخره کردن ن ازین

 .هیلیبال کرده خ
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مسخره اش کرده بود، باز هم  نکهی. با اشد نیغمگ شیانداخت هومن  چشم ها نییسرش را پا کاوه

 شد. رهیدلش به حال او سوخت. با نگاه به غم نشسته اش به آسا خ

 .دیکش شینگاه از او گرفت و دست در موها آسا

 

 ؟یرو انجام داد صشونیترخ یهومن کارا-

 

 تر شد.  ظیغل شیتکان داد و اخم ها نیسرش را به طرف 

 

 خونه.  رمیرسونم بعد م یرو م شونیمن ا نیبر نی. شما ها کار داررمینه االن م-

 

 یکار میبرا دی. دوست نداشتم فکر کنند مقصرند و حتما بارندیبگ میتصم میتوانستم نگاه کنم تا برا ینم

 شد.  یزبانش نم فیحر یشکیکه ه ییقبل شوم. همان دختر پرو یکردم رستا یسع دمیکنند. خند

 

 کنم. یلطفتون رو جبران م امیدر ب ی. از چالقنیکه اومد ی. مرسنیبچه ها همتون بر-

 . رمیخودم م رنیبگ نیگم برام ماش یبه کمک ندارم م ازیمن ن 

 

 نگاهم کرد. یسرش را بلند کرد و با شرمندگ کاوه

 

 نیمنه خودم ماش فهیرسوندمتون. االن هم وظ یبهم نداد وگرنه م نیشرمنده هر کار کردم بابام ماش -

 .امیونتون همراهتون م. تا در خرمیگ یم

 

 او گفت: میبگو یزیمن چ نکهیگذاشت. قبل از ا شیشانه ها یلبخند زد و دست رو آسا

 

 . مشونیرسون یبا هومن م رمیگ یم نیاز بابام ماش رمی. من منیبا رضا بر-

 

 را باال دادم و با تعجب نگاهش کردم. میابروها

 

 پس...گم من خودم از  ی. واقعا منیگفتم که همتون بر-
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 .  دیحرفم پر وسط

 

 . متونیرسون ینه؟ گفتم م ای دیبر دیتون یم دمیمن نپرس-

 

 داد. انگار ارباب زاده بود. یاز او حرصم گرفت. همش دستور م یلیخ

 ایکردند،  یسکوت م ایگفت  یم یزیاو چ یبردند. چون وقت یهم انگار از او حساب م شیدوست ها 

 . دییتا

 

کردند و آنها  یرفت. رضا و کاوه هم دوباره عذرخواه رونیو از اتاق ب گفت یزیگوش هومن چ در

 هم رفتند. هومن مانده بود. 

 میاش معلوم بود کالفه است. ن افهیهمه نابود شده بود. از ق میم را باز کرد. لباس ها لیکمد وسا در

 به من انداخت و لبخند زد. ینگاه

 

 . دنیچه برسه پوش ستنین دنید . قابلنیدوباره بپوش نارویا نیفکرشم نکن-

 

 دستش را به عالمت سکوت بلند کرد. میبگو یزیخواستم چ تا

 

 رسم. یکارها رو م ادیکنم. تا آسا ب یم شیکار هیمن خودم  نیبگ یزیخواد چ ینم س،یه-

 

 بود هم پاره. فیشده بودند.. هم کث کهیت کهیبا او بود. آن لباس ها انگار ت حق

 

آمده باشد سمتم برگشت و  ادشی یزیدر رفت. انگار که چ کیکرد و تا نزد یفظلب خداحا ریز آرام

 گفت:

 

 رم؟یبگ نیبگ نیخوا یم رونیب یزیاگه چ-
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 یحرصم م زدیبست و حرف م یجمع م یه نکهیهنوز سمت من و منتظر جوابم بود. از ا نگاهش

 گرفت. 

 . تسی. من بودن خوب نمیما شو دیایب میخواست به او بگو یم دلم

 شدیکه م ییخواست. از آن ها یما شدن خاص م کیدادم االن دلم  یم حیرا ترج ییکه تنها یمن

 ساعت ها به آن فکر کرد و غرق لذت شد.

 

تحمل کردنش آسون  ارمیدارم باال م گهیدور شم. د نجایا طیکن. از مح یکار هیفقط زودتر  ینه مرس-

 .ستین

 

 لبخند زد و سر تکان داد.  فقط

 

  دم؟یودم! به کجا رسب کجا

 راه بن بست باشد؟ نکند ناعادالنه احساساتم به تاراج برود؟  نیته ا نکند

کوه تلنبار شود.  کیدر دلم جمع شود، مثل  ستیسخت شود؟ درد شود؟ هر چه که هست و ن نکند

ند نک د؟یایآهنگ شود؟ نکند شب به شب به فکر او خواب با چشمانم راه ن ایهمه کابوس  میلحظه ها

 باشد. یگرید یکس شیشود او را بخواهد؟ نکند اصال او دلش پ ریقلبم تا ابد بهانه گ

توانم و  ی. من نمرونیانداختمش ب یاز فکر و دلم م دیها شده بودم. هر طور که بود با وانهید مثل

 خواستم وابسته شوم. ینم

چهره اش  چ،یا کم رنگ نشد هبود. چون با بستن آن ه دهیفا یب میرا بستم. انگار حرف ها میها چشم

 پر رنگ تر هم شد. میجلو چشم ها

 عشق که سوزنده و خانه خراب کن بود. یجادو شده بودم! آن هم جادو انگار

 

*** 

 

 ))آسا((

 

. قبل وارد دمیکش میبه موها ی. لباسم را مرتب کردم و دستستادمیکرد ا یکه پدر کار م یشرکت کینزد

 لبخند زد و گفت: دنمینگهبان با د ستادمیا یننگهبا یشرکت جلو اطیشدن به ح

 

 بزرگ مرد؟  یچطور-
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 . جلوتر رفتم و به او دست دادم و سالم کردم. یدوستش داشتم. هم مهربان بود هم دوست داشتن یلیخ

 

 .دینوکرتم عمو محمد، خسته نباش-

 

 را فشرد و با آن دستش پشت دستم را نوازش کرد.  دستم

 

 بابات؟ یپ ید. اومیدرمونده نباش-

 

 زدم و سر تکان دادم. لبخند

 

 گه؟یآره کارش دارم هست د-

 

 زد و سر تکان داد. لبخند

 

مونه،  برو تو باباجون فکر کنم  یآقا آرمان، نباشه کارا لنگ م یعل هیشرکت و  هیآره باباجون -

 وقت استراحتشونه. 

 

 کیناروا،  یغر بود و حرف هاقدر دان محبتش نبود. همش  یکرد کس یگرفت هر چقدر کار م دلم

پدرم آرامشش در  یبرا یآرام، ول یفضا کیخواهد؟ آرامش،  یم یزیچه چ یمرد مگر از زندگ

جنگ و سوهان روح بود.  از عمو محمد تشکر کردم و وارد  دانیم شیشرکت بود. خانه برا نیهم

 هم سن و سال من بود.  سشیکه رئ یشرکتشرکت شدم. 

 کند. انگار پسر خودش بود.  یکردم احساس غرور م یاحساس م زدیم هر وقت از او حرف پدر

 

 گرفت.  ی. دلم منمیوقت کار کردنش را بب چیخواست ه یدانم چرا دلم نم یپدر را گرفتم. نم شماره

شد.  یم گرید یکیآن هم بدون حضور مادر، پدر  یاز آن خانه لعنت رونیبوق خورد جواب داد. ب دو

 ها. یا اسطوره گذاشت اسطوره خوبشد اسمش ر یکه م یکی

 

 سالم.-
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 توانست باشد.  ینم نیا رینشسته غ شیلب ها یاش رو یگ شهیکردم االن آن لبخند هم احساس

 

  ؟یسالم باباجون خوب-

 

 مکث کردم. یکم

 

 . دیبهم بد نیچند ساعت ماش هیشه  یشرکتم م اطیبابا من تو ح ،یمرس-

 

 خواهم بکنم؟  فقط گفت: یخواهم بروم و چکار م یا مسوال کند کج نکهیبدون ا شهیهم مثل

 

 .ارمیتا برات ب ستایلحظه وا هی-

 

خودش ثبت  یخسته پدر را رو یکه چند سال پاها یپله ا یپله نشستم. رو یرا قطع کردم رو یگوش

 کرده بود. 

 نشست بلند شدم و با لبخند به او نگاه کردم.  میشانه ها یکه رو یدست با

را داشت  یشد. انگار درد ینم دهیدر آن د یمهربانش شور و شوق یوقت چشم ها چیکه ه یپدر

 یانگار روز به روز خال ها اهشیس یکمر شکن بود. موها شیراز که برا کیکرد.  یتحمل م

آن  یسرخ گریشده بود. صورت گردش د دهیشد. قد بلندش انگار خم یم شتریو ب شتریب دشیسف

 روزها را نداشت.  

 

 ...یمشکل هی دیببخش د،یاشخسته نب-

 

 را طرفم گرفت.  چیرا به عالمت سکوت بلند کرد و فقط سر تکان داد و سوئ دستش

 

 خونه. میدنبالم با هم بر ایشدن ب لیمواظب خودت باش، قبل تعط-
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شرکت رفتم. بر نگشتم  نگیانداختم و سمت پارک نییلب آرام تشکر کنم. سرم را پا ریتوانستم ز فقط

 یکه م ییرا بلندتر بردارم. انگار قصد فرار داشتم. فرار از غم ها میکردم قدم ها ی. سعنمیببپشتم را 

 شد در آن مرد حس کرد.

 

 حرکت کردم. مارستانیرا زدم و سوار شدم. سمت ب نیماش موتیر

 

*** 

 . ستادمیو به هومن خبر دادم که منتظرشان ا ستادمیا مارستانیب یجلو

که  یفکر یباز کیبود  نیاش آنال یشدم. باز یمشغول باز  شهیو مثل هم م را دستم گرفتم لیموبا

جان به جان  یو به حول قوه اله دهدیگفتند آخرش مغزت ارور م یهر وقت بچه ها دورم بودند م

 . یکن یم میتسل نیآفر

 مهم باشد. میبرا یباز نیتوانست به اندازه ا ینم زیچ چیه یول

 ادهیپ نیگذاشتم و از ماش بمیم را در ج لیموبا نیدر ماش یبا صداشد منتظر بودم.  یم یساعت مین

 شدم. 

 

نشست. در را بستم و سوار شدم هومن هم جلو نشست و حرکت کردم  نیکمک هومن رستا در ماش به

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 

 امن و امان بود؟-

 

 داد.رو  چیبپرسه سوئ یزیچ نکهیآروم و امن هست. بدون ا شهیبابا که هم-

 

 نگاهش کردم. نهیو از آ میدخترک  هر دو سکوت کرد یصدا با

 

 رفتم.  یخودم م نیگرفت یم نیماش هیباعث دردسر شدم. گفتم  دیببخش-

 

 آمد. لبخند زدم یاست. مظلوم بودن به او م کایاحساس کردم آرن یلحظه ا یبرا

 چشم از او برداشتم. هومن گفت: یو بدون کالم 
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 . پس معذب نباش.میرست کردما برات دردسر د-

 

لبخند زدم و  کایرا دستم گرفتم با اسم آرن لیام نشست. موبا یشانیپ یم اخم رو لیزنگ موبا یصدا با

 در گوشم گذاشتم. 

 

 جونم عشقم؟-

 

 ینم دیلرز یم میدست ها یبود. در اتوبان بودم ول دهیترس یزی. انگار از چدیلرز یم شیصدا

 شدم. ادهینگه داشتم و پ ابانیرا کنار خ نیکنم ماش یتوانستم رانندگ

 

 ؟یداداش کجا رفت-

 

 ؟ییلرزه؟ کجا یچرا صدات م-

 

 ...ایکنه تو رو خدا زود ب یسرش خراب م یمامان داره خونه رو رو-

 

 را برداشت و بلند داد زد.  یحرف زدنش مادر گوش وسط

 

 یزنیگولم م ؟یخودسر شد ؟یربذا رونیپاهات رو از خونه ب ینگفتم حق ندار ؟یرفت یکدوم گور-

. ارمیبگو دمار از روزگارشون در م ؟یو عالفت کاریب یباز با اون دوست ها رون؟یب یریم یواشکی

 کنم.  یم شونیمن حال ینشد. ول شونیحال نکهیبهشون گفتم دورت رو خط بکشن مثل ا

 

 بار مثل خودش داد زدم. نیاول یشد. برا ینم یکردم آرام باشم ول یسع یلیخ

 

 شی. بخدا به جون خودش اون خونه رو با همتون آتادیب کایسر آرن ییبه حالت بال یبس کن وا-

مونم.  ینم یتو اون خونه کوفت ادیپس تحمل کن ز یخواستگار یبرنامه بذارم که بر ی. گفتزنمیم

 انقدر تن و بدن اون دختر و نلرزون.

 

 )رستا(
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شد  ادهیپ یوقت یکه دوستش دارد. ول ستیاش دختر یبه آن پسر بود. اول فکر کردم پشت خط نگاهم

 شک کردم.  اتمیکرد. به حدس یم دادیو با آن حالش داشت داد و ب

 رو به موت بودم. یبود در فکر فرو رفته بود. طاقت نداشتم. از کنجکاو نییسرش پا هومن

 

 ن؟یکنآرومش  نیش ادهیپ نیخوا ی! نمستیحالش خوب ن نکهیدوستتون مثل ا نیا دیببخش-

 

 شد و گفت: رهیزد و سرش را بلند کرد. به آسا خ شخندین

 

 . شهیمن برم بدتر م شه،یاون آروم نم-

 

 من فکر کردم... ه؟یمشکلش چ-

 

 زد که متعجبم کرد.  یحرف یدخالت نکنم. ول دیخواهد بگو یگفتم االن م دمیهوا سمتم برگشت ترس یب

 

که خودش انتخاب کرده.  یکه ازدواج کنه. اونم با دختر مامان آسا  اون رو تحت فشار گذاشته دینیبب-

ابله هم  نیمثل خودش واسه آسا انتخاب کرده. ا قایدق یکیداره و  یبه خصوص یمامانش اخالق ها

رو دوست داره و قراره با  یکیدرست کنه خراب تر کرد. برگشت و گفت  نکهیا یبرگشته به جا

گفته که  یزی. مطمئنن االن خواهرش چستین شیو زندگکس ت چیکه ه یهمون ازدواج کنه. در صورت

 کرده.  یقاط ینجوریا

 

باز هم  میهم عقب باش یلیاگر خ یحت م؟یهست یشد؟ مگر در چه قرن یتعجب نگاهش کردم. مگر م با

 آمده بودند. گرید ارهیس کیها انگار از  نیگرفت؟ واقعا ا یم میخودش تصم یپسر برا

 

 .میدوستمه قراره ازدواج کن نیبگه ا رهیدختر رو بگ هیت نداره دس یکار نکهیخب ا -

 

و خونه  نیزم هیآسا قراره بعد ازدواجش  نکهیکنه. بعد ا یکه نقش باز ستین یکس نجاستیمشکل ا-

 .رسهیهم به اون م زیچ هیشه که کمکش کنه  دایپ یبه نامش شه. گفته اگه دختر

 

 را بغل هومن پرت کرد. یو گوش آمد سوار شد نیرا قطع کرد و سمت ماش یگوش آسا

:      

  



 

              77 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

 .هیزن و زندگ یخدا لعنتش کنه داغونم کرده لعنت به هر چ-

 

 یداد. ول صیرا تشخ تیهستم. هومن سرفه کرد و آسا تازه موقع نیرفته بود من در ماش ادشی انگار

 سرد گفت: یلیجز شرمنده بودن. فقط خ دیشد د یم زیپسر همه چ نیدر ا

 

 .دیببخش-

 

 

شد.  وسوسه شده بودم.  ریداد. فکرم درگ یو او با سر جواب م دیپرس یام از او سوال مهومن آر 

 . دیکش یدور شوم. تازه مادر هم  نفس راحت م یتوانستم از آن محله کوفت یم

 ها قرار گرفتم.  نیدر آن است که  سر راه ا یسخت نبودم. حتما حکمت یآدم زندگ من

 کردم یباز لمیاطرافم ف یخودم و آدم ها یهمه برا نیاکم بود. انبود خور یزیکردن که چ ینقش باز 

را  صاف کردم و بدون فکر  میآسا سوخته بود. صدا یپسر، البته دلم هم برا نیهم بخاطر ا کباری

 گفتم:

 

 من حاضرم کمکت کنم.-

 

 نگاهم کرد.  نهیاخم از آ با

 

 ؟یچه کمک -

 

 انداخت و گفت: نییسرش را پا هومن

 

 ن مشکلت رو گفتم.من بهشو-

 

شد  رهیخ مینگه داشت. سمتم برگشت و در چشم ها ابانیرا گوشه خ نیمشکوک نگاهم کرد. ماش آسا

 مقدمه گفت:  یب
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 ؟یکمکم کن یتون یتا کجا م-

 

 نگاه کردم. ابانی. هول شده بودم سرم را برگرداندم و به خدمیترس یبار از نگاه کس نیاول یبرا

 

 .گهیمن هستم د یدوست دخترت ببر یو جا یکی یخوا یم ؟یچ یعنی-

 

 اش خشک شدم. یسوال بعد با

 

 م؟یکن یعقد سور هی یحاضر یحت-

 

دانستم خواهشش  ینم یخواهش بود. ول شی. انگار در چشم هادیهم نگاهش سمت من چرخ هومن

 ... ای! کمک به آسا ستیبخاطر چ

 

خواهد به  یاز من م نکهیم به حساب اکردم از من خوشش آمده! گذاشت یبودم اگر فکر م الیخ خوش

 دوستش کمک کنم. 

 

 ؟یباهام نداشته باش یهست که کار ینیچه تضم-

 

سر تکان داد تا به آرامش دعوتش  شی. به هومن نگاه کرد. او هم برادیکش یزد و کالفه پوف شخندین

 کند سمتم برگشت و گفت:

 

رو  نشیکه آسا خونه و زم یکنم؟ فقط تا زمان یمن ضمانت م یدارم. اگه قبولم دار مانیمن به آسا ا-

 ؟یکن یقبول م یذار یکه اسمش رو م یدونم هر چ ی. مثل دو تا هم خونه چمنیبا هم باش رهیبگ

 

ترم  وانهیمعرفتش هم د نیا یبار بود در حرف زدن جمع نبست راحت با من صحبت کرد. لعنت نیاول

 یگفتم او خداست به همه فکر م یگرفت م یماگر خدا قهرش ن میبت بود برا کیکرد. انگار  یم

 همه نگران بود جز خودش.  یکرد. برا

هر چه که  یخواهش ول کیهم  دیبود شا شیدر چشم ها یبرق کیبه رنگ شبش شدم  یچشم ها محو

 کرد و فقط سرم را به عالمت مثبت تکان دادم. میبود جادو
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 . یکمک رو بهمون کرد نی. بزرگ ترمیکن یواقعا ممنون مطمئن باش لطفت رو جبران م یمرس-

 

نه؟  ایخودم قضاوت کنم کارم درست بود  شیتوانستم پ یالل شده بودم. هنوز هم گرم بودم و نم انگار

 شوم. و از آن خانه و محله دور، یم کیکردم که به هومن نزد یفکر م نیبه ا یوقت یول

 گفتم کارم درست است. یخودم م با

شدم  یهول م دنشیبود؟ من فقط از او خوشم آمد. نه تپش قلب داشتم نه با ددانم چه مرگم شده  ینم 

فکر کنم؟   ینگفتم کم یدادم؟ حت یزود وا م دی. پس من چه مرگم بود ؟ چرا بادینه دست و دلم لرز

. تا اوردمیدر ن شانیسر از حرف ها گریآنقدر از دست خود کالفه بودم و فکرم مشغول بود. که د

 گفت: یزیآسا چ نکهیا

 

 .یکن یراحت زندگ یکه بعد جدا شدنمون بتون سمینو یرا باال م هیمطمئن باش مهر یمرس-

 

چه  میبرا یگفت؟ ول یداشت چه م نیاصال ا م؟یکه از هم جدا شو میشدن مان! مگر ما با هم بود جدا

هومن  یرامهم نبود. ب میشد که آن هم برا یمهر طالق در شناسنامه ام ثبت م کیکرد فقط  یم یفرق

 او هم مهم نبود؟  یچه؟ برا

که به سرم خورد مغزم تکان خورده  یشده بودم. با ضربه ا وانهیشدم. انگار د رهیترس به او خ با

 ها! یباز نیبود. وگرنه من و چه به ا

 

 ! نندیام را بب یدانم چرا دوست نداشتم محله و خانه زندگ ی. نممیبود دهیکوچه رس کینزد   

 .دمیکش یمهم نبود، حال داشتم عذاب م میبرا زهایچ نیکه ا یمن

 

 . دیچیکه گفتم پ یکوچه ا به

هم که  وارهاید یرفته بود. رو شیکه با هزار بار رنگ زدن باز هم رنگ و رو یدر ستادیخانه ا در

در دلش   یآن را نداشت  حت ینوشته بود. آدم رو یفحش ناموس هینوشته بودند. هر که  یادگاریکال 

 یروز دیکنند شا یچه؟ اصال با خودشان فکر نم یعنیکارها  نیبود. ا یدانم چه مرض ید. نمبخوان

 .رودیشان م تیثیآبرو ح دیایب شانیبرا یزیچ یمهمان کی

 

 :دیسمتم برگشت و پرس هومن

 

 ...یعنیبرم در بزنم؟ برات بد نشه؟ -
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 تکان دادم.  نیزدم و سرم را به طرف لبخند

 

 . شه ینم یچیدر بزن ه-

 

 کرد. یزدند. خود مادر در را باز م یخانه را م نیهزارتا پسر ناشناس در ا ینداشت روز خبر

 یکه برا یلبخند ظاهر مچهین نیدانست با هم ینشست. اصال او م شیلب ها یرو ییبایلبخند ز 

 برد؟ یدلخوش کردنم بود. دلم را م

ها از نگاه آدم ها حرف دلشان  یضعف برود؟ چطور بعض شیکرد ممکن است دلم برا یرا م فکرش

 خواندند؟  یرو م

 توانست؟ یاو نم چرا

 داد؟ یرا نشان نم یزینگاهم چ یعنی 

 

لب   یخود به خود رو شخندین اطیفکرها از من  دور شود با باز شدن در ح نیرا تکان دادم تا ا سرم

غرق بودم اصال  میاهایرو. آنقدر در فکر و ستادیدر ا یجلو دشینشست. مادر با چادر گلدار سف میها

شد حالم  کیزدبه من ن ینشان داد!  فقط وقت ینه؟ مامان چه عکس العمل ایگفت  یزیهومن چ دمینفهم

 . دیمحکم به صورتش کوب دیرا د

 یمداح یا هیتعز ونیزیکرده باشد! حتما باز تلو هیگر مینبود برا یسرخ بود. باور کردن شیها چشم

 کرد.  هیگر داشت او هم دلش گرفت و یزیچ

 

 آمدم نییرا باز کرد و با کمک آسا و مامان  پا نیبود. در ماش نییسرش پا هومن

 میلب ها یکه رو یکنجکاو نبود. با لبخند کج یها هیاز همسا  یخدا را شکر کوچه خلوت بود اثر 

 شدم.  رهیجا خوش کرده بود به مادر خ

 

دعات نصفه گرفت  یآخرت تو گوشمه. ول نیر! هنوز نفیرفتار نکن که فکر کنم نگرانم بود جوری-

 . شمیخوب م یداغونم، ول ینجوریچند وقت ا هی

 

 دانم چرا مادر سکوت کرده بود.  یکردند. نم یو آسا با تعجب نگاهم م هومن

پهن  میبرا یزیرا گرفتند کمکم کردند که به داخل خانه بروم. مادر زودتر رفت تا چ ربغلمیدو  ز آن

 درگوشم گفت:کند. هومن آرام 
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باشه بازم احترامش واجبه.  نیزم یزن رو نیاگه بدتر یباشه مادره، حت یدلش رو نشکون، هر چ-

 ش باال سرته.  هینکن خدا رو شکر کن سا ی. بدخلقهیزن آروم و مهربون دمیکه من ازش د نجوریا

 

 . نداختمینگاه هم به او ن یتوانستم سکوت کنم. حت یجوابش فقط م در

 . میکوچک را باال رفت وانیا کیشد به  یم یو دو تا پله که منته میکرد یمان را ط کیکوچ اطیح

 پهن کرده بود خودش جلو آمد و کمک کرد. ییرایپذ یتشک تو مامان

 

   

 گذاشتند.  میپاها ریبالشت ز کیو  دمیکمکشان دراز کش با

 انداخت و گفت: نییرو به مادر کرد و سرش را پا هومن

 

که بهتون خبر  میازتون نداشت ی. آدرس و شماره امیخانم ما با دخترتون تصادف کرد حاج دیببخش-

 بخدا.  میشرمنده ا نیکه نگران بود میدون ی. ممیبد

 .  دیحتما ما رو خبر کن دیداشت یساعت هر کار نیاز ا یول 

 

 در آورد و سمت مادر گرفت. یکارت آسا

 

 رسونم.  یرو مخودم  نیزنگ بزن یشماره منه. هر ساعت نیا-

 

گفت.  ینم یزیدانم چرا چ یاش به آن دو نگاه کرد و سر تکان داد. نم یباران یبا چشم ها مادر

 . دیشن یرا م شینامحرم صدا دیکرد نبا یفکر م دیشا ایانگار روزه سکوت گرفته بود. 

 هومن از مامان چشم برداشتم. یصدا با

 

 د؟یندار ازین یزی. چمیریرستا خانم با اجازتون ما م-

 

 وقت شماها رو هم گرفتم.  دیببخش ،ینه مرس-

 

 کردند.  یکرد و خداحافظ یاز مادر عذرخواه ریدر جوابم لبخند زد و سر به ز فقط

 

  

  

   

:      

   



 

              82 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 متوجه رفتن شان شدم. اطیدر ح یدر بدرقه شان کرد. با صدا یتا جلو مادر

 

 ذاشتم. بود را در آوردم و کنارم گ دهیکه هومن خر ییو مانتو یروسر کالفه

 

را در خانه گذاشت  شیانگار توجه نکرده بود تا پاها یهم گذاشتم. ول یرا رو میورود مادر چشم ها با

 شروع کرد. 

 

 یعنی ؟ینداد مارستانیچرا شماره من و به ب ؟یدرد دار یلیاتفاق برات افتاد؟ خ نیکه ا یکجا بود-

   ؟یکن یوجود من رو کنارت حس نم ؟یکس بود یقدر ب نیا

 

 را باز نکردم.  میچشم ها یزدم. ول شخندین

 

تشکر که  هینامحرم بودن؟  ی. چرا جلو اونا حرف نزدیخدا رو شکر، فکر کردم روزه سکوت گرفت-

 کنن؟  یفکر م یخودشون چ شی! االن اونا پیبلد بود

 

 بود.  نیغمگ شینشد. صدا یعصبان شهیهم مثل

 

 بهیجلو غر دنت؟یشوکه شدم از د یباهاشون وقت دمزیبال رو سرت آوردن؟ حرف م نیتشکر کنم که ا-

 یکن ی. چرا فکر مستیاز ته دل ن نمیکنم نفر نیمن مادرم، اگه نفر ؟یزدیباهام حرف م یاونجور دیبا

 اشونبچه هاشون رو ندارن؟ مگه با بچه هاشون دعو یمادرا هوا هینکردم؟ مگه بق یبرات مادر

گن. دلم  یپشتت بد م یوقت رهیگ یکنن؟ منم مادرم دلم م یازشون گله نم ییوقت ها هی؟  مگه  شهینم

 نیترسم. هم یکه به خودمم بزنن م یاز انگ ینداره. ول یربط یسپر کنم و بگم به کس نهیخواد س یم

 در اومد. ینجوریگن پدر باال سرش نبود دختره ا یاالنش م

مادر بودم. اون مرد اگه دختر نقش داره؟ من صبح تا شب باهات بودم. من  تیمگه پدر تو ترب 

اون بزرگت کرده،  یگ یهمسن دخترش. تو همش م یکیکرد بره دنبال  یداشت ولم نم یمردونگ

بودم؟ کم گذاشتم برات؟ فقط چون اهل نماز  یانصاف من پس چ یاون پدر و مادر بوده برات. آخه ب

 ؟یقضاوتم کن ینجوریا دیبودم با هو روز

 

 میخواست با حرف ها ینگفتم. دلم نم یزیسکوت کردم. چ دهیده و برپر بود. معلوم بود خسته ش دلش

 حالش را بدتر کنم.
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 )آسا(

 

 در نگاهم کرد و گفت: ی. جلومیپدر رفتم و با هم به خانه برگشت دنبال

 

به حرف  یتی. اهمشهیبزار خودش حرف هاش رو بزنه خسته که شد ساکت م ینگ یزیکن چ یسع-

 در مقابل قرار گرفتن مادرت.  یست برا نهیگز نیهاش نده سکوت بهتر

 

 را داخل آورد.  نیرا باز کردم و بابا ماش اطیشدم در ح ادهیتکان دادم و پ سر

 

نشسته  میگفتم و وارد خانه شدم از شانس بدم قشنگ روبرو یاز او سمت خانه رفتم. بسم اله زودتر

 بود. انگار منتظر آمدنم بود. 

 زد و گفت: لبخند

 

 شون؟یدست بوس میدادن بر یاوک زهیدوش ؟یت؟ باهاش صحبت کردخوش گذش-

 

 یکه به هر چ یکردم مثل خودش آرام باشم.  لبخند یو دستم مشت شد. سع دمییرا جو میها لب

 لبم نشست.  یشباهت داشت جز لبخند، رو

 

اهاش شما سر خورد و پ دنی. چون از ذوق دشهیفقط فعال نم ،یخواستگار میآره قبول کردن که بر-

 دیصورت با نیا ریدر غ شینیخونش بب میقرار بذارم بر نیشکستش ندار یبا پاها یشکست. اگه مشکل

 . دیصبر کن

 

 فیزودتر تکل یدست خاک شه هر چ ریبه هم اس دنتونیترسم تا رس یندارم. م یهه، من مشکل-

 معلوم شه بهتره. 

 

مادرانه کردن  کمی. کاش یکش یم دکی گفته بودم که دوستش دارم. تو از مادر بودن فقط اسمش رو-

 یزنیحرف رو م نیکردن ا ریخ یدعا ی. به جاکمیفقط  ،یبلد بود
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در  یدیشماره هومن را گرفتم. از جا کل عیاش سمت اتاقم رفتم. سر یتوجه به عکس العمل بعد یب

 وقت پشت در نباشد. کینگاه کردم که 

 هومن از در فاصله گرفتم. یصدا با

 

 بت؟یه مصشد یچ گهید-

 

از  یتو شماره ا نمیباره. بب یو غم م بتیازش مص کلمی. وجداناً شکل و هیانتخاب کرد یخوب اسم-

  ؟یدختره دار نیا

 

 مکث کرد و گفت: یکم

 

 نبود؟ ادتیافتاد؟ اونجا  ادتیخاک بر سرت االن -

 

 .دمیکش میدر موها یدست کالفه

 

 شروع شه.  یقراره باز یزود نیبه ا دونستمیچم-

 

خرم. بعد  یخرت و پرت م یسر هیدر خونشون.  رمیفردا م الیخ ی! بیشناخت یمامانت رو که م-

 . رمیگ یشماره رو م

 

  ام؟یهست من ب ازیدمت گرم، ن-

 

 . یهفته ست بست کی. ستیبد ن یسر به مغازت بزن هیخودم. تو فردا  رمینه بابا م-

 

 هم انجام بدم. یتونم کار یمگه م یفکر مشغول نیولشکن بابا تو ا-

 

 .ادیدختره از پسش بر م نیمطمئنم ا شهیدرست م-
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قدم شه.  شیبهم کمک کنه؟ اونم من ازش نخواستم خودش پ دیمن بهش مشکوکم. آخه چرا با یول-

 کاسه شه.  مین ریز یکاسه ا هیشک نکن 

 

 و گفت: دیخند

 

 امیمنم شمارش رو گرفتم م بخواب از فردا هم برو سر کارت کمیبخور  زیچ هینباش. برو  نیبدب-

 .شتیمغازه پ

 

 . یکار و رو برام کرد نی. بزرگ ترشهیاز ذهنم پاک نم تیمردونگ نیوقت ا چیهومن ه یمرد یلیخ-

 

هوم ؟حاال هم به  میرو ندار یهم کس ریتوئه. ما چندتا که غ ی. جبران محبت هادهیاز تو بهم کم نرس -

سوسوله بگو چه  یبکش. به قول سام قیزاد کن نفس عمفکرت رو آ کمیها و برو  فیاراج نیا یجا

 بود و خواهد بود تا روزگار به کامت بشه.  یروز خوب

بود. با  یسوسول و مامان یادیبود. که ز میها یاز همکالس یکی ی. ساممیدیآن روز خند ادیدو به  هر

 . دینخند شد به حرفا و حرکاتش یوقت ها واقعا نم یبعض یسوخت ول یم شیدلم برا نکهیا

 کردم.  یخداحافظ یبا خنده و خوش خالصه

 یلیخ نکهیهم بود عوض کردم. با ا یکه مچ یمشک یو شلوار  کرد دیسف شرتیت کیرا با  میها لباس

 دوستش داشتم. یمسخره بود ول میدر پاها

    

 یر مغروب ب یها کیرفتم مغازه و نزد یصبح زود م شهیسه روز خانه امن و امان بود. مثل هم دو

 گشتم. 

 

 .رمیقرار بود با رستا تماس بگ امروز

گرفتم و به دستش  یگوش  شینداشت. برا یگوش روزیاش هم شکست تا د یبعد آن تصادف گوش 

گفته بود  یقبول کرد ول ادمیخرد قبول نکردم و باالخره با اصرار ز یرساندم. هر چه گفت خودش م

 گرداند. یپولش را بر م

دانم چرا استرس  یم را دستم گرفتم. نم لیرا خاموش کردم و موبا ستمیود. سساعت سه ب یها کینزد

 داشتم!

 سرد شده بود.  میدست ها یلعنت 

صاف  میکردم تا صدا یرا در گوشم گذاشتم. سرفه ا یبود گرفتم و گوش یرا به هر جان کندن شماره

 شود. 
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 . دیچیپ یدر گوش شیبوق خورد که صدا دو

 

 .مونیزندگ یتفاهم برا نیسر ساعت سه خوشم اومد. اول ق،یقچه د کالیسالم، بار-

 

حرف زد من هم خود به خود مثل خودش  یمیشناخت. آنقدر که با من صم یسال ها من را م انگار

 شدم. 

لبخند  طنتشیکردم حرف زدن با او سخت است!  از ش یدانم چرا فکر م یو تخس بود، نم طانیش

 لبم نشست.   یرو

 

 اثر ماندگارمون بهتر شده؟ ؟یبسالم خو کیعل-

 

 یزیکردم که االن حالتش ممکن است چطور باشد؟ تنها چ ی. در تصوراتم داشتم  تجسم مدیخند بلند

 آمد چال گون اش بود.  میچشم ها یکه جلو

 

 . مونهیفکر کنم خوبم بشه جاش م-

 

 .شهیاشکال نداره خاطره م-

 

 را عوض کرد و گفت: بحث

 

 نقشه ها دارم براش.  یعنیآخ  نه؟یخواد عروس گلش رو بب یم یکچه خبر از مامانت؟ -

 

 مامانمه. یلعنت-

 

 من هم خنده ام گرفت.  دیخند

 

 کنم؟  کاریچ دیمن که نگفتم عمته، خب با-
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 شدم و گفتم: یرا کنار گذاشتم جد یشوخ

 

حرف  یار شده. ولپاهات ناک دنشیگفتم. به خاطر ذوق د یحت نتتیزود بب یلیداده خ ریمامانم گ نیبب-

 .نتتیخواد بب یهست زودتر م یخودش رو زد و گفت هر جور

 

 اد؟یخودش م ای دنشید امیب دیاالن من با هیوا! چه عجله ا-

 

خونه مون  ته،یو با شخص دهیفهم یلی. خستین یدختر نیارزشت رو بردم باال گفتم همچ گهینه د-

 خونشون. میبر دی. ما باادینم

 

 .یکرد یم فیجک تعر شیبرا انگار دیخند دوباره

 

 خوبه؟   یدید ی. تو اومدنمیرو بب تونیاتفاقا دوست داشتم ببام خونه زندگ-

 

 ؟یزد یزیچ ؟یخند یگم م یم یچته دختر هر چ-

 

 . شهیم دتریخندم شد نمیب ی. خودم رو که میبودم زنگ زد یبد تیوضع هینه بابا آخه تو -

 

 خونتون؟ میایب میتون یم ی. کشمیبرو مزاحمت نمسوالم رو بده بعد  هیباشه فقط جواب -

 

 مکث کرد و گفت: یکم

 

گفتم  هینده. البته نگفتم ازدواج سور یوقت سوت هیدونم بذار با مامانم هماهنگ کنم. که  ینم-

بگم باهام  یزیحتما اگه قراره چ ؟یکه به مامانت نگفت یدروغ نکهی. بعد ایهست یخواستگار واقع

 هماهنگ کن. 

 

 انداختم کالفه بودم. انگار تمام خنده ها مثل زهر در وجودم نشست. نییرا پا سرم

 

 کنم.  یباشه برو استراحت کن باهات هماهنگ م-
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 کرد.  میقطع کردن صدا قبل

 

 آسا؟-

 

 بله-

 

 ؟یشده؟ احساس کردم پکر شد یزیچ-

 

 بره. شیترسم. خدا کنه خوب پ یداستان م نینه فقط از ته ا-

 

 از من مطمئن باش.  رهیم شیخوب پ-

 

 رو.  تیخوب نیکنم ا ی. شک نکن جبران میکن یکه کمکم م یمرس-

 

 و گفت: دیخند

 

 .یمنتظر جبران هستم خداحافظ-

 

 من نماند. یرا قطع کرد. منتظر خداحافظ یگوش

 

  

 

 مجبور بودم.  یخواست به خانه بروم ول یدلم نم نکهیشدم در مغازه را بستم. با ا بلند

 داشتم. بچه ها هم که هر کدام سرکار بودند. عالفشان کاوه بود که حوصله او را نداشتم. را ن ییجا

 زنان طرف خانه حرکت کردم. مغازه ام با خانه دو کوچه فاصله داشت.  قدم

 رفتم.  یخواندم و آرام آرام راه م یلب ترانه  م ریخود ز یبرا
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 ،یمن االن آن حس را داشتم. برگشت به کودک د؟یتان بر گرد یحاال شده دلتان بخواهد به کودک تا

نزند. کارم  رونیاز خط ب میرفتم. مواظب بودم پاها یخط راه م کیرو  دمیکش واریدستم را به د 

 دوستش داشتم.  یبچگانه بود ول

 نشست.  یدر وجودم م یشور و ذوق خاص کی. دمیکش واریبه خانه برسم دستم را به د تا

 

در انداختم و  یدر آوردم و رو بمیرا از ج دیو کل دمیبه لباسم کش یه بود. دستدر به خانه مان ماند دو

 شدم.  اطیداخل ح

آب حالم را  یکنار حوضچه کوچک مان نشستم دست و صورتم را شستم خنک اطیهمان در ح 

 کرد. یدگرگون م

 فرستاد.  یبوسهدا میشد  و از دور برا اطیبا سبد نان وارد ح نیرو برگرداندم. آرو اطیدر ح یصدا با

 

 عشق من؟ یچطور-

 

 تکان  دادم.  شیاز تاسف برا ی. سردمیکش میرا در  موها سمیخ یزدم و دست ها لبخند

 

 ...ایمن عشقتم -

 

 یگفت از مادر نم یبه در خانه انداخت م یبود. نگاه دهیاش گذاشت. رنگش پر ینیب یرو دست

 گفت.  یدروغ م یترسد. ول

 

 من؟ لیسر وسا یباز رفت ها، یهست یبابا نفهم-

 

 زدم و شانه باال انداختم. شخندین

 

 عمت؟ ایخواستم بگم من عشقتم  یدونستم. من م ینم یزیوگرنه من چ یخودت، خودت رو لو داد-

 

دو بغل  یچزاند دستش را رو یما را م یخودش را در آوردم. وقت یباال انداختم و ادا شیبرا ییابرو

 کار خودش را تکرار کردم. قایداد و  منم دق یم گذاشت و  کمر تکان یگوشش م
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 نثارم کرد.  یو خاک بر سر دیخند بلند

 

 سنت. یکار رو داداش زشته برا نینکن ا یداماد ش یخوا یسرت م ریخ-

 

 .چاندمیچپ نگاهش کردم و گوشش را پ چپ

 

تا درس عبرت  خبر داغ رو برسونم به مامان؟ برم بگم نیکنم ببرم ا یکارهات رو تالف یخوا یم-

 کنار؟ یرو بذار یچغول گهیشه برات د

 

 ی. گفتم من چغولمیگوشم رو. بابا من و تو اونشب تو اتاقت با هم حرف زد یآخ آخ آخ نامرد کند-

 ها.  ینکردم عجب آدم زبون نفهم

 

 . هر چقدر هم پاک کنمیاهیتونم بهت اعتماد کنم. کال جلو چشم هام مثل برگه س یدونم چرا نم ینم-

 . ستیپاک بشو ن یمونه اون رد لعنت یم یرد هی

 

 شد. رهیخ میو دو قدم از من فاصله گرفت. در چشم ها دیخند بلند

 

 میبخوان خط خط هیبق نکهی. مگه ایبه جون خودت به جون خودم پاک پاکم درست مثل دفتر نقاش-

 کنن.

 

 تکان دادم. نیطرف زدم و سرم را به شخندیبه خانه کرد. منظورش مادر بود. ن یا اشاره

 

 شماها.  چارهیام ب یمن که رفتن-

 

 . تمیخدا کنه زنت خوب باشه بخدا هر شب چسبم خونت. اصال بهش بگو سر جهاز-

 

 باال انداختم.  ابرو

 

 نفس راحت بکشم. هیخوام  یخوام تازه م یسرخر نم-
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 . میوارد خانه شد نیآرو یها یمسخره باز با

تکان دادم و  شینگاهش به ما بود. سرم را به عالمت سالم برا یول زد،یداشت با تلفن حرف م مامان

 طرف اتاقم رفتم. 

شده به  یخانه بروم، حت نیخواهد هر چه زودتر از ا یحرف ازدواج در خانه زده شد. دلم م یوقت از

 دادم.  یم حیذلت ترج نیرا به ا ی. آن سختکنم یزندگ یاجبار بخواهم  کنار کس

 را داشت. نیتر بود. من بد را دوست داشتم. خانه برابم حکم آن بدترمثال بد و بد 

 

نبود  یکه کس یتخت پرت کردم. زمان یو شلوارک عوض کردم و خود را رو شرتیرا با ت لباسم

که از انجامش منع  ییکنم. همه کارها هیرا تخل میکنم. دوست داشتم تمام عقده ها یدوست داشتم بچه گ

 بودم.

 کرده باشم! یکوچه فوتبال باز یبا بچه ها دیآ ینم ادمی 

 داشتم؟  یا یدستم گرفتم! اصال اسباب باز یاسباب باز نیماش کی یبار ک نیآخر دیآ ینم ادمی

 دلم مانده. یرو دیکه شد ییهست و حسرت، حسرت ها یگردم به عقب فقط تلخ یبر م یوقت

 

 میلب ها یرو شخندیبود. خود به خود ن از طرف رستا امیرا دستم گرفتم. پ لیموبا امک،یپ یصدا با

 را باز کردم. امشینشست. زود پ

  

 نیایبرنامه بذار ب یشده ست. هر وقت دوست داشت فیرد ی)سالم عرض شد. خواستم بگم همه چ-

 رهیگ یپ یلی. البته بگم قبلش حتما به مامانت بگو به مامانم زنگ بزنه. آخه خیخونمون خواستگار

 ت.(رسم و رسوم هاس نیا

 

 کردم. پیتا شیکلمه برا کیتنها  من

 

 باشه.-

 

. دلم دیگو یم یزیبفرستم او در جوابم چ شیکلمه برا کیگفت اگر  یدر وجودم بود که  م یدرد کی

 یکردم کم یدختر چت م کیبارم بود با  نیاول نکهیا یبا او وقت بگذرانم. برا شتریخواست ب یم

 زده بودم. جانیه

 باالخره جواب داد.   یول دیطول کش یا قهیشد.  چند دق خکوبیم یگوش یور میچشم ها نیهم یبرا
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رو  نیواقعا ا یعنینکرده پوستت اوف نشه.  ییوقت خدا هیکه  ینوشت یکلمه رو هم نم کیاون -)

 اخالقت حال کنه؟ ( نیهست با ا یکس ییادبان.  خدا یاز ب یتو گفتن: ادب از که آموخت یبرا

 

 است و دوست دارد سر به تنم نباشد. یتصور کنم االن چقدر از دست من عصبتوانستم  یم دم،یخند

 

 کردم. پیتا شیبرا

 

 تو رو داشته باشه!( یهست که رو یموجود زنده ا یعنیکار خدا موندم! اونم تو خلقت توئه  هیتو -)

 

عت طول سا کیخوب بود. من که  یلیاش خ پیدست به تا ایفرستاده نشده جواب آماده داشت.  انگار

 کنم.   دایحروف ها را پ دیکش یم

 

با خودشون هم  نهیکه تو آ یهست یینگاه کن بخدا از اونا نهیصد در صد هست. تو خودت رو تو آ-)

 .(ارنیواسه خودشون در م یشکلک ایکنن،  یرو خورد م نهیآ ای. آخرش رنیدرگ

 

 داد.  یداشت آتو دستم م انهیناش یلیراحت بود. خ یلیدادنش خ حرص

 

 ییهم فراموش کارم حرف ها یلیتازه خ ؟یتحمل کن یخوا یهستم. چطور م یکه گفت ینیهم قایدق-)

 .(شهیزود از ذهنم پاک م دمیکه م ییقول ها زنم،یکه م

 

 و زنگ زد.  اوردیکند آخر هم طاقت ن پیتا یزیتا چ دیطول کش قهیدق چند

 م را در گوشم گذاشتم. لیلبم نشست موبا یرو لبخند

 

 م؟جون-

 

 خونسردانه جواب داد. یخورد. ول یدارد حرص م یبود حساب معلوم

 

 آخه. یدییچا ادیوقت! ز هی یرینگ چهیدلپ-
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 .یکن ینبات درست م ییبرام چا یهست یهمراه خوب-

 

 .یش بسیترسم بهت نسازه  یآخه م-

 

 کرد. یتهش آدم را به سکوت دعوت م گرید  شیحرف ها یواقعا بعض دمیخند بلند

 

 نکرده اون بال سرت اومد! یینکنه خدا ؟یساکت شد هیچ-

 

 بودم! دهیاز ته دل خند نطوریا یبار ک نیدانم آخر ی. نمدمیخند بلند

 

  ،ییوجداناً ته ته نفهم ها ینشدم. ول بسی-

 

 دیتا بناگوش باز نبود. االن با شتیمن نفهمم؟ بچه پرو اگه منه با درک و شعور نبودم که تو االن ن-

  یکاسه چه کنم دستت م ینشست یم

 

گذاشته بود که  میگلو ریچاقو ز ی. انگار  کسمینگو یزیتوانستم  چ ینم یحق با او بود ول نکهیا با

 . میبگو  یزیحتما در جوابش چ

که  یحرف ایموقع باز شود.(( یکه ب یمثال ))لعنت به دهان نیمثل ا زدندیم یقشنگ یبزرگان مثال ها 

 .  دیایبه زبان ب دهینسنج

 

! گهید یکی یتو نبود ؟یدون یم میخودت؟ االن خودت رو قهرمان زندگ شیپ یکرد الیخ یهه، چ-

 . یکه سخت در اشتباه یمنت سرم بذار یتون یفکر نکن م

حل مشکل متقابل.  شهیم ییجورایقراره بهت پول بدم.  ید یبرام انجام م یکه دار یکار یدر ازا من

 .یدار یمشکل هیمطمئنن تو هم  ؟یدیم نمخدا کار انجا یمحض رضا یتو که برا

 

 او  بودم فاتحه ام خوانده بود.  شیو با حرص بود. مطمئنن اگر پ یعصب  شیاو برخورده بود. صدا به
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 دیشا گه،ید یکیدنبال  ی. پس بهتره بردهینشده مادرت که هنوز من رو ند ری!؟ االنم داستینجوریاِ ا-

 نباریدونم چرا ا ینم ی. ولدمیخدا کار انجام نم یمحض رضا یگیبهتر باشه! راست م شیگریاون باز

 زده باال . تمیدرجه خر

 خواستم.  ینم یچیمن فقط خواستم بهت لطف کنم. در ازاش ه  

برات  یکار هیبه جوش و خروش افتاد که  دیخره زبون نفهم شده، اون روز که جوش زدنت رو د دلم

 بکنه. 

 قیتو ال نکهیمثل ا فتهیبه جلز و بلز ن یواسه کس یبه بعد  الک ساعت نیکنم که از ا یم شیحال یول

شدن  اهیشد س یم تیخر نیدو دل بودم چون آخر ا کممی ی. راستش رو بخوایستیلطف ن نیا

 . یبدبخت کن یخوا یو م یموندم ک یاقتیل ینچسب و ب یلیخ ییشناسنامم با اسم نحس تو. خدا

 

 شیحرف ها میبگو یزیم کرد تا خواستم دهان باز کنم و چا یعصب شیمن برخورده بود. حرف ها به

که برق گرفته و خشک اش  یهوا ماند. درست مثل آدم یرا قطع کرد. دستم رو یرا زد و گوش

 قدرت فکر کردن هم ازم گرفته شده بود.  چیکرده! خشک شده بودم. قدرت حرف زدن که ه

کردم! انگار او محتاجم  یرو ادهیحد ز نیتا ا  دانم چرا یبکوبم. نم واریخواست سرم را به د یم دلم

 رفت.  ادمیلحظه مشکلم  کیبود! 

 کردم در حال خورد شدن است. یهم فشار دادم احساس م یرا رو میبس دندان ها از

 

 چارهیکردم. وگرنه ب یم یکار دیدر دستم بشکند. با یمشت شد، هر آن امکان داشت گوش میها دست

 شدم.  یخودم دست به کار م دین زنگ بزنم بابه هوم یشد حت یبودم. نم

 نیکردم. هر چقدر فکر کردم آخرش به ا یمتر م میشدم، کالفه طول و عرض اتاق را با قدم ها بلند

نداشتم. من عرضه  یچاره ا نیکنم. جز ا یغرورم بگذارم و از او عذرخواه یشد که پا رو یختم م

 راه چاره بود.  یبلد نبودم. تنها عذرخواه کار را نیو گول زدن نداشتم اصال ا یمنت کش

 شد.  یلمس کوچک ارتباط برقرار م کیشماره اش بود فقط با  یانگشتم رو 

 .دمیزود دستم را عقب کش یول 

مغزم کشش نداشت از بس  ی. که دوباره کار را خراب نکنم. ولمیکردم که چه بگو یفکر م دیاول با 

 که حالم خراب بود.

 داشتم.  اجیمثل آرامش احت زیچ کیبه  ای  یم فکربه ه ازین انگار

 دادم.  ی. فقط وقت را هدر مدمیرس ینم یا جهیدست گذاشتن به نت یدست رو با

از  یو سر دمیکش میشد. کالفه دست در موها دهیکش نیاتاق را باز کردم و نگاهم سمت اتاق آرو در

 خود تکان دادم.  یتاسف برا

انگار دو دل بودم  ستادمیشدم.  پشت در اتاقش ا کینزد نیبه اتاق آرو آرام قدم به قدم یقدم ها با

 خواستم انجام بدهم.  یکه م یکار یبرا

:      
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 ام. یعمر زندگ کیمادر و  یخب حرف اجبار وسط بود و پا یول

 شد. یمگر م یکردم آرام باشم. ول یرا صاف کردم سع میگلو 

 یبرا شهیکه هم یماندم تا اجازه ورود بدهد. من . منتظربه در اتاقش زدم یبار تقه ا نیاول یبرا 

تا  ستادمیمتشخص آنقدر ا آدم کیکردم. االن مثل  یدر اتاق را باز م عیسر رمیمچش را بگ نکهیا

 اجازه ورود بدهد.

 

  

 در آمد.  شیباالخره صدا یمعطل هیچند ثان بعد

 

 .ایکار دارم بعدا ب کایآرن-

 

 و آرام سرم را داخل بردم. دمیکش نییدر را پا رهیزدم. دستگ شخندین

 

 بعد کار من واجب تره. یمنم، کارت رو بذار برا-

 

کرد ببش از  یتعجب م یدرشت بود وقت شیباال انداخته بهم نگاه کرد. چشم ها یتعجب و ابروها با

کرد. در  یمغزش رشد نم یسر و گردن از من کوتاه تر بود ول هیشد.  یاندازه بزرگ و ترسناک م

 مانده بود.  تیطفول

 

 ! ی! آسا واقعا خودت؟ی! تو در زدهیباور نکردن-

 

 دستش اشاره کردم. یدادم و به گوش هیاتاق را بستم به آن تک در

به مخاطب پشت خط اش گفت قطع کند و خودش با  عیپشت خط است. سر یرفته بود کس ادشیانگار  

 . ردیگ یاو تماس م

 

 شد.  رهیکرد و به من خ زیرا ر شیاش نشست چشم ها یشانیپ یرو یزیر اخم

 

 !یمشکوک-

 

:      
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 خوام. یکمک م-

 

 تکان داد.  نیو سرش را به طرف دیخند بلند

 

 که همش مورد تمسخرش بودم... یخواد آسا آرمان کس یازم کمک م یک نیآخ آخ بب-

 

 ام گذاشتم.  ینیب یحرفش دستم را بلند کردم و به نشانه سکوت  رو وسط

 

  ارم؟یاز دلش در ب یبه مشکل خوردم. به نظرت چجور یکیمن با  نیببفقط گوش کن.  س،یه-

 

 .رونیببرش شام ب-

 

 .ادیتونه ب ینم یعنی شهینم-

 

 کدوم دوستت کاوه؟ -

 

 خواست.  یپر آب سرد م وانیل کیرا صاف کردم. خشک شده بود از بس حرص خوردم. دلم  میگلو

 

 . دختره، همون که قراره باهاش ازدواج کنم هینه -

 

 تر شد.  قیام عم یشانیپ یاخم رو د،یخند بلند

 

 نکبت؟ یخند یم یزهرمار به چ-

 

 بود.  شیباال برد. ته خنده هنوز در صدا میرا به عالمت تسل دستش

 

حرف ازدواجت و  نیکردم ا یفکر م یباورت نشه حت دیبرام تعجب آور بود. شا کمیآخه  د،یببخش-

 . تا مامان دست از سرت برداره.یکه از خودت در آورد هیزیچ هی نایا

:      
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  یکار ماشاهلل خبره ا نیکنم؟ تو ا کاریبگو چ الیخ یب نارویا-

 

 اش اشاره کردم که لبخند زد و با دست به کنارش اشاره کرد. یبه گوش میچشم ها با

 

 ور دلم غمت نباشه رگ خواب دخترا قشنگ تو دستمه.  نیبش ایب - 

 

 شدم.  رهیخ نیتخت نشستم و به زم یگوش کنم. کنارش رو گفت یمجبور بودم هر چه م االن

 

 بود؟ یخب دعواتون سر چ-

 

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا بدون

 

 .ومدهیبه تو ن شیفضول-

 

 ت کنم؟   ییراهنما یبود چجور یندونم مشکلت چ یمن؟ وقت شیپ یپس چرا اومد-

 

 . سمتش برگشتم.دمیکش یپوف کالفه

 

تونست بارم  یگفتم. اونم هر چ  زیبه چ تیاز رو عصبان دونمیچم ،گهید یکیبهش گفتم اون نشد -

 . گهید یکیکرد و گفت برم سراغ همون 

 

کرد  یرا با دستانش جمع م شیلب ها قهیکه نخندد. هر دق ردیگ یخود را م یبود به اجبار جلو معلوم

 . تختش انداختم یخود را رو اوردمیخودم ن ی. به رودیکش یاش را باال م ینیو ب

 

 .یتو! بخند تا نمرد شیمن خر و بگو چرا اومدم پ -

 

 و گفت: دیمنتظر اجازه من بود. بلند خند انگار
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تو  گهیو قصد ازدواج داره م شهیم قیکه تازه باهاش رف یدختر هیخاک عالم تو سرت. آدم به  یعنی-

 ستادهیت قبل پل اکه خرت از پل بگذره تو که هنوز خر هیزمان ی!؟ بدبخت اون براگهید یکی ینشد

 پل.  یرو ادیبذار ب

 

 نه؟ ایکرد  یکار شهیاوف زر بزن بگو م-

 

 شد و گفت: یرا به عالمت مثبت تکان داد. جد سرش

 

 یو م یکن یروبروش قشنگ تو چشم هاش نگاه م ینیش یم یریم یحضور یفقط نه تلفن شه،یآره م-

ازش  یتون یتازه م یدیودنم رو نفهمب یو جد یمن دوست دارم. هنوز فرق شوخ یدون یتو که م یگ

 که تو رو نشناخته. یدلخور ش

 بخدا ارهیکم م شتیپ طونیتو ش یهست یچه پدرسوخته ا-

 

 است . لمیف زیو همه چ ستین یمان عشق و عالقه ا نیدادم که ب یم حیتوض شیچطور برا دیبا حاال

 شدم و گفتم: رهیخ شیچشم ها در

 

 ی. حتمیندار یکدوم از هم شناخت کاف چی. همیشناس ید وقته هم رو م. ما تازه چنشهیراه هم نم نیا-

کدوم از سر  چیکه ه نهیتنها تفاهم ما ا یدون ی. مستین یشدن نی. پس امیحرف عاشقانه هم به هم نزد

   میستیهم بلد ن ی. عذرخواهمیاینم نییحرفمون پا

 

 فکر کرد و گفت: یکم

 

تونه  یم یچ یبدون دیمثل خودته! پس با قایداره و دقاز حد غرور  شیب یگ یکه م نطوریاگه ا-

 . یو ارسال کن یسیگم رو بنو یکه من م یزیچ نی. و ایبد امیبهش پ نکهیآرومش کنه! ا

 

 کنم. پیمن هم تا دیرا دستم گرفتم منتظر بودم تا بگو لیرا تکان دادم و موبا سرم

 

وقت ها  نیگفتم. غلط کردن رو واسه هم یچ دمی. نفهمدیلحظه خون به مغزم نرس هی دیببخش س،یبنو-

هزاران هزار بار  دیو من با یکن یلطف رو در حقم م نیبزرگتر ی. غلط کردم. تو دارگهیگذاشتن د
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 داشا یبود فقط بلد نبودم چجور یقصدم شوخ دیببخش  یشیخانم خونم م یازت ممنون باشم که دار

 ه رو ببخش. عاشق دلخست نیرو ا ندفعهیکن و ا یو خانم ایکنم. ب

 

 کردم. پیتا شیکه او زد را ننوشتم. فقط برا ییها حرف

 

 یباور کن منظور یناراحت شد هویدونم چرا  ینم یکنم ول یمن فقط خواستم شوخ دی))ببخش-

 نداشتم.((

  

 . دیکردنم بلند خند پیمشغول تا دید یوقت

 چپ چپ نگاهش کردم.  

 

 .هشیبراش پرو م ینفرست وونهید ؟ینوشت ییخدا-

 

 تو. خدا هم مونده تو خلقتت. یهست ینوشتم. چه مار هفت خط گهید زیچ هیخفه بابا -

 

 زد و گفت: شخندین

 

 کباری یقربون صدقه رفتن، روز دی. بعد ازدواج باریبگ ادیقربون صدقه رفتن  کمی یعقب ایتو از دن-

امروز چه خوشگل  یوا یکردن ازش که ا فینگاه کردن بهش  تعر هیدوست دارم گفتن و هر چند ثان

 برات بذارم.  یکالس خصوص دیرو با نای! ایدیهم ند یرییکه تغ یدر صورت یشد

به  یکرده وا زیکه تم ییابرو ریواسه دو خال ز رهیرژه م شتیپ یچقدر سخته فکر کن ه یدون ینم

 چشم هات.  یجلو ارهیهفت جدت رو م ینفهم یروزت وقت

 . ستیدر کار ن یازدواج هم خوش بعد یکه خونه بابات خوش نبود خالصه

 

دانستم  یگذارد. م یها را سر کار م یلیدانستم خ یتجربه بود. م یکه انگار خدا زدیحرف م یطور

 آوردم که پرو نشود.  ینم شیبه رو یاش بود. ول یدر زندگ شتریدوتا ب یکیاز 

 

  م نگاه کردم. لینگاهم را از او گرفتم و به صفحه موبا لیموبا برهیو با
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پاکش  شهیتموم شده، نم رمیبزرگ بود غلط گ یادی! متاسفم غلطت زی_))چه زود به غلط کردن افتاد

 کرد.((

 

 فیح یگورش را گم کند ول میخواست  چندتا درشت بارش کنم و بگو یمخم بود. دلم م یرو امشیپ

 شد. یکه نم

 کردم.  پیتا شیبرا 

 

حرف زدن بلد  ینیب یبود. اگه م ین اون حرفم شوخراه نباش. باورک مین قیرف ،یتا تهش هست یگفت-

تو  یخونه اشتباه بزرگ شدم حت هی. تو ستمیکنه اون مقصرش من ن یحرف هام ناراحتت م ای ستمین

 خانواده اشتباه.     کی

 

انتظار  یتا جوابم را بدهد. در آخر بعد کل دیطول کش یلیکرد. خ یفکر م میداشت به حرف ها انگار

 اد. جواب د دنیکش

 

 نیا ی! هر جایبزن یحرف اشتباه نیتر کیکوچ ندفعهیبه حالت ا یتکرار شه، وا گهید نمینب-))

شهرم  نیی. فکر نکن چون بچه پامیدنبال زندگ رمیزنم و م یرو بهم م زیهمه چ میباش یکوفت شنامهینما

 یرو هشیکن هم یسع ی. نوچ کورخوندیرو زبونت اومد بهم بزن یو هر چرت یهر غلط یتون یم

 میشه، تر و خشک حال ینم میحال کیکه روم برگرده بزرگ و کوچ یبه روز ی. واینیمن و بب خوش

اگه قرار  یکنم. حت یم لیرو به خاکستر تبد زیکنم. همه چ یسانت م کیشه  قشنگ با خاک  ینم

 .((دنبال خواسته هام رمیو  بعد م امیکوتاه نم فتمیبه جلز و بلز ب شیباشه خودمم تو اون آت

 

خصلت  نیا نکهیکردم مثل ا یحد تلخ باشد. اشتباه م نیتواند تا ا یکردم فقط مادر م یم فکر

 خانم ها بود.  یو خشم در همه  ییزورگو

م را  لیسکوت کردم و موبا ی. ولمینگو چیسخت بود ه میبرا یلیکردم. خ یسکوت م دیجوابش با در

 بود. میدر مشتم گرفتم انگار رستا در دست ها

 در دستم خورد شود.  لیر آن امکان داشت موباه 

 . بلند شدم که سرش را بلند کرد.کرد یچت م یهم داشت با کس نیآرو

 

 حاال! مشکلت حل شد؟ یکجا؟ بود-

 

 آمدم.  رونیانداختم از اتاقش ب نیینگاهش کردم و سرم را پا فقط
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 زاریز وجود خودم هم با یوقت ها حت یشدم. بعض یمتنفر م میکارها یوقت ها از بعض یبعض

 .ی. امروز درست همان روز بود که احساس اضافه بودن به من دست داده بود، احساس پوچشدمیم

 یو پوچ ییقدر احساس تنها نیا نکهیعادالنه است؟ ا نیخواست بلند داد بزنم و از خدا بپرسم ا یم دلم

 کنم!

فقط درد بود و درد بود و  یمن از زندگنبود. سهم  دنیحقم نبود، حقم انقدر درد و آه سرد  کش نیا

 درد...

 *** 

که از بحث مان گذشته  یسه روز نی. در امیرا گذاشته بود یبود که قرار خواستگار یروز امروز

 بود.  یقرار خواستگار نیمان رد و بدل شد هم نیکه ب یبود. تنها حرف

 قرار داشت.  ییبدنمان در صدر باال یا نهیجفت مان درجه ک انگار

با بستن کراوات به مشکل  شهی. مثل همدمیپوش دیسف راهنیبا پ یکت و شلوار مشک ستادمیا نهیآ یجلو

 تخت پرتش کردم .  یحوصله رو یخورده بودم. ب

بلندم را هم اصالح نکردم  یها شیر ی. حتستدیرا شانه کردم و تاف زدم تا خوش حالت با میموها

 به خودم زدم.  نهیدر آ یشخندیخمار شده ن یا. با چشم هدیایگفتند به من م یبچه ها م

 

 تازه آماده کن.  یبدبخت یگم. برو و خودت رو برا یم تیرو بهت تسل تیروز زندگ نیمزخرف تر-

 

 آماده بود و با لبخند نگاهم کرد. کایبرداشتم. سمت در رفتم آرن نهیکه به در خورد چشم از آ یتقه ا با

 

 هام کف پات.! چشم یشد پیجناب چه خوشت یعال-

 

 .زیتو نمک نر ایب-

 

خواهر  یدلخوش یاونم برا زننیلبخند م هیبه زور هم شده  یشون حت یدامادها روز خواستگار-

 شون.  کیکوچ

 

 اش لبخند زدم و کنار رفتم.  یدلخوش یبرا

 

 کنه اومدم کمکت کنم.  یدونستم کراوات بستن کالفه ت م یاهوم حاال شد. م-
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 . شمیم گهید یکیدست  ریقاّلده رو ببند که از امروز اس نیا ایهمه اال خودت. ببه فکر  شهیمثل هم-

 

نگفت  یچیلبش هم جمع شده بود. ه یرو یلبخند مصنوع یشد. حت نیغمگ شیکردم چشم ها احساس

خم شدم دور گردنم گذاشت. همانطور که مشغول بستن  ی. کمستادیا میکراوات را برداشت و روبرو

 لب خواند. ریز یبود آرام شعر

 

 زمونه با من ناسازگاره-

 ارهیبد م شهیدل من هم یطفل

 عتهیطب یباز نیراه چاره، ا نداره

 و فرهاد مثل من ،مثل تو نیریو مجنون مثل ش یلیمثل ل ره،یناکام بم دیدل عاشق با قته،کهیخدا حق به

 من در انتظار گذشت گذشت عمر

 آرزوهام به گل نشست زورق

 ان خزانخز میبهار زندگ شد

 نشست نشست. میبر موها یریپ برف

 

 وصف حال االن من بود. چقدر

    

 دادم.  امیکه به رستا پ میبود دهیکوچه رس اول

هم دستم را  کایبود. آرن شیلب ها یاش افتاد پدر لبخند رو ینیب یرو ینیمحله شان چ دنیبا د مادر

 در دستش گرفت و فشرد. 

 . دمیشک قیو نفس عم دمیدستش را بوس پشت

 . میشد ادهیرا دستم گرفتم پ ینیریو گل و ش میرا پارک کرد نیدر خانه شان ماش یجلو

گذاشته بودند قدرت تکان خوردن  میشانه ها یرا رو یچند تن یوزنه  کیبودم انگار  دهیترس یلیخ

 کردم!؟  یچه م دینرود با شیخواستم پ یکه م  یزینداشتم. اگر چ

 گذاشت و آرام در گوشم گفت:  میشانه ها یدستش را رو پدر

 

پس محکم  ،یگاه ش هیقراره تک ،ی. از امروز قراره مرد خونه خودت شریقدم هات رو محکم بگ-

 . ستیمرد ن یبودن برا فیباش ضع
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کردم وگرنه همه  یبه مادر نگاه م دیداد. نبا رویزدم انگار با همان چند کلمه حرفش به من ن لبخند

 شد. یم هیتخل میروهاین

 نینا هنجارش در فضا طن یرا که صدا یمی. پدر زنگ خانه قدمیستادیچهارنفر پشت در خانه ا هر

 انداز شد را فشرد .

 داشت.  یگوش خراش یصدا

 باز شد. اطیپا آمد و پشت بندش در ح یتا صدا دیطول کش قهیدق چند

بخند زد و تعارف بودمش مرتب تر و خوش برخورد تر شده بود. ل دهیکه د یرستا از آن روز مادر

 کرد.

 

 کنم.  یخواهش م دییبفرما دیخوش اومد یلیخ-

 

را به  یتشکر خشک و خال هیزحمت  یمادر خشک برخورد کرد حت یلبخند زد و تشکر کرد. ول پدر

 خودش نداد. سرش را تکان داد و داخل رفت.

 جلو رفت و دست داد و تشکر کرد.  کایعکسش آرن بر

 

 .میبود باال رفت ییرایبه پذ یکه منته یو از دو پله ا میدشان را رد کر کیکوچ اطیح

با  کایو از مادر رستا خواست که جلو برود من و آرن ستادیدر ا یاز رستا نبود. مادر جلو یخبر

 !یبرخورد نیبار بود همچ نی. اولمیتعجب به هم نگاه کرد

 را به آن خانم دادم و تشکر کرد.  ینیریدر گل و ش جلو

است آن  ادمی قایمتعجب شدم دق یبود. نگاهم که به خانه افتاد کم یخوش بر خوردخوب و  خانم

 مبل در خانه نبود! میکه رستا را آورد یروز

 قرار داشت.  شیبود روبرو زبانیدو نفره که کنار آن هم م هیبا  زبانیمبل سه نفره و م کیاالن  یول

مان نشستند. نگاه مادر که به من افتاد  یبرو رو قایمادر و پدر دق میدو نفره نشست یرو کایو آرن من

 از تاسف تکان داد.  یزد و سر شخندین

 . رمیشدم به حرف پدر فکر کردم که دوباره آرامش بگ یم یعصب دینکنم. نبا یکردم توجه ا یسع

خانه خواستگار  نیبار بود که در ا نیانداخت انگار اول نییمادر رستا کنارمان نشست و سرش را پا 

 گذاشت.  یمپا 

 سکوت را شکست و گفت: مادر
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 بهمون نگفتن. یزیچ تونیلیاسمتون رو بدونم آسا جان از اسم و فام شهیم دیببخش-

 .یهستم مهتاب سمائ یبله حتما سمائ-

 

 زد و سر تکان داد. یلبخند مصنوع مادر

 

  ارن؟ینم فیخب آقاتون تشر-

 

 لند سالم کرد. آمد و ب رونیرستا از اتاق ب دیبگو یزیخواست چ تا

 

 هم متعجب و هم شوکه شدم.  دنشید با

 در گچ بود.   شیهنوز پاها دیکش یرا م شیپاها یکم

 

 یکه طبق معمول رفتارش مصنوع یزد و چشمک زد. تنها کس  یتنه ا کایلبخند زد آرن دنشیبا د پدر

 . کرد و کامال معلوم بود مادر بود یباز لمیبود فقط ف

 به رستا کرد و گفت: زودتر از همه رو پدر

 

 هم هست.  قهیبگم. ماشاهلل خوش سل کیبه انتخاب پسرم تبر دیبا-

 

 لرزاند.  یمن پر از استرس و دل آشوبه بودم. نگاه مادر دلم را م یول دندیخند همه

 در جواب پدر لبخند زد و ابرو باال انداخت و گفت: رستا

 

همسرتون مشخصه، پدر و  ییبایست از ز قهینگاهتون قشنگه، معلومه پسرتون مثل شما خوش سل-

 . نیهست قهیپسر خوش سل

  

 فقط من بشنوم گفت: کهیلب طور ریآرام ز کایتا کجا؟ آرن یگ فتهیخودش 

 

که  ییرفت تو مشتش. خدا به دادت برسه از اون زبون بازها گهیداره. مامان د یدمش گرم چه زبون-

 . رونیکشه ب یمار رو از لونه شون م
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 . دیایکش ن میود را نگه داشتم که نخندم. آنقدر صورتم را ماساژ دادم که لب هاخ یلیخ

 

 ...دمیسوال پرس هی. قبل اومدنتون زمیعز یلطف دار-

 

 و گفت: دیحرف مادر پر وسط

 

دوباره ازدواج کردن و از مادرم  شونیکنه. ا ینم یپدرم با ما زندگ نی. راستش رو بخوادمیبله شن-

 جدا شدن. 

 

 رستا دوباره نگاهش سمت او برگشت. یبا صدا یول دینگاهش سمت من چرخ مادر

 

 یمن به سن زنمیکه انقدر رک حرف م دیشد؟ ببخش دهیحرفم بد بود که نگاهتون به سمت آسا کش-

نکردن. خواستم  فایبه اجازه پدر نداشته باشم. اون آقا هم نقش پدر بودن رو خوب ا ازیکه ن دمیرس

 خانمشون اجازه ندادن. نکهیمثل ا یحضور داشته باشن ول میارازشون که تو خواستگ

 

کرد. دلم به حالش  یاش نشست. مادر رستا از خجالت سرش را بلند نم یشانیپ یرو یزیاخم ر مامان

 کرد؟ یپدر من بود چه م ی! اگر جااوردیهوو ب یزن نیسوخت. چطور آن مرد توانست سر همچ

 

 ؟یدار یفاون وقت شما از پسر من شناخت کا-

 

 شد.  رهیزد و مثال با شرم و عشق به من خ یخجول لبخند

 

مرد  هیبه مرور زمان ثابت کرد  یباهاش مشکل داشتم. ول کمیمرد کامله. اولش  هیبله پسر شما -

 کرد.  هیبهش تک شهیکه م یکی. هیواقع

 

لحظه خودم  کیدرشت شد .  میرفت. چشم ها یشد آنقدر قشنگ و راحت در نقشش فرو م ینم باورم

رفت و اخم  میبرا یچشم غره ا ستیبه او ن یحواس کس دید یهم باورم شد عاشقم است لحظه آخر وقت

 او. لبخند زدم و به دمیکش قیبا حرکت آخرش راحت شده بود نفس عم المیکرد رو برگرداند. انگار خ

 شدم و گفتم: رهیخ
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 شدم.  یمرد واقع هیمن کنار تو  یبهم لطف دار شهیهم-

 

 سرفه کرد و پدر لبخند زد.  مادر

 

 خلوت. یجا هی نیبر نیدار ینشستن! حرف نجایفکر کنم چندتا بزرگ تر ا-

. زودتر برنامه نیبه فکر ندار ازین گهیشما که د میحرف هامون رو بزن هیما بزرگ ترها بق نیبذار 

 . نیتا کار دستمون نداد میریرو بگ یعقد و عروس

 

سرخ و  یزد به جا یبود لبخند هم م نجاینبود. جالب ا الشیخ نیو انگار عرستا سرخ شدم. ا یجا من

 پخش کرد.  ینیریشدن. مادرش بلند شد و شربت و ش دیسف

 

 .دیهوا پرس ینظر گرفته بود. ب ریکامال رستا را ز مادر

 

 ؟ ارنیب فیکه تشر نیبله برون از شوهر سابقتون بخوا یبرا شهیمهتاب خانم نم-

 

 یمعلوم بود حت دیلرز یم شیکرد. صدا یدست شیو خواست جواب بدهد که مادرش پ اخم کرد رستا

 .دهدیحرف زدن در مورد آن مرد آزارش م

 

 بله حتما.-

 

 شد زبانم باز شد. رهی. با نگاه رستا که پر از تفرت بود و به من خهمه در هم رفت اخم

 

. ما خونه با هم حرف نیلطفاً کشش ند هشیکنه. اگه م ینم یباهاشون زندگ گهیمامان جان اون آقا د-

 هم داشته باشه.  یری. فکر نکنم بودنشون تاثمیزنیم

 

 ...دیباشه پدرشه شا یهر چ-

 

 و گفت: دیزد و وسط حرفش پر شخندین رستا
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هم بهم زنگ  یاحوالپرس یبرا یقطع شد. اون حت دمیرس یبه سن قانون یمن و پدرم رابطمون وقت-

 نیدار ینشسته هم مادره برام هم پدر هر حرف نجایزن که ا نی. اشهیتون اجرا نممتاسفم  خواست زنهینم

 . از صدتا مرد هم مردتره.نیبگ شونیبه ا نیدار یخواسته ا

 

دو  یباز نی. انگار در زمدیچرخ یانداخت. کال مجلس دست رستا و مادر م کهیکردم به من ت احساس

رفتند تا خودشان برنده مسابقه باشند. ما هم  یجلو م تنه به کیمقابل قصد پاس دادن نداشتند  فیحر

 کرد.  یاعتراض کوچک م کیوقت ها  یکه بعض ی. تماشا گرمیکرد یم فاینقش تماشاگر را ا

 

 گفت: دیسکوت مادر را د یوقت پدر

 

فکر و  چیه یجا خوان ی. دختر پسرمون که هم رو ممیحرف دل بچه ها رو بزن دیخب اگه اجازه بد-

 نیکه تو ا میهم ندار ی. راستش ما کس و کارمیدوباره مزاحم بش ستین ازمی. پس نستین یبحث

 . دییبفرما نیاگه دار یو خواسته ا هیاالن مهر نیشرکت کنن. پس هم یمهمون

 

 را صاف کرد و گفت: شیصدا یرستا هول شده بود. ول مادر

 

و  یتر رو دارم. آرزومه خوشبختدخ دونهی نیبچه هاست من هم هی. مهم خوشبختستیکه مهم ن هیمهر-

 مهرش.  شهیلبخند رو لب هاش باشه اون م یوقت نمیرو بب شیشاد

 

 لبخند زد. بابا

 

داره که البته از پدر  نیما خونه و زم ی. راستش آقا آساشمیپس خودم دست به کار م شه،یکه نم نیا-

 .دهیبزرگش به ارث رس

تو همون  نیباش یازدواج کنه. انشاهلل اگه شما هم راض که یرسه اونم زمان یتو نوه ها فقط به آسا م 

 دختر گلمون.  هیمهر میزنیرو م نیدفتر خونه زم

 

چراغ  یول زدیرستا برق م یگفت! چشم ها ی. پدر چه داشت مدیآ یکردم نفسم باال نم یم احساس

ره سکوت در هم رفت و باالخ شیمن خاموش بود. نه تنها من مادر هم اخم ها یچشم ها یشاد یها

 را شکست.
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 داشته باشن.  یا گهیخودشون خواسته د دیشا نیشما اجازه بد-

 

 که نخندد. رو به مادر کرد و گفت: دییرا جو شیلب ها رستا

 

 یشاخه گل هم راض هیبه  هی. من مهرمیزنیتو رو خدا ما رو حرف شما که حرف نم نینگ یوا-

 هستم.

 

 زد و گفت: شخندین مامان

 

 . نیگ یباشه که م نیانشاهلل هم-

 

 رو به رستا گفت:  کایشد آرن لیرستا برخورده بود. لبخندش به اخم تبد به

 

 . نیرو دوست دار گهیچه خوبه که انقدر همد-

حقته. پس اون شاخه گل  نیدختر و همچن یپشتوانه ست برا هی نیباشه ا زیچ هی دیحتما با هیمهر یول

 اشم سرت کاله نذاره.سکه. حتما ثبت کن داد ای نیبه اضافه  زم

 

 لب مان نشست. یما هم لبخند رو دندیو رستا خند کایآرن

     

 

کردم و  یبود اگر سکوت م عیبار با نگاهش موافق بودم. ضا نیاول یچپ چپ نگاهش کرد برا مادر

 گفتم: کایدر ادامه حرف آرن نیهم یگفتم برا ینم یزیچ

 

به نام  زیچ هی یداشته باشم مال توئه ول ین هر چموافقم. درسته م کایرستا جان، من هم با آرن-

 بهتره.  یلیخودت ثبت شده باشه خ

 

 . نیدون یخودتون و مامانم صالح م یندارم، هر چ یمن حرف-

 

 انداخت. نییزد و سرش را پا یرستا لبخند مامان
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داشت حضور ن نجایبود. مادر انگار اصال ا دهیلباس و حلقه چرخ دیحرف دور مراسم و خر گرید

 . میدر خانه دار دیداستان جد کیدانستم  یاز دست پدر حرص خورده بود. م یحساب

 

*** 

 آرام به ما گفت: دیحالش را د یشد. پدر وقت نینفر مادر سوار ماش نیاول

 

 امشب. میدار یبگذرونه. چه داستان ریخدا به خ -

 

باز کردم و او نشست من  کایآرن یاتکان دادم. در را بر نی. من هم فقط سرم را به طرفدیخند کایآرن

 نگذاشت مادر شروع کرد. نیرا در ماش شیهم بعد آن سوار شدم. پدر هنوز پاها

 

 یم ؟یبود گفت یاون چ ؟ی. اصال من بهت اجازه دادم حرف بزننیخوب زبون باز کرده بود-

 یلوم که زن زندگاز کجا معلوم کاله بردار نباشن. از کجا مع ؟یبراش نوشت هیکه انقدر مهر شیشناس

 باشه. 

 

 بار پدر بلند داد زد و گفت: نیاول یبرا

 

به تو نداره. فکر کنم قبال هم  یموضوع اصال ربط نیکنه ا یگم زر زر م ینم یهر چ یبسه، ه-

که  یمال آساست هر کار نی. پس دوباره شروع نکن اون خونه و زممیموضوع حرف زد نیراجب ا

 نشنوم.  یزیچ گهیم شد دتونه بکنه تما یخواد م یدلش م

 

 مشغول است یلیکرد. معلوم بود فکرش خ یبرخورد م نطوریا شدیم یعصب یلیخ یوقت پدر

 شد.  رهیخ رونیچسباند به ب شهیمادر هم سکوت کرد و سرش را به ش  

 

کدام از  چی. نه پدر نه مادر همیاگر مقصر بود ی. حتمیکرد یمواقع ما بچه ها هم سکوت م نیا در

 آمد.  یت کردن خوششان نمدخال

 گوشم گفت: ریرا بست آرام ز شیگذاشت و چشم ها میشانه ها یسرش را رو کایآرن

 

 

  

  

   

:      

   



 

              110 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

خدا کنه احساسم  ستیدلت باهاش ن ادیکنم تو ز یاحساس م یاز دختره خوشم اومد. ول یلیمن خ-

 دروغ بگه بهم. 

 

 زدم و سرم را به سرش چسباندم. لبخند

 

 . رونیبزنم ب یکه از اون خونه کوفت شهیهمش نما نایاحساست بهت دروغ نگفته ا-

 

 بلند شد و با تعجب نگاهم کرد.  هوی

 

  ؟یگ یم یچ-

 

 در هم رفت. میبا تعجب سمت مان برگشت و من اخم ها مامان

 

 باال؟ رهیصداتون م هوی نیکن یچتونه پچ پچ م-

 

 به من رفت و رو به مادر گفت: یچشم غره ا کایآرن

 

تموم  یگه خدا کنه زودتر همه چ یازدواج.  م یعجله داره برا یلیان آقا پسرت خمامان ج یچیه-

 ترسه ا دستش بده.  یشه م

 

 نشست. شیلب ها یرو یرفت  لبخند کج یچشم غره ا مادر

 

خواستگار هم داشته  هیفکر نکنم تا حاال  دمیکه من د نجوریبرنش! ا یست زود هم م قهیکه عت ستین-

 . رهیکس و کار رو بگ یدختر ب هیبره  شهیعقل م یمثل ما ب یباشه. ک

 

 نیچقدر خانم و آروم بود؟ به نظر من بهتر از ا یدیکس و کاره؟ مامانش رو ند یچون پدر نداره ب-

 ی. مامان خانم انقدر بهونه تراشتیکنم. هم خوشگله هم درس خونده ست هم با شخص دایتونستم پ ینم

 خوام.  یدختر رو م نینکن من ا
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 در هم به مادر نگاه کرد. مادر هم به اجبار سکوت کرد. یدوباره با اخم ها رپد

   

*** 

 یم یخواستم داشت ط یبار آنطور که من م نیاول یگذشت. برا یدور تند م یانگار رو زیچ همه

 شد. 

 میدر دوست ها دیعضو جد کیخون بچه ها با ما بودند. انگار رستا  شیآزما یبرا یحت د،یخر در

 ود. شده ب

 ام باشد.  یواقعا دوست داشتم او زن زندگ ییزمان ها کیکرد که  یبرخورد م یمیآنقدر صم 

 یرستا اعتراض یول میدیکرد. همه خند شیبار کاوه  صدا نیکردند. اول یم شیها زن داداش صدا بچه

 کنند.  میتوانند صدا ینکرد. گفت هر چه دوست دارند م

 . دیایو هومن و کاوه با ما آمدند رضا وقت دکتر داشت نتوانست ب کای. آرنمیقرار بود حلقه بخر امروز

 

او قرار  ینشد. انگار برا دایپ ندیبنش کایکه به دل آرن یزیچ ی. ولمیرفته بود یدو سه تا طال فروش در

 . میبود بخر

 

 و گفت: دیآخر کالفه دستش را کش رستا

 

ه دوست دارم. آسا هم فکر کنم مثل من ساده ما رو من ساد یجان کشت کایحلقه ست آرن هیبابا  یا-

 پسند باشه مگه نه آسا؟

 

. دی. کاوه از نگاه او خندمیتوانستم بگو ینم یزیچ یکردن حرف ها دیینگاهم کرد که جز تا یطور

 نگفت.  یزیسکوت کرد و چ یول

 زد و گفت: کایبه آرن یلبخند هومن

 

برام  گهیپا د یقشنگ داغون مون کرد یعنی. دیخر امیباهات ب گهیبه جون خودم عمرا من د کایآرن-

 نمونده. 

 

مغازه که بزرگ تر از همه بود داخل  کیطال فروش ها در  یکوتاه آمد و در آن راسته  باالخره

 . میرفت

 

 

  

  

   

:      
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که رستا  میزدیحرف م میمشغول انتخاب کردن حلقه بودند. من و کاوه و هومن داشت کایو آرن رستا

من نگاهش  یشدن در چشم ها رهیخ یان کرد و سمت مان برگشت. به جاحلقه را در دستش امتح کی

 .دیسمت هومن چرخ

 متوجه نگاهم شد دستپاچه شد و لبخند زد.  یزدم و سرم را با تاسف تکان دادم. هومن  وقت شخندین 

 

 . ادیگم. به دستتون م یم کیتبر-

 

 دلش گرفته بود.    یزیانگار از چلب آرام تشکر کرد.  ریاش نشست و ز یشانیپ یرو یزیاخم ر رستا

 آمد و بدون نگاه کردن به من دستش را باال آورد و گفت: سمتم

 

 .ستیمهم ن متشیانتخاب کن. ق زیچ هیخودت هم  یبرا ر،یرو بگ نیاگه خوبه هم-

 

 ؟یکرد دایگنج پ-

 

 فکر کن.  ینجوریتو ا-

 

ده در انگشت دست چپم گذاشتم دستم را سا نگیر هیکه گرفت  یهمان هیحلقه شب کیباال انداختم  شانه

 به رستا کرد و گفت:  ینگاه کایبه آن انداختم. آرن یعقب بردم و نگاه

 

 ؟ینیحلقه رو تو دست آسا بب یخوا یرستا جان نم-

 

گذاشتم.  زیم یحلقه را در آوردم و رو یلجباز یمن هم از رو یآمد. ول کمیزد و نزد یمصنوع لبخند

 م.از او دلخور بود یلیخ

 

 . نیدوتا رو لطفاً بهمون بد نیآقا ا-

 

 شد فقط تنه اش به تنه ام خورد با اخم نگاهش کردم.  کیزد و بهم نزد شخندین رستا

 لبش را نداشت.  یرو شخندیقصد محو کردن ن انگار
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 تحملت کنم.  دیبا یچجور یبچه ا یلیخ-

 

سرکار وگرنه  ای رونمیب ایمن کال باشه شش ماه اونم  یلیپس بهش فکر نکن خ میستیبا هم ن ادیز-

 .ستیمن آسون ن یتحمل تو هم برا

 

کرد  یم دایآمد با دعوا خاتمه پ یم شیپ یبحث مانیآخر همه حرف ها میبا هم بساز میتوانست ینم اصال

وقت  یشد دو سه روز قهر کردن و سرد برخورد کردن. بعض ی. بعد آن مینه با صلح و عذرخواه

جواب طعنه ها و  یکه آمده برگردد  ول یاز راه میبزنم و بگو زیهمه چ ریخواست ز یها  دلم م

 کرد.  یترم م وانهیمادر د یسرکوفت ها

*** 

 ؟ییچته کجا-

 

 بره بچرخه. ییجا دمیبه فکرم هم اجازه نم یحت گهیجام، د نیهم-

 

 .نجایفکرت تو چرخش بود. من کشوندمش ا ،یخودت-

 

زودتر تموم  یمسخره هر چ شینما نیخواد ا یخواد. دلم م یم ییمدت تنها هیخسته م هومن دلم -

 شه.

 

 نشست و ماساژ داد. میشانه ها یرو  دستش

 

 پسر؟ هیمشکلت چ گهیکه فردا تمومه د شمیگذره. نما یوگرنه تا آخرش سخت م ریسخت نگ-

 

اگه بو  نامه ست لمیف نیقسمت ا نیمامان بدتر یکردن جلو ی. نقش بازشهیشروع م شیهه، تازه نما-

 .شهیپنبه م میتا حاال رشته کرد یببره هر چ

رو به روم آورد. بهم  میزندگ قتیحق یدلم گرفت ول یلیگفت خ زیچ هیبحثم شد  نیبا آرو شبید تازه

گفت به قول  ؟یرو اداره کن یزندگ هی یخوا یموندم چطور م یستیسوزه تو مرد ن یگفت دلم برات م

خواهند.((  یبزرگ م یدردها زیبزرگ ن یو مردها ندیزا یبزرگ م یبزرگ مردها ی))دردها یکی

جور لبخند با غرور زد انگار داشت دست  هیبهش بگه  یزیچ نکهیا یتازه مامان نشسته بود به جا

 کرد.  یم قیپروردش رو تشو

 کنه. یباهام تا م ینجوریکردم باهاش که ا کاریبهم بگه من چ یروز هی کاش
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 یها خال مکتیساعت شب پارک خلوت بود. ن نی. تو ادمیرا در آغوش کش میو زانوها دمیکش یسرد آه

 و سکوت مطلق، فقط من بودم و هومن 

 مشت شد . شیاخم کرد و دست ها هومن

 

 .یسوارت شده بخدا احمق یچجور نیبب یتو دهنش؟ خودت بهش رو داد یغلط کرده پسره نفهم، نزد-

 

 که پر از درد بود. یزدم، لبخند لبخند

 

 نارویخوابوند در گوشم گفت ا یلیدو سه تا س ایدن نیفرستاد ا یکه خدا داشت من و م یکنم زمان فکر-

 پردردتره. یبخور ایکه قراره از دن یلیبچش س

 

 . یهاست که اسگول شد یلیآره مطمئنن بخاطر همون س-

 

 توجه به حرفش بلند شدم و گفتم: یب

 

ترسم صبح  یخونه م میشبه بهتره زودتر بر کی ساعت شگاه،یرستا رو ببرم آرا دیفردا صبح با-

 خواب بمونم.

مامانم. و بتونه جلو مامان  یدختره پا نذاره جا پاها نیرومه البته اگه ا شیپ دیجد یاز فردا زندگ 

 کنه. یخوب نقش باز

 

 شد. رهیخ میو در چشم ها ستادیا میروبرو هومن

 

 سوال بپرسم؟ هیآسا -

 

 نه. هیاگه رو مخ-

 

همه  یمدت باهاش باش هی یخوا یبشه؟ واقعا م یقراره چ یباز نیپرسم. آخر ا یصورت مدر هر -

  ؟یبه نامت شد رستا رو طالق بد یچ
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 تکان دادم. نیدادم و سرم را به طرف نییدهانم را با صدا پا آب

 

بره  شیفرمون پ نیبه خودش داره، اگه بخواد با هم یبستگ یبشه! همه چ یدونم قراره چ ینم-

 . رهیجوب نم هیمئنن آبمون تو مط

 

 .دیکش یباال انداخت پوف کالفه ا ابرو

 

خدا خودش به  زنهیدختر شور م نیا ندهیآ یبهش اضافه شد. دلم برا نمیا میداداش کم مشکل داشت میبر-

 بگذرونه. ریخ

 

 نییام پادر را آر رهیو دستگ ستادمیآهسته پشت در ا یرا باز کردم. با قدم ها اطیسر و صدا در ح یب

 . دمیکش

در هم جمع شد. بدون توجه کردن به او سمت  مینشسته بود اخم ها ونیزیتلو یکه جلو نیآرو دنید با

 . ستادهیپشتم ا یبود که احساس کردم کس رهیدستگ یاتاقم رفتم دستم رو

 

 خوام باهات حرف بزنم. یآسا م-

 

 رد. مرد حرف بزن نه منه نام هیندارم. برو با  یمن باهات حرف-

 

 در گذاشت.  یرا ال شیاتاق شدم خواستم در را ببندم که پاها وارد

 

 حرف بزنم  مهمه.  خوام یگفتم باهات م-

 

 بعد.  یکار دارم حرف هات رو بذار برا یفردا کل-

 

 انداخت و گفت: نییهم شرمنده، سرش را  پا دیبود. شا کالفه

 

 ..نیبب یبه حرف هام گوش کن دیبا یخوام. ول یاشتباه بود. معذرت م شبمیحرف د-
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 .دیکش یو پوف کالفه ا دییرا جو شیشده بود. لب ها مانیخودش پش انگار

 

 . میزن یبرو بخواب بعدا حرف م الیخ یب یچیه-

 

 زدم و نگاهش کردم.  شخندیکند. ن یبه هم ببافد. و عذرخواه فیخواست اراج یبودم باز م مطمئن

 

. اگه به دهنت خوب یمزه مزه کن ادیخواد از دهنت در ب یکه م رو یبه بعد حرف نیاز ا ریبگ ادی-

 . یکن یو عذرخواه یستیروبروم شرمنده نا ینجوری. تا االن ارونیب یزیرو بر اتتیاومد چرند

 

 تیتو مراسم خواستگار نینه اجازه داد یبهم. از طرف یداد ریاعصابم خورد بود، تو هم گ شبید-

 یبودن من که داداشت بودم آدم حسابم نکرد بهی. هفت پشت غریدمن و بر داتیخر یباشم! نه برا

اگه تو  ده؟یبهت دست م یمن چه حال ی. خودت رو بذار جاامیباهات ب یبه دروغ تعارف نکرد یحت

تو  کایتا خود امشب. آرن تیدلت گرفت من دوماهه ازت دلخورم درست از روز خواستگار شبید

 دن همرات بود اون وقت من...کر دیخر یبود برا تیمراسم خواستگار

 

 رفت. رونیبغض کرده بود. چون حرفش را ادامه نداد و در اتاق را بست و ب انگار

 ینم نیبر ا لیها دل نیا یهمه  یسوخت ول شیدلم برا یلیدانستم و خ یراستش خودم را مقصر م 

د صبح در ذهنم واقعا سخت بود. تا خو میکه هضمش برا یرا به من بزند. حرف نیشد آن حرف سنگ

 شد.   یاکو م

 

 یکرد کم یدرد م یلی. سرم خدمیتخت خواب یرا عوض کردم برق ها را خاموش کردم و رو لباسم

 را بستم.  میسرم را  ماساژ دادم و چشم ها

که  یا یجشن کوچک که بعدش زندگ کیکه نه!  یام بود. البته عروس ینه انگار فردا عروس انگار

من و رستا  یبد را شروع کنم. قرار بود مهمان ها فقط خانواده و دوست ها ایدانستم خوب است  ینم

 داشتم نه رستا. یباشند. چون نه من کس و کار

 .میقرار شد عقد را در محضر برگذار کن نیهم یبرا 

 

فکر نکردم که زودتر خواب چشمانم را مهمان خود  یچیرا بستم. به ه میهاو چشم دمیپهلو خواب به

 کند. 
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 شدم. بابا با لبخند نگاهم کرد و گفت: دارینشست ب میموها یکه رو یبا نوازش دست صبح

 

 .یکار دار یپاشو مرد بزرگ کل-

 

تکرار شده  میکار قبال برا نیانگار ا یکرد. ول یم دارمیبار بود بابا از خواب ب نیبود.  اول یخوب حس

 حس خوب را قبال تجربه کردم.  نیکردم ا یبود. احساس م

 

 ریالم صبح بخس-

 

لباس هات رو بپوش صبحانت رو بخور برو  ریدوش بگ هی. پاشو ریسالم بابا جان صبح تو هم بخ-

 دنبال رستا.

 

 ساعت چنده؟-

 

 زد و گفت: لبخند

 

 نه شده. یهفت بابا، تا تو کارات رو انجام بد-

 

  .نیکرد دارمیکه ب یدونم چرا انقدر خسته م! مرس ی! نمدمیانگار اصال نخواب-

 

 رفت. رونیجواب حرفم فقط لبخند زد و از اتاق ب در

و از  دمیخواست. خند یماساژ درست درمان م کیبودند دلم  دهیتمام تنم را انگار با هاونگ کوب 

 رمیهمان دوش حمام خلوت باشد بتوانم دوش بگ ریآمدم. فعال ز رونیب یدار هیسرما یایدن یایرو

 کش.  شیماساژ پ

 رفتم. رونیدندانم برداشتم و از اتاق ب ریمسواک و خم را با حوله و لباسم

آمد. شانه باال انداختم و سمت حمام رفتم. قرار بود  ینم ییبود چون سر و صدا داریفقط پدر ب انگار

 بروم. شگاهیاصالح به آرا یبرا

 گرفتم.  یانگار آرامش م ستادمیآب ا ریآب گرم و سرد را با هم باز کردم و ز 

 بستم و لبخند زدم.را  میها چشم
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بد را از من  یزهایکه تمام چ یکردم. حس آرامشش را دوست داشتم. حس یم یبا آب عشق باز  

 کرد. یدور م

 

کار داشتم که  یرفتم کل یزودتر م دیخب مجبور بودم. با یحس خوب، ول نیآمد دل بکنم از ا ینم دلم

 آب را بستم و  یتیشد. با نارضا یانجام م دیتا ظهر با

سه  کی یبغلم گذاشتم سمت اتاقم رفتم. سر سر ریرا ز میتن پوشم را تنم کردم و دوباره لباس ها لهحو

 آمدم.  رونیتنم کردم و از اتاق ب یمشک نیرا با شلوار ج دمیسف شرتی. تدمیکش میشوار به موها

عالم نبود.  نی. اصال در ازدیرا  هم م شیجلو ینشسته بود چا ینهار خور زیدر آشپزخانه پشت م پدر

 برگردد. یواقع یایسرفه کردم تا  به دن

 اش افتاد و همزمان لبخند هم زد.  یشانیپ یرو نیچ دنمیبا د 

 

 ! کت شلوارت کو؟؟یدیپوش هیچه لباس نیا-

 

 کره مربا در دهانم گذاشتم.  یزدم و لقمه ا لبخند

 

 . شهیم فیپوشم. االن کث یم شگاهیکت شلوارم تو اتاقه رفتم آرا-

 

 را خورد. شیاز چا یو کم دیخند بابا

 

 سفره عقد! یپا ینیلباس بش نیبا ا یخوا یم یشد وونهیگفتم د دمیترس-

 

 کنم.  یسن کم دارم ازدواج م نیکه تو ا نهیمن االن فقط ا هیوونگید-

 

 زد و گفت: یلبخند

 

 برو خدا رو شکر کن.-

 رو داشتم. نیمن هم سن تو بودم تو و آرو 

 بگم؟ یسن کم!؟ پس من چ 
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 بابا؟ هیچ یدون یخصلت بد ما م هی-

 

 ه؟ینه چ-

 

نکن سن  سهی. بابا جان نسل خودت رو با من مقامیبدبخت تر از طرف مقابلمون میثابت کن دیحتما با -

چهار سال درس خوندم  دو سال  یگذرونن. حاال من چ یشونه و خوش م یمن تازه اول جوون یها

 عادالنه ست؟ یکیتو دست  نیگذرونم دستم رو بند کردخوش ب کمیتا اومدم  یرفتم  سرباز

 

 و لب به دندان گرفت. دیخند

و نه سالته تاره سه سال استراحت و به  ستیپرو نشو ب گهی. دمیکامل شده االن ثواب هم کرد نتید -

 . یهات رو گذروند یقول خودت خوش گذرون

 

 و گفتم: را باال بردم مینداشت دست ها یا دهیو بحث کردن فا نشستن

 

 حق با شماست.  میتسل-

•  

 نگفت. من هم در سکوت صبحانه ام را خوردم و تشکر کردم و بلند شدم.   یزیچ گریو د دیخند پدر

  

*** 

 . دیتا آمدنش طول کش یا قهیچند دق دیایب رونیدادم که ب امیرستا پ به

هم  دی. شال سفدیدمپا پوش یکوتاه با شلوار مشک دیهم همراهش بود.  رستا مانتو سف یگرید دختر

اش بامزه تر  افهیق شیهم فرق گرفت. بدون آرا شیموها یرا باز گذاشت و جلو شیسرش کرد موها

 بود. 

 نه؟  اینقش مان هست  انیدانستم همراهش در جر یشدم و سمتش رفتم. نم ادهیپ نیماش از

بود. رستا طرفم  یخجالت ستیلب سالم کرد. معلوم بود مثل رستا ن ریلبخند زد و آرام ز دوستش

 برگشت و گفت:

 

 ؟یکرد ریسالم چقدر د-

 

 

  

  

   

:      

   



 

              120 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 در هم گره خورد و گفتم: میابروها

 

 بودم.  نجایبه نه ا قهیده دق قایست. من دق قهینه،  االنم نه و پنج دق یسالم گفت-

 

 سمت آن دختر برگشت و گفت: رستا

 

 هامه.  یآسا، رها دوست بچگ-

 

 م.زدم و سرم را تکان داد لبخند

 

 خوش بختم. تونییاز آشنا-

 

 زد و گفت: یحیشده بود و لبخند مل سرخ

 

 مزاحمتون شدم. دیطور ببخش نیمنم هم-

 

 . هیچه حرف نینه بابا ا-

 

عقب گذاشت و از رها خواست سوار  یصندل یرا باز کرد جعبه لباسش را رو نیدر عقب ماش رستا

 شود. خودش هم جلو نشست. 

 شدم  و حرکت کردم.  نیسوار ماش و دمیکش میدر موها یدست

 

 ه؟یبرنامه ت چ-

 

 شگاهیرو گل بزنم و برم آرا نیبرم ماش دیتو رو که برسونم بعدش با-

 داشته باشم.  یفکر نکنم کار گهید

  ؟یکشه آماده ش یساعت طول م چند
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 باال انداخت و گفت: شانه

 

شدم رها هم کارش خوب  یخودم آماده م. مید یم میدار شگاهیآرا نیواسه ا یپول الک یدونم، ول ینم-

 .شگرهیآرا نیکرده بود به ا دیکرد. مامانت چه کل یم شمیبود آرا

 

 زدم و ابرو باال انداختم. شخندین 

 

 هیکنه  یآدم فکر م یش یجور جلوش موش م هی ؟یشما بگ یمامان جان هر چ یمن بودم گفتم وا-

. فقط یزبون ندار یش یاونا موش م شی. پشده بشیو خانم و حرف گوش کن نص ریعروس سر به ز

 شناسم.  یرو م یکیمن خودم  یگفت یم یمن زبونت درازه؟ به جا پاچه خوار شیپ

 

 و گفت: دیخند بلند

 

به  یعنیکنم.  یفکر م زنمیکه به مامانت م ییهام به حرف ها ییتو تنها یوقت شهیچقدر حالم بد م یوا-

 رسم. یجنون م

که  یلطف و احترام نیواسه ا دیبوس یجات بود دستم رو م یبخدا هر ک ،ینمک نشناس ییخدا یول

 خودت و خانوادت قائلم. یبرا

 

 و گفتم: دمیمن هم خند شیخنده ها از

 

 رستا با زبونش مامان و مثل موم تو دستش گرفته.  گهیم کای. به قول آرنیبه دلش نشست یول -

بعد  ،یکه خودت هم نفهم رهیت رو بگمچ یکجوری هویفخرمنشه  نیمیبگم اون س زیچ هی یول

 .میگورمون رو بکن دیدستمون رو شه خودمون با

 !  یوقت گول ظاهرش رو نخور هی یبدون نویا گفتم

 زحماتتم.  نیچقدر قدر دان ا دمیکنم و نشون م یازت م یتشکر درست حساب هیضمن به موقعش  در

 

. رستا پشت میرا فراموش کرده بود نیماشدر  قشیلبم نشست. انگار وجود رف یرو شخندین ناخواسته

 نازک کرد و سمت رها برگشت. یچشم
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پاچه  یذارم گذاشته پا یهمه احترام به خانوادش م نی. نگاه ایشوهر کن یوقت خر نش هیرها -

 شانس ماست.  نمیا میخوار

 

 .ادیب دین باعقدمو یبرا یولشکن به بابات گفت نارویدهن بسته بمونه. ا نیلعنت، بذار ا طونیبر ش-

 

 فیتشر یا قهیمامان بهش گفت آقا چند دق نکهیمونه کال واموندست. آره مثل ا ینم بسته هم یلعنت-

 . شهیم تیاذ یلیخ دنشیدونم مامان با د یخواست م ی. کاش اجازه پدر رو نمارهیم

 

کت سا نطوریبا آوردن اسم پدرش سکوت کرد. ا یداشت. ول نشیدر آست یزیگفتم  چ یچه م هر

 .  میو سکوت کرد مینزد یحرف شگاهیبه آرا دنیشدنش رو دوست نداشتم.  عذاب وجدان گرفتم تا رس

***** 

 از رنگ یلیشدم. خ رهیبه خود خ نهیبار در آ نیآخر یو شلوار را در تنم مرتب کردم و برا کت

گذاشت  یمدست  قایدق دیمجبور بودم بپوشم دختره سرتق آن روز در خر یبودم. ول زاریروشن ب

با  دیسف راهنیو پ یکرد. کت آب یانتخاب م ینامرد یآمد. همه را از رو یکه بدم م ییزهایچ یرو

ام را  یشد. آخر هم کالفه در آوردم و کت مشک یخواستم تحملش کنم نم یهر طور م یمشک ونیپاپ

 زدم. نهیدر آ یبه آسا یلباس را صاف کردم. لبخند ونیپاپ دمیپوش

 زد و گفت:   یلبخند شگرمیآرا دیسع 

 

 ست.  گهید زیچ هی نیا ی. ولومدیجذاب ترت کرد. اونم بهت م یلیخ یمشک یی! خدایشد یچ-

 

 دمت گرم کارت درسته. -

 

 نکردم.  یداداش، کار یزیعز-

 

کرد خبر نداشت  یخوشبخت یآرزو میگذاشتم و دوباره از او تشکر کردم. برا زیم یتومن رو صد

 . ستیدر انتظارم ن یخوشبخت

******* 

 . دیایتا رستا ب میو منتظر ماند میستادیا شگاهیدر آرا یجلو لمبرداریف همراه

 تا آمد.  دیساعت طول کش مین
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ام سرگرم کردم.  یدوست داشتن یام را  در آوردم خود را  با باز یگوش یموقع کالفه گ شهیهم مثل

 کرد.   میصدا لمبرداریمرحله رد کرده بودم که ف کیتازه 

 

 .شگاهیدر آرا یجلو دیآرمان لطفاً بر یآقا-

 

 نیا یاز صحنه صحنه  لمبرداریرفتم ف شگاهیگذاشتم و با دسته گل سمت آرا بمیم را در ج لیموبا

هم  یاگر واقع یشد! حت یصحنه ها ثبت م نیا دیچه با یدانم برا یگرفت. نم یم لمیمسخره ف شینما

 ته شود.گرف لمیصحنه ها ف نیبود دوست نداشتم از ا

 یی. خدامیریگ یدوباره م هیحس کردم لبخندت مصنوع ای:)) برو عقب دوباره بدیآن هم صدبار بگو 

 گرفتن.(( یانقدر سخت نم و سلایر لمیواسه ف

گل را طرفش گرفتم. هم زمان هر دو سرمان  ستادمیرستا ا یبه او توجه نکردم و کالفه روبرو گهید

  یبلند و ساده ا دیسف راهنیکم نداشت. پ یزیچ ییبایاو در ز .میو چشم در چشم شد میرا بلند کرد

 شد. داناش دو چن ییبایز مشیمال شیدر تنش نشسته بود  با آرا بایز یلیخ یانتخاب کرده بود ول

 به من زد و گفت: یلبخند نگاهم کرد و چشمک با

 

  ؟یشد مییباینکنه مثل داستان ها محو ز هیچ ؟یدیخوشگل ند-

 

 گفتم: زدم و شخندین

 

 نیقراره بعد ا ی. نکنه فکر کردی! نگو اهل رمان و قصه ایکن یم ریس ایگم چرا انقدر تو رو یم-

 ! میهمخونه شدن عاشق هم ش

 .  ستیاصال  قابل باور ن ،یکن من بشم عاشق تو! وا تصور

 

 نشست. شیلب ها یرو یکمرنگ لبخند

 

 عاشقت شم؟! امی بحاال زنمیم ریتو رو با ت هیتا کجا؟ من سا یالیخوش خ-

 یتا دهن مردم بسته شه و از طرف رونیآقا پسر من فقط خواستم از اون خونه و محله بزنم ب نیبب 

 نکن.  خودیآزاد باشم خواهشا تو فکر ب رمیم یجشن و مهمون یوقت

 

 .میرویکرد قربان صدقه هم م یفکر م دید یاز دور م ی. که هر کمیکرد یآرام پچ پچ م انقدر

 

  

  

   

:      

   



 

              124 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

خم شوم و پشت دستش را ببوسم. نگاه رستا پر از  یبردار  خواست کم لمیاز دستم گرفت.  فرا  گل

 بردار و رستا در چرخش بود.   لمیبود. نگاه من با تعجب و خشم سمت ف طنتیش

را انجام  شیاگه خواسته ها دمیترس یآشنا بود م یبردار کردم. از طرف لمینثار ف راهیبد و ب یدلم کل در

 گذشت. یست مادر مندهم کف د

 

دانم چه  یداشتم. نم یحس کیکردم   یدختر را  لمس م کیبار بود دست  نیرا گرفتم اول دستش

 ...ایبود خجالت شرم  یحس

 

بردار متوجه نشود انگشت دست  لمیکه  ف یطور یکردم. ول کیخم شدم سرم را به دستش نزد یکم

 .دمیخود را بوس

 

 اد.از تاسف تکان د یو سر دیخند رستا

 در هم جمع شد. آرام لب زد. شیدر دستم فشردم . اخم ها یدستش را گرفتم و کم 

 

 انگشتم رو. یاحمق شکوند-

 

 تحملت کنم. دیکشم که از امشب با یرو من م ی. درد واقعستیدردها که درد ن نیتحمل کن ا-

 

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 

 . ییایدرد دن نی! تو هم بدتریرام مرهمتو ب یکن یخواد سر به تنت نباشه. فکر م یدلم م-

 

 دایپ یبه صدات هم آلرژ ی. حتمیآرامش جفتمونم شده الل بمون یدل به دل راه داره. پس بهتره برا-

 کردم.

 

 مسخره بحث مان شده بود. زیچ کیسر  دوباره
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کالفه ام  دید ی. متعجب نگاهم کرد وقتردینگ لمیتا محضر ف گریخواستم تمام کند و د لمبرداریف از

 یرا برا نیدر ماش نکهیاش رفت.  من هم بدون ا نینگفت و فقط سر تکان داد و سمت ماش یزیچ

 رستا  باز کنم سوار شدم.

توجه به  یبا رفتار و حرکاتش مرا بچزاند. ب یخواست طور یمهم نبود. فقط م شیاصال برا انگار

 من با لبخند سوار شد. 

 

 برم؟ ادیدوستت نم-

 

 زد و گفت: یین نمادندا لبخند

 

 رفت.  یتلفن یدوستم با تاکس یبر یتون یبله م-

 

با سرعت رفتن را دوست داشتم. پدر  یلیکنده شد. خ شیاز جا نیگاز فشردم  و ماش یرا رو میپاها

به رستا انداختم انگار او هم دوست  ینگاه یچشم ریعشق سرعت بودم. ز یگفت از بچه گ یم

  نبود. الشیخ نیداشت. چون ع

بودم مظلوم بودنش را دوست نداشتم. لبخند  ضیسوخت خودم هم مر شیمظلوم شده بود. دلم برا یکم

 زدم و گفتم:

 

 .میکن یکار هی ایب-

 

 فقط سکوت بود.  جوابم

 

 اش زدم.  ینیآرام به نوک ب ی. با انگشتم ضربه ادمیاز او ند یعکس العمل یوقت

 

 اخم نگاهم کرد. با

 

 !ن؟یا ایاون روت رو باور کنم با خودت!.  یچند چند-

 

 .نیروم و بب نیاالن ا-
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دوتا دوست من  می. بشمیدست بکش یو از موش و گربه باز ایب میما قراره چند وقت کنار هم باش نیبب 

تو آرامش با هم  ایرو ندارم. ب یا گهیبچه گونه د زیهر چ دونمیو چم یاصال حس کل کل و هم جواب

 ه؟ی. هوم؟ نظرت چمیبساز

 

 زد. بخندل

 

ازم  یکن یاحترام یب یاگه بخوا یکور خوند ی. ولستین یحله، مشکل یکه پا رو دمم نذار یتا زمان-

 !یاحترام بخوا

 

 .یکن یاحترام یب یشد حق دار یاحترام یبهت ب یدیهر وقت د -

 

 شده بود گفت: رهیخ رونیزد و دوباره رو برگرداند همان طور که به ب لبخند

 

 خواد. یو کل کل ندارم. مثل خودت دلم آرامش ممنم حوصله بحث -

 

 نگاه کردن به او گفتم: بدون

 

 .یاز جنس خودم دمیفهم دمتیکه د یروز اول-

 

 در هم جمع شد. شیتعجب نگاهم کرد و ابروها با

 

 !شمیمتوجه منظورت نم ؟یچ یعنیاز جنس خودتم -

 

 ؟یمثل من نگفتخواد. درست  یکه دلت آرامش م یاالن خودت اعتراف کرد نیهم-

 

مامانم  نیاز ا شتریخواد ب یدلمم نم ی. من فقط توان مبارزه ندارم از طرفستمیمن مثل تو ترسو ن یول-

 ادامه داره. یو بدونه زندگ فتهیبعد رفتنم اونم به فکر خودش ب دیعذاب بکشه. شا

 

 خواد شوهر کنه؟ یدلت م-
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خواد اونم  یدلم م دیشد یلیخ یدون یبودم. ماون بودم صد دفعه تا االن شوهر کرده  یمن اگه جا-

 تونه.  یکنه زنم اگه بخواد م یتونه غلط اضاف یکه م ستیمرد ن نیشوهر کنه تا بابام بفهمه فقط ا

 

 زدم و دنده عوض کردم.  لبخند

 

خوشه. اگه دوباره  ینجوریمامانت ا دیبودن؟! شا یگن عقده ا یم نیبه ا یکن یاون وقت فکر نم-

 خوبه؟  ینجوریه و ضربه بخوره اازدواج کن

و با آرامش  یفکر کن دیبا یریانتفامم بگ یخوا یم یحت رهینم شیدرست پ یکار یوقت با لجباز چیه

 . یریبگ میتصم

 

 زد و گفت: شخندین

 

 بود؟ یعقالن متیتصم نیاالن ا ؟یرو گرفت میتصم نیا یتو االن با آرامش و تمرکز اومد-

 

 بد و بدتر بد رو انتخاب کردم.  نیم. من بمن اجازه فکر کردن نداشت-

 

 !یشد یکرد خوشبخت م یکه مامانت انتخاب م یبا اون دیخب شا-

 

 یبچه ا گهیخودش دوست ندارم چند سال د یبود کپ یکیکه انتخاب کرده بود.  یشدم، چون اون ینم-

 و بشه مثل االن ما. ادیبه وجود ب نیو آرو کایمثل آسا و آرن

 

 !دمیند یزی. من که ازش چیمامانت غول ساختاز  یلیخ یول-

 

 کی نیکن ا شهیطعنه بهت بندازه. صبر پ کهیکنه و ت استیبهت س ادیاول کار ب نیهم یخوا یم-

 . یشیقشنگ باهاش آشنا م یکه قراره خونه ما باش یماه

 

 !میبا اونا باش دیماه و با کی یچ یعنیکه گذاشت.  هیچه شرط مسخره ا نیا-
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 .میمواظب باش دیبا یلیتو کارمون نباشه. خ یطمئن شه که کلکخواد م یم-

 

 کرد. رییچون رنگ نگاهش تغ دیکردم ترس احساس

 

 من خونه خودم بمونم؟ شهینم-

 

کن  یکاسمونه. بهش فکر نکن سع مین ریز یفهمه کاسه ا یکه صد در صد م ینجوریا وونهید-

 زبونت بکشه.  ریحرف از ز یلده چجورخب؟ اصال هم به مامانم اعتماد نکن چون ب یخودت باش

 

شدم در  ادهی. پارک کردم و پمیدی. جلو در محضر رسیک میدیکه نفهم میحرف زد یاز هر در آنقدر

 شود.  ادهیطرف رستا را هم باز کردم و کمکش کردم پ

  

ند و مان بلند شد دنیهمه آمده بودند. با د مینبود. وارد محضر شد یخبر لمبرداریرا شکر از ف خدا

 . دندیبود با هم کل کش ستادهیکه کنار مادر رستا ا گریدختر د کیبا  کایدست زدند آرن

که مخصوص عروس و داماد بود  یگاهیدر جا میو لبخند زد میهمه سر تکان داد یدور برا از

 .مینشست

 

 نشستن چشم  چرخاندم. بعد

مرد قد بلند چهارشانه  کیجمع نشسته بودند. فقط در آن  شانیقسمت و خانم ها روبرو کیمردها  

پدر  دیآشنا نبود. حدس زدنش هم سخت نبود با مینشسته بود که برا یجو گندم یخوش پوش با موها

 شد آرام در گوشم گفت: رهیراستا بود رستا هم به آن مرد خ

 

 اون خوشگله بابامه.-

 

 .یدست بوس میدمش گرم بر-

 

 توجه به حرفم گفت: یب

 

 کنه مجلس زودتر تمام شه. یم یمئنم داره لحظه شمار. مطستیدل تو دلش ن-
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 . میستادیا زشیم یجلو میمحضردار که اسم مان را خواند بلند شد یصدا با

 

 و پدران مان را صدا زد. نی. بعد ما شاهدمینیمان بنش یامضا زدن ار ما خواست سر جا یکل بعد

 

را وارد  ییزهایداد و چ یر تکان مگفت محضردار فقط س ییزهایو چ ستادیپدر کنار محضردار ا 

 کرد.  یدفتر م

 

 کنه؟ یم کاریبابات داره چ-

 

 دونم. ینم-

 

 مهرش به دلم نشست. دمشی. از روز اول که دیدار یدوست داشتن یبابا-

 

 زدم و سمتش برگشتم ، گفتم: لبخند

 

 ش؟یدست و دلباز ایمهرش به دلت نشست -

 

 و رو برگرداند.  دیخند آرام

 

شناختم باال سرمان  یو رها و با آن دختر که نم کایمحضردار همه سکوت کردند. آرن یصدا با

 . دیساب یاز آنها  قند باال سرمان م کیرا دو نفرشان نگه داشتند و  دیو پارچه سف ستادندیا

 رستا گذاشت و گفت: یدست ها یآورد و رو یرستا قرآن مادر

 

 صفحه از قرآن رو باز کن مادر بخون. هی-

 

 حوصله قرآن را باز کرد سرتکان داد و من از مادرش تشکر کردم.   یب تارس
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لحظه  کی یشد. وقت رهیمان بود خ یکه روبرو یرستا به سفره عقد یبه صفحه قرآن بود. ول نگاهم

 . ستیاست نگاهش به  قرآن ن گرید یافتاد متوجه شدم فکرش جا نهینگاهم به آ

 هیآ رهیکه ز یبود نگاهم به معن یشدم. سوره ضح رهیقرآن خ یها هینکردم و دوباره به آ یا توجه

در وجودم نشست. انگار واقعا خدا داشت با من حرف  یآن لرز بد کیشد.  رهیقرآن نوشته بود خ

 حس فوق العاده در وجودم نشست. کی زدیم

 

 َوالضَُّحى

 إَِذا َسَجى لِ ی  َوالل  

 َود َعَک َربَُّک َوَما قَلَى َما

ام که من نه تو را رها  کرده ردیگ یآرام  م یو به شب وقت  ردیگ ینور م  یه  روز  وقت))سوگند  ب

 ام((کرده یو نه با  تو دشمن

 

آمد و چشم  یم یسوره ا نیهمچ کیو سوره  هیهمه آ نیا نیب دی! چرا باستیچ رشیدانستم تعب ینم

 خورد. یم یا هیآ یمعن نیهمچ کیبه  میها

 

 ها نقشه بود. نیا یهمه  میگفت بلند شوم و بگو یدر وجودم م زیچ کیم. آنجا حضور نداشت گرید

 یشدم که با ذوق و چشم ها رهیکرد. بعد آن به مادر رستا خ ینگاهم به پدر افتاد که با لبخند نگاهم م 

 شده بود.  رهیدانه دخترش خ کیبه اشک نشسته به 

 شد. یکردم قطعا مادرش خورد م یرا م نکاریمن ا اگر

 یرا  م نیدانستم چه درست است چه غلط. فقط ا ینم گریافتاده بودم. د ریگ یبد یدو راه کی در

 کند.  ینم میدانستم که خدا با من است. دوستم دارد خودش گفت رها

 را پنهان کنم.  میکردم لرزش دست ها یشدن مادر سع کینزد با

 بدهم.  دستش بود کف دستم گذاشت و خواست آن را به رستا یکوچک جعبه

 

 رهیرستا خ یمن هنوز دو دل و شوکه بودم. در چشم ها یلبخند زد و از مادر تشکر کرد. ول رستا

 شدم و جعبه طال را در دستش قرار دادم.

 

 ...یعنی یش ینم مونیپش یمطمئن-
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شده  مونیاگه پش یحت فتهیممکنه ب یبد یاتفاق ها یلیخ رشیز میاالن بزن میرو اومد نجایتا ا س،یه-

 کرد.  شهینم یکار میاشب

 

 را باز و بسته کرد رو از من گرفت و با لبخند گفت: شیزد و چشم ها لبخند

 

 با اجازه مادرم بله.-

 

 کرد.  یصحنه ها را ثبت م نیهم ا لمبرداریاتاق را پر کرد. ف دنیدست و کل کش یصدا دوباره

 

 لم؟یوک ایآشد. که  دهیسوال پرس کباریاز من فقط  ینوبت من بود. ول حاال

 

 جمع بله. یبا اجازه بزرگ ترها-

 

تکرار  هیاز بق دیآمد من هم فقط به عادت تقل یفکر به زبان م یبود و ب یا شهیکه کل یجواب تنها

 کردم. 

رستا  دیشدند. اول پدر رستا آمد و جفت مان را بوس کیگفتن به ما  نزد کیو تبر یروبوس یبرا همه

کوچک در دست  یکردم آرام برخورد کند!  جعبه ا یکرد. فکر نملب تشکر  ریو آرام ز ختیاشک ر

 رستا گذاشت. با من هم دست داد و گفت: یها

 

 . نیدلش رو داشته باش. انشاهلل خوشبخت ش یهوا دیکش ادیز یدخترم سخت-

 

کرد و از  یخداحافظ  دیکالمم را د یسرد یزدم و فقط تشکر کردم. او هم وقت شخندین ناخواسته

 رفت. رونیمحضر ب

 

 گوشم گفت: رینشسته بود آرام ز شیکه در صدا یاو پدرم جلو آمد و در آغوشم گرفت و با بغض بعد

 

رو از  یخوش زندگ یرو دوارمیگم باباجون ببخش اگه تو خونه م بهت سخت گذشت. ام یم کیتبر-

 .ینیساعت به بعد بب نیا
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 همراه بودنت.  شهیبابت هم یمرس ییایدن یبابا نیبابا بهتر هیچه حرف نیا-

 

 و گفت: دیاش را بوس یشانیو پ دیرا در آغوش کش رستا

 

 . دیکن یرو خوشبخت م گهیبهم که همد نیمواظب پسرم باش. دلش مهربونه قول بد-

 

 نشست و سر تکان داد.  شیلب ها یرو یجان یاو هم مثل من عذاب وجدان داشت. فقط لبخند ب انگار

 

 یگفت. سمت رستا رفت و با او هم دست داد و روبوس کیو فقط تبر دیهم بغلم کرد و مرا بوس مادر

 کرد. 

 بعد او مادر رستا هم آمد و مادرانه بغلم کرد و گفت: 

 

دونم خوش  یپدرش رو پر کن هم مرد خونش باش م یدخترم پدر نداشت. تو مرد باش براش هم جا-

 . یکن یبختش م

 

 ذارمش. یحتما رو چشم هام م-

 

خواستم دلش شاد شود. نا خواسته آن حرف به زبانم آمد. او هم  یت خودم نبود فقط مدانم دس ینم

 .ستادیا یلبخند زد و کنار

 

او  یبرخورد کردم. ول نیسر سنگ نی. با آرومیکرد یهم آمدند و بغلم کردند و روبوس کایو آرن نیآرو

 بغلم کرد و در گوشم گفت: یبا مسخره باز شهیمثل هم

 

 داداش بزرگه.  یخوشبخت ش ،یان اخالق نداره. خودت بدتر از اونمام یگ یبعد م-

 

 و تشکر کردم. دمشیزدم و من هم بوس لبخند

 

 به رستا دست داد و گفت: نیآرو
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 کنم.  یبرادرانه بهت م حتینص هی یگم. ول یم کیزن داداش تبر-

 . ستیدر انتظارت ن یکه آخر عاقبت خوب یفتیکن باهاش چپ ن یسع 

 از او بود سر تکان داد و گفت: بدتر رستا

 

 . دمیطعم قهر و ناز کردن هاش رو چش یول ،یمرس-

 

 ناشناخته بود.  میبود که برا ینفر آن دختر نیگفتند آخر کیهمه تک به تک آمدند و تبر خالصه

 

 .دیو گونه اش را بوس دیخواهرانه او را در آغوش کش رستا

 

 . یاومد یخوشحالم کرد یلیخ ییآوا یمرس-

 

 خم کرد و گفت: یو سرش را کم دیخند آوا

 

 دختر که نگو و نپرس خدا به دادت برسه.  نیا هیزلزله ا هی یگم بهتون، ول یم کیآقا آسا تبر-

 

 ترکش هاش بهم خورده. یمرس-

 

 نازک کرد.  میبرا ینثار مان کرد و پشت چشم یرستا بدجنس 

 

 هام بود. با رمیشر و خ یآوا مثل خواهره برام تو همه کارها-

 

 .نیش یم یشتریزلزله هشت ر هیپس با هم -

 

در آغوش هم  یا قهیو هر کدام  چند دق ستادندیو کاوه و رضا با خجالت و شرم کنارمان ا هومن

 و آرام گفت: دی. هومن سرشانه ام را بوسمیبود

 

 پر از عشق و دوست داشتن شه.  تونیو زندگ نیعاشق هم ش یانشاهلل واقع-
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 در هم رفت و گفت: شیرستا اخم ها یول دمیخند من

 

 هومن خان.  رمیگ یم دهینشن-

 

 در هم رفت. میبهم برخورده بود ناخودآگاه اخم ها یلیخ

 

 رفتند.  رونیکرد و با بچه ها ب یلب خدا حافظ ریهم سرخ شد و ز چارهیب هومن

    

 

 اخم هات رفت تو هم؟ هیچ-

 

 بار آخرت باشه.دوست هام رو ناراحت کنه  یدوست ندارم کس-

 

 نشست. شیلبخند کج گوشه لب ها شهیهم مثل

 

 . یگرفت یاونها دختر م یاز آشناها یرفت یتو که انقدر دوست هات برات مهم بودن م-

 

 !یخوشمزه شد-

 

 .یبودم تو خبر نداشت-

 

 .زنهیخوشمزه شدن دل رو م ادیز ییوقت ها هی یدون یم-

 

 .دوباره شروع نکن آسا دهنم رو باز نکن-

 

 دستش را سمتم گرفت و گفت: دیو کل ستادی. کنارم امیشدن مادر هر دو سکوت کرد کینزد با
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شش ماه بگذره بعد به  دینامه بابابزرگت با تی. فقط طبق وصمیکه قرار بود بهت بد یخونه ا نمیا-

 نامت شه.

 

 را باال انداختم و گفتم: میابروها

 

 !میشما باش شیپ کماهی دیبا نیشما که گفت یول یمرس-

 

 منم رو حرفش حرف نزدم.  نیتنها باش نیدوست دار دیبابات مخالفت کرد گفت شا-

 

رفت با رستا بحث کرده بودم.  باور کردنش سخت بود  ادمیو رفت. اصال  دیتمام غم هام پر کش انگار

 که مادر با حرف بابا کوتاه آمده باشد!

 جا خوش کرد.  میلب ها یخود به خود کش آمد لبخند رو میلب ها 

 

 .دیلطف کرد یمرس-

 

 کار نبود. نیبه ا یسر تکان داد و سمت پدر رفت. معلوم بود از ته دلش راض فقط

 

 و گفت: دیکش یقینفس عم رستا

 

 شدم از استرس. یخدا رو شکر داشتم تلف م-

 

 گوشه چشم نگاهش کردم و لبخند  زدم. با

 

 شه امشب. ب یجون چه شب ؟یتنها بودن با من رو دوست دار-

 

نازک کرد و  یپشت چشم ییشود با کمال پرو یم دیکردم االن سرخ و سف یباطل بود که فکر م الیخ

 گفت:
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 وقت. هی ییچا یم یکنه لعنت تیترسم سرد یم-

 

 . امیدر م دنییاز چا یکن یتو گرمم م-

 

 که الل است. ندیگو یم دینگو یزیاعتقاد داشت اگه در جوابم چ نیکوتاه آمدن نبود. قطعا به ا آدم

 

 شم برات.  یتونم کولر آب یتا دلت بخواد م ی. ولهیبودن چجور یندادن بخار ادیخونه بابام بهم -

 

 یم میلب ها یطرز گفتنش آنقدر بامزه بود خود به خود خنده رو رمیرا بگ دنمیخند یجلو نتوانستم

 آورد.

 

 کنارمان آمد و گفت: کایآرن

 

 .میمهمون دار یخونه که کل میبر نیخند یبه هم  م نیگ یم یچ-

 

 و گفت: دیخند رستا

 

خواد  یانگار تو تاالر از هزارتا مهمون م میگه مهمون دار یم جوری میش یبابا سر هم ده نفر هم نم-

 کنه.  ییرایپذ

 

 در آورد و گفت: شیبرا یشکلک کایآرن

 

منم خواهر شوهرم  نیبب گفت چشم مامان جون. یم زدیحرف رو مامان م نینگاه تو رو خدا االن ا-

 .رمایگ یبه حرف هام حالت رو م یگوش ند

 

 که.  یکن یچنده آخه بچه من چپ نگاهت کنم شلوار عوض م لویبابا خوار شوهر ک مینیب نیبش-
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چندتا سکه  هیخواستم بدانم آخر مهر یآن ها را تنها گذاشتم و سمت پدر رفتم. م شانیکل کل ها وسط

 نه. ایشدم  چارهیب دمیفهم یم دینوشته بود. با شیبرا

 

 و لبخند زد.  ستادیبلند شد و کنارم ا دنمید با

 

 م؟یجانم بر-

 

 .دمینرسد پرس هیبه گوش بق کهیطور آرام

 

 ؟یچندتا سکه نوشت هیبابا مهر-

 

 حواست کجا بود؟ یپرس یبابا جون سه بار خونده االن م-

 

 خونده؟  یچ-

 

 . گهیرو د هیمهر-

 ش نوشتم.  هیو مهرر نیقرارمون زم طبق

 

 کردم حقش بود. یکرد. از هر نظر نگاه م یشد کار ینم گرید

بد نباشد مهر طالق  دیمرد شا یکرد. در مملکت ما برا یم اهیچون او شناسنامه اش را بخاطر من س 

 کردند. ینگاهش م گریچشم د کیبود. همه به  نیزن سنگ یبرا یدر شناسنامه ثبت شود ول

 

*** 

دانستم کجاست؟ قرار بود آخر  یبودمش! اصال نم دهیمن بود تا حاال ند یکه برا ینه ابود خا جالب

 شب بعد رفتن مهمان ها پدر خودش ما را برساند.

 

 ی. رستا وقتدندیرقص یو رضا بودند از اول تا آخر وسط بودند و م نیسر خوش مجلس مان آرو تنها

 انداخت.  یم کهیت کی یرفت و هر سر یغره م به من چشم دید یرا م نیآرو
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 ینجوریهم ا یکیشاد و شوخ!  نجوریا یکی شهی! مگه منیشکم در اومد هیموندم بخدا شما واقعا از -

 باشه! بسیمثل تو 

 

توان حرف زدن نداشتم  گری. از بس امروز با او سر و کله زدم ددمیخند یم شیفقط به حرف ها من

 .چه برسد کل کل کردن

 

خودش  یلنگه  یکیچون  زدید و شروع به قر دادن کرد. رستا با ذوق دست ممان آم یروبرو نیآرو

 کرده بود.  دایپ

 

 .دیسمتم خم شد و دستم را گرفت و کش نیآرو

 

 منه! یبپر وسط انگار دوماد-

 

هم خواست  کایتنها من، هومن و کاوه را هم وسوسه کرد تا برقصند. رضا که وسط بود. از آرن نه

مدت  کیگرفته بودم  ادیمن هم رقص  نیآرو یها ید. از صدقه سر مسخره بازدختر ها را بلند کن

 ستاداستعداد نداشته باشم در رقص ا زیچ چیبدهد.  در ه ادیمخم رفته بود که به من رقص  یرو دیشد

 بودم.

نبود فقط مادر و پدر و مادر رستا نشسته بودند و دست  یکس گریدخترها را آورد وسط د کایآرن

 .زدندیم

 .میدیرقص یو م میکرد یم یبهتر از تو عارف همخوان یآهنگ ک با

مشخص بود چند ماه قرار است دوام  یکه حت یبود.  زندگ تهیجشن فرمال کی نیانگار نه انگار ا 

 کمتر از شش ماه.  زیچ کیداشته باشد 

 

 به ما  اجازه نشستن داد. رستا تا نشست گفت: نیدو آهنگ آرو بعد

 

  ؟یدیم ادی. به منم یهست یانیخودت خرداد یبرا یرقص یچه خوب م-

 

 و گفتم: دمیخند بلند

 

 .یشرمنده مطمئنم استعدادش رو ندار-

 

  

  

   

:      
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 کرد.  میحواله بازو یکرد و مشت زیرا ر شیها چشم

 

 .شهینم دایبا استعداد تر از من پ ،یغلط کرد-

. من شروع یزن یم شریز ی. اون وقت دارمیامضا کن یضمن نگاه خودت امروز صلح نامه داد در

 هیپس  یزن یکنم تو ساز مخالف م یمن مدارا م ی. از امروز هر چینکردم آغاز کننده ش تو بود

 گفتم بهت برخورد ناراحت نشو.    زیچ

 

 را بلند کردم و گفتم: میدست ها جفت

 

 حق با توئه. م،یتسل-

 خودت هم هست. ریکنم؟ تقص کاریچ 

 بودنت رو قبول کنم. تونم مظلوم  ینم ،یبد عادتم کرد 

پنهان شده که هر آن ممکنه خودش رو نشون  یوحش یخو هینقاب آروم  نیا ریکنم ز یفکر م همش

 بده. 

 

 . داستیبهت نشون بدم که  اون سرش نا پ یوحش یخو کی! باشه گهید یوحش یخو-

 

 یناهارخور زیاستخدام کرده بود. همه دور م و کمک یآشپز یکه مادر امروز برا یخانم یصدا با

شده بود .  دهیچ زیم یدرست کرد. انواع ژله ها و ساالد رو یونی. زرشک پلو با مرغ  و برمینشست

 تست کند. زیکرد که از همه چ یم کیبود که آدم را تحر بایاش آنقدر ز ییسفره آرا

 

*** 

 

 را هم برساند. که ما میکردند و رفتند پدر هم از ما خواست زودتر آماده شو یشام همه خداحافظ بعد

 . میپدر نشسته بود نیماش در

 .ختیر یبغلم کرد و اشک م کایآرن یخداحافظ موقع

 قطره اشک کی یرستا حت یکردند ول یم هیمادر و دوستانش را بغل کرد آن ها گر یرستا هم وقت 

 یم زود دوباره به خانه اش بر یلیکشد و خ یطول نم یلیکرد که خ یفکر م نیبه ا دیشا ختیهم نر

 گردد. 

 

  

  

   

:      
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 به باال شهر تهران. با تعجب به بابا نگاه کردم. میبود دهیرس بایتقر

 

 ؟یریم یدرست دار یبابا مطمئن-

 

 تکان داد.  نیو سرش را به طرف دیخند بابا

 

که قراره توش  ی. خونه ارمیکنم. درست دارم م ینم گم گهیکه توش بزرگ شدم رو که د یخونه ا-

وقت نزنه به  هیخوب من رو توش ثبت کرده.  یپر از خاطره و روزها یول ساخته یمیقد یکن یزندگ

 ست. قهیاون خونه عت یسرت اونجا رو بکوب

 

 ینم یسوال بود که چرا خودشان آنجا زندگ میکرد. برا یگفت کنجکاو ترم م یچه از خانه م هر

 .دمیو پرس اوردیکردند! آخر هم دلم طاقت ن

 

 د؟یانقدر دوستش دار یوقت دینکرد یدگبابا، چرا خودتون اونجا زن-

 

 حس کردم. انگار ناراحت بود.  شیرا در صدا لرزش

 

چون هم از سرکارم دور بود. هم مادرت اونجا رو دوست نداشت و نداره. اگه به اسم تو نبود تا حاال -

 صد دفعه اونجا رو فروخته بود. 

 

 کی یکه حت ی. کوچه ادیچیچه پهن پکو کی. در میکرد یرا که ط یطوالن ریبعد از مس باالخره

 نیدر ا یبود. انگار کس ییالیهم کف و و شی. همه خانه هاینیدر آن بب یتوانست یآپارتمان هم نم

 اش را نداشت. یمیکوچه دل خراب کردن خانه قد

 کرد. ینم یمحل زندگ نیدر ا یهم داشت. انگار آدم زنده ا یبیعج سکوت

 

 د؟ینکن یزندگ نجایا بابا وجداناً چطور دلتون اومد-

 

کنم  یزندگ نجایتهرانه آقا پسر. در ضمن گفتم که من از خدام بود ا کهیهم منطقه  میکه نشست ییاونجا-

 شد.   ینم یمامانت راض

 

  

  

   

:      
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به رستا  یکتم برداشتم و نگاه بیرا از ج دیکل میشد ادهیپ نیپارک کرد. از ماش یدر خانه ا یجلو

 مان کرد .  تیو دستش را دور کمرمان حلقه کرد و طرف خانه هدا تادسیانداختم. بابا وسط جفت مان ا

 

کردن  زیتم یبرا ادیباغبون م هیکرد. فردا هم  زیرو فرستادم کل خونه رو تم یکی شیچند روز پ-

 قهیگفتم به سل زهایچ هیبق یهم گرفتم ول یضرور یزهایچ یسر هیباغ و کاشتن درخت و گل. 

 .  دیبخر دیخودتون بر

 

 . رهیرو مامانم بگ هیزیجه دیداد یکاش اجازه م یا-

 

 و گفت: دیاش را بوس یشانیلبخند زد و پ بابا

 

ارزش داشت. شوهرت با عرضه ست انقدر هم  یکه دختر دسته گلش رو به ما داد خودش کل نیهم-'

 .ادیچوب و تخته بر ب کهیپول تو حسابش هست از پس چندتا ت

 . نیر بدبهم خب نیکم  و کسر داشت یهر چ 

 

 نییآپارتمان در پا کیکه به من دادند  یکه هنوز در شوک خانه بودم. با خودم گفتم حتما خانه ا من

 در باال شهر تهران باشد. ییالیخانه و کیکردم  یشهر تهران است! فکرش هم نم

 

 

ز کردن رنگ مشخص بود که تازه رنگ شده.  موقع با یکه از بو یمیقد یبه در انداختم. در آهن دیکل

 که چند سال باز و بسته نشده بود.  نیبخاطر ا دیداشت. شا یگوش خراش یصدا

 

قبول نکرد و  به رستا  نگاه کرد و  یو از پدر خواستم اول  او وارد شود ول دمیرا کنار  کش  خودم

 گفت:

 

 نهیه همواس شهیو برکت م ریپا بذاره اون خونه پر از خ یدخترم اول تو برو تو، زن تو هر خونه ا-

 گن خانم ها مقدم ترن.  یکه م

 

 بودم.  دهینگاهش را ند نیشد. تا حاال ا رهیلبخند زد و با عشق به پدر خ رستا

:      
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 مثل شما بودن.  ایدن یباباها یکاش همه -

 

 فقط لبخند زد و سکوت کرد.  بابا

 

 کیوا مانده بود.  خانه دهنم اطیح دنی. با دمیشد اطیرستا رفت تو؛ پشت سرش من و بابا وارد ح اول

 اطیح یهمه خشک شده بودند .فضا اطیح یهم بزرگ تر درخت ها دیشد شا یم یپانصد متر اطیح

 تر شد و گفت: کیو خوفناک بود. رستا به من نزد کیهم تار

 

 چراغ نداره؟ نجایخدا ا یوا-

 

. فقط مواظب روشن شه. اصال حواسم نبود روشن کنم دیاز تو خونه با اطیح یدخترم چراغ ها میبر-

 شه.  یتوش لباستون گل نیفتیداره ن اطیوسط ح کیچند تا چاله کوچ نیباش

 . دیکه زمستون به مشکل نخور زنیبر زهیوسط رو سنگ ر نیدادم فردا پس فردا ا سفارش

 

 شوند؟ یم یچه حال نندیرا بب نجایکردم. اگه بچه ها ا یعالم نبودم. داشتم تصور م نیاصال در ا من

 

تمام  دیسف یگچ ی. پله دو طرفه داشت با نرده هامیدیخانه رس یو به پله ها میگ را گذراندبزر اطیح

 شهیبزرگ که ش یمیقد یدر چوب کی ستادمی. پشت در امیشده بود. پله ها را باال رفت کیپله ها سرام

رو  دمیبه در انداختم و خودم را عقب کش دیلبم نشاند. کل ینصب شده بود لبخند رو شیرو یرنگ یها

 به رستا گفتم:

 

 ترسم داماد بدقدم باشم.  یتو. من به قدمم اعتماد ندارم م نیبفرما بانو، شما بر-

 

نفر پا در خانه گذاشت. بعد از پدر خواستم وارد  نیرستا بود که اول نیو دوباره ا دندیو رستا خند بابا

 م باغ روشن شده بود هم خانه. برق را زد. ه دیرا در خانه گذاشت بغل در کل شیخانه شود. تا پاها

 پشت سرم نگاه کنم.  یبایبه باغ بزرگ و ز ییبر نگردم. دوست داشتم  در روشنا اوردیطاقت ن دلم

 خشک شباهت داشت. ریکو کیبه  شتریکاشته نبود و ب یزیچ نکهیو با ا برگشتم

 بود.  بایز میباز هم به چشم ها یول 

 

:      
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 خودش.  یبود برا ینه شدم. خانه که چه عرض کنم امارتپدر سمتش برگشتم و وارد خا یصدا  با

و با  یدست سنت کی یبود ول زیشده بود. دو دست نو تم دهیبزرگ که سه دست مبل چ ییرایپذ کی

 بود.  نیو سنگ بایز یرنگ به رو نداشت ول نکهیا

 

شده  خیاز کورش بزرگ م یعکس گرید وارید یو رو وارید کیقاب عکس بزرگ  از جنگل به  کی

 بود. 

 

در تک تک  یرستا با کنجکاو یکردم. ول یبودم و به دور تا دور خانه نگاه م ستادهیجلو در ا من

خورد که اتاق خواب  یسه پله م ییرایکرد. وسط پذ یرا لمس م زیکرد و همه چ یاتاق ها را باز م

 د.ش یم دهیبودم فقط سه تا در د ستادهیکه من ا یینجایها انجا قرار داشت. از ا

 اپن نبود. یامروز یمن قرار داشت. مثل خانه ها یهم درست روبرو آشپزخانه

 

 نگاه پدر سمتش برگشتم. ینیسنگ با

 

تو  یخونه ا نیخونه واقعا مال شماست؟ همچ نیا ؟یچ یعنی نیا ن؟یکن یم تمیاذ نیتو رو خدا دار-

رو واسه خودتون  یزندگ ینجوریا نیاون وقت شما دار متشهیتومن ق اردیلیچند م یمنطقه ا نیهمچ

 که همسن پسرتونه یکیدست  ریاونم ز نیکن یکار م نیدار ن؟یریگ یسخت م

 

 نی. استیکار کردن برام سخت ن نیهم یکار کردن رو دوست دارم. اون پسر هم برام مثل توئه برا-

 برس.  تینپرس و به زندگ یزیچ گهیخونه هم امانت بود دست من که بسپارم به صاحبش پس د

 

 و گفت: دیشد و من را در آغوشش کش کینزد بهم

 

 .یکه تا من زنده بودم ازدواج کرد یکار و کرد نی. بهترکن یفکر نکن، فقط زندگ یچیبه ه-

 خواسته پدرم به سرانجام نرسه. نیو آخر رمیدلشوره داشتم بم یلیخ 

 .دمیرا بوس شیمنم دستم را دور کمرش حلقه کردم و سرشانه ها 

 

 هاتون. تیا بابت تمام حماباب یمرس-

 

 کرد و رفت.  یبود. با من و رستا خداحافظ شیلب ها یلبخند آرامش بخشش رو شهیهم مثل
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 مبل انداخت و گفت: یرفتن بابا رستا خودش را رو بعد

 

 . رونیکردم ب یاالن پرتت م نیکردن هم یمن م هیو مهر نیکاش ا هیچه خونه ا ولیبابا ا-

 

 نشستم.  شیمبل روبرو یروچپ نگاهش کردم و  چپ

 

که عاشق  یمن شده؟ چرا مامان یخونه برا نیبفهمم چرا ا دی! من باستیوسط درست ن نیا یزیچ هی-

 !کیبه اون خونه کوچ دهیرو ول کرده چسب نجایو فخر فروختنه ا ینینش ونیاع

 باشه باور کن مشکوکه. دیبا یزیچ هی 

 

 باال انداخت و گفت: یشانه ا رستا

 

 پاشو مشخص کن اتاقم کجاست؟ یکارگاه باز یبه جا-

 

 زدم و گفتم: لبخند

 

 رم؟یبگ نیبرات ماش گهیپاشو برو خونتون د-

 

 کرد و گفت: زیرا ر شیکنم. چشم ها تشیخواست اذ یدلم م دیشد

 

دلم  ادیشه دلم رو  بلرزونه منم ز دایپ یکیشرمنده اومدنم با خودم بود رفتنم با خداست. برو دعا کن -

 سقف باشم.  هی ریخواد باهات ز ینم

 

شدم. احساس  کشیو نزد دمییرا جو میخواست سرش را از تنش جدا کنم. بلند شدم و لب ها یم دلم

 کرد.  رییچون رنگ نگاهش تغ دهیترس یکردم کم

 

 تو دهنم؟ یایب یخوا یچته م-
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 یودت گورت رو مخ یاسمت تو شناسنامم هست، غلط اضافه کن ،یکه تو خونه من یتا زمان ن،یبب-

 شهیم یاشتباهت مساو نیتر کی. قشنگ گوش کن، کوچنمیازت بب یاشتباه نیتر کی. بخدا کوچیکن

آدم  هی شمیگذره م یاون روم رو بخوام نشونت بدم روزگار برات خوش نم یبا سگ شدن من وقت

 . دمیت نشون مرو به یواقع یسپارم. اون وقت زندگ یم یکه دادم  رو هم به فراموش یقول امتم گهید

 

 ؟یگرفت یبود. چرا جد لمیف هیفقط  نایا مینبود! ما با هم حرف زد نیقول قرارمون ا ؟یچرا توهم زد-

 رفته؟ ادتی. میبه کار هم نداشته باش یقرار بود کار

 

 .دمیصورتش کش یزدم، انگشتم را نوازشگرانه رو شخندین

 شدم.  رهیکردم و به او خ زیرا ر میچشم ها 

 

تو پسرا که  یوول بخور یکه بر ی. نگفتم آزادیاریدر ب یتو خونم خراب باز یتون یتم ممن نگف-

رو به  تیکل زندگ یباشه اسمت تو شناسنامم هست اسمم رو به گند بکش یدلت براشون بلرزه.  هر چ

 کشم.  یگند م

 

حرارت  کهیطور  ستادیا میزد و روبرو یبود کامال از رفتارش مشخص بود. لبخند پر حرص یعصب

 کردم. یصورتم حس م یتندش را رو ینفس ها

 

کنم. شب  یم کاریچمن نیرو بب انشیپا یول یشروع کرد یخوب نبود. با نامرد تیباشه، شروع باز-

 آسا آرمان. یخوش آقا

 

را  یمن اسم پسر یدانم چرا دوست نداشتم جلو یبه من زد و از پله ها باال رفت. نم یمحکم تنه

 ختهینشد و بهم ر دهیدرست چ میها ریانگار تعب یداشته باشم ول شیرو یکردم تعصب ی. فکر نماوردیب

 و پخش و پال بود. 

*** 

و سرد  نیکردم. رستا از آن شب بحث مان با من  سرسنگ یم یشد در خانه خودم زندگ یروز م سه

کرد  یمخودش غذا درست  یانگار اصال در آن خونه حضور نداشتم. برا کهیکرد. طور یبرخورد م

 کرد.  یهم نم یسالم و احوالپرس ی. حتدید یم لمینشست و ف یم ونیزیتلو یوقت ها جلو یبعض
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 یحداقل ب ایکردم عادت کنم  یسع یکرد. ول یم میعصب شیرفتار ها نیسخت بود  ا میاول برا روز

 توجه از کنارش بگذرم. حوصله بحث و جدال نداشتم. 

 

رستا زنگ خورد.  لیسرمان به کار خودمان گرم بود. که موبا  قبل هر کدام یهم مثل روزها امروز

نگاهم کرد و با چشم غره از من  هیشد.  که رستا تمام نفرتش را هد رهیناخودآگاه نگاه مان به هم خ

 چشم برداشت.  

پدر،  ایمادر بود  ایرفت. شک نداشتم  یقربان صدقه اش م یاش  گرم گرفته بود و ه یپشت خط  با

 کرد.  ین ها گرم برخورد مفقط با آ

 با اخم سرش را طرفم برگرداند و گفت: 

 

 م؟یریبگم م زم؟یعز یندار یآسا جان مامان هستن واسه شام دعوتمون کردن شما برنامه ا-

 

 تکان دادم.  شیاز تاسف برا یزدم و سر لبخند

 

 ندارم. یآره کار-

 

 شد. بمیدر هم جمع شده و چشم غره نص افهیق دوباره

 

شود. در عرض سه روز   یدرست م زیکردم بعد ازدواج  همه چ یبودم که فکر م الیوش خخ چه

 کسل و خسته کننده شده بود.  میبرا یزندگ نیا

 

 و گفت: ستادیا میرا قطع کرد روبرو یگوش

 

کارت هم که از   ؟یبخر نیماش هی یتو عرضه ش رو دار نمی. ببمیببر فیامر کردن که زودتر تشر-

  ؟یایب یبر یریهر روز اسنپ بگ یخوا یمدوره  نجایا

 

 باال انداختم و گفتم: ابرو

 

باشه  نیآوردم که ا یکردم. سر خر نم یم یکردم واسه خودم زندگ یم هیپولش رو داشتم خونه کرا-

 . میزندگ
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 شیسر و گردن من بلندتر بودم. چشم ها هیکرد  یسرش را بلند م یکم دیبا ستادیا یم میروبرو یوقت

 اش نشست. یشانیپ یکرد و اخم رو زیرا ر

 

 دایرو برات پ یکیکه  یو اون بود نیا زونیمن سرخرم؟ آخه نکبت اگه من نبودم که تو االن آو-

  ؟یتون یکه م نویآدم باش ا کمیتشکر بخوره تو فرق سرت  ؟یکنن. چرا تو انقدر نمک به حروم

 

 دهنم رو باز نکن. ستمیانقدر آروم ن شهیمن هم-

 

 .نمیزر بزن بب ؟یبکن یخوا یم یاز شه چه غلطدهنت ب-

 

 لب گفتم. رو برگرداندم و خواستم سمت اتاقم بروم که دستم را گرفت. ریز یاستغفراله کالفه

 

 .یش مونیکردن پش یکنم از زندگ یم یخدا کار یآسا به خداوند-

   اریسگ من و باال ن یرو 

 

 یو نگاهم به لب ها ستادمیاش ا یدر چند قدم رفتم درست کشی. سمتش برگشتم و نزددمیرا کش دستم

 به عقب هولم داد.  دیبردم ترس کیدادم و سرم را نزد نییسرخش افتاد. آب دهانم را با صدا پا

 

 ؟یکن یم یدار یچه غلط-

 

 را کنترل کنم.  دنمیکه خند دمییرا جو می.  لب هادمیخند بلند

 

 که وسوسه شم.  یستیجذاب ن یکن یفکر مخوام ببوسمت؟ اونقدرها هم که  یم یفکر کرد هیچ-

 

 شد. رهیبا خشم خ میم زد و در چشم ها نهیبه س یمشت یعصب

 

 .ریو گوشه گ یمنزو هینمونده شدم  یزیسه روز ازم چ نیتو ا ؟یکن یم میچرا عصب-
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 یساعت به بعد هر ک نیاز ا یکن یدار اریبرام اخت یحق هم ندار ؟یکن نیبهم توه یتو حق ندار 

 .یکن یبهم امر و نه یحق ندار ؟یدیکنه فهم یم یخودش زندگواسه 

 

قدم  یحق ندار یتو خونه من یکنم. فقط گفتم احترام خونم رو نگهدار تا وقت ینم یمن بهت امر و نه-

 .یحاال خود دان تیزندگ یبا تباه شهیم یقدم اشتباهت مساو هی یاشتباه بردار

 

 شد و گفت: رهیخ میقلنج انگشتش را شکاند و در چشم ها زد و سرش را آرام آرام تکان داد. شخندین

 

 یالف بچه که نم هیمادرم نتونست من و تو خونه ش نگهداره، اون وقت تو  ییشرمنده تو که تو-

تونه  یبزرگتر از تو هم نم چی! تو که هیاریدر م یواسم شاخ باز یریبگ میتصم تیواسه زندگ یتون

 ره.یمن رو بگ یتونه جلو یم یک نمیخوام بب یکنم م یدم رو مکنه. من کار خو یدار اریبرام اخت

 

 میمنتظر بودم بعد حرف ها د؟یدیکردم آرام باشم. آرامش قبل طوفان را تا به حال به چشم د یسع

 دادم.  یرا به او نشان م گرمید یآن وقت رو دیبگو یزیچ

 

رو تو گوش هات فرو کن  نیر ابا نیآخر یمن حرف هام رو عادت ندارم دوبار بزنم. پس برا نیبب-

به خودت و خانوادت ربط داشت.  یکرد یهر غلط اضافه ا گهیهر شخص د ایپدرت  ایخونه مادرت 

 . پس نذار نفست رو ببرم.دنتینفس کش یدست منه حت تیهمه چ نجایا یول

 

به  دنیاجازه بار یجمع شده بود. ول شیاشک در چشم ها یحت دیلرز یم شیکرده بود دست ها بغض

تا مزاحم حرف زدنش  دهدیم نییرا بسته بود پا شیکه راه گلو یبکیآن نداد. کامال مشخص بود که  س

 نشود. 

 

 یکنم. کار یم کارتیچ نی. ببیگور خودت رو کند دتیبمونه تو با تهد ادتیامروز رو  یباشه ول-

 غلط ... یصدبار بگ یکنم روز یم

 

لب  دنیبوس یلحظه دلم تمنا کیدانم چه مرگم بود! در  یدو قدم بلند خودم را به او رساندم نم با

 نبود. . حالم دست خودمدمینفهم  یزیچ گریرو داشت. عطر تنش حالم را دگرگون کرد و د شیها

 

 م نشست و من را از خودش جدا کرد.  نهیقفسه س یآن دستش رو کی
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. نگاهش پر از نفرت بود. میدشده بو رهیهم خ یتند شده بود و فقط در چشم ها مانیمان نفس ها جفت

 شد.   شیگونه ها یباالخره تحمل نکرد و راه دو قطره اشک مزاحم

 

 ؟یدیفهم یشد کیآشغال، بار آخرت باشه بهم نزد-

 

 زدم و ابرو باال انداختم. لبخند

 

 . ینیب یرو م نینکن وگرنه بدتر از ا دمیتهد نه؟یا ریغ ،یزنم-

 

 . دییسمت اتاقش دو ستادینا گرید

 

مبل  یو رو دمیکش میکردم. کالفه دستم را در موها یچه غلط دمیتازه به خودم آمده بودم و فهم 

 نشستم. 

عطر تنش و  یرا دوست داشتم. حت شینبودم. طعم لب ها مانیکه کردم پش یبود از کار نجایا یبدبخت

 خواستم دوباره تکرار شود.   یرا هم از ته دل م شینوازش موها

 

 را در گوشم گذاشتم.  یو گوش دمیمبل دراز کش یم رو لیموبا زنگ یصدا با

 

 جونم کاوه؟-

 

 ؟یسالم داداش خوب-

 

 ؟یخوشحال مینیب یگذره ؟ نم یخوش م ؟یقربونت تو چطور-

 

 به حرف اومد.  هیسکوت کرد بعد از چند ثان یو کم دیخند

 

 آسا؟-
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 کردم.  یبد آماده م یاخبره یبرا دیحرف پشت اش بود. خودم را با یآسا گفتنش کل نیا

 

 .یخبر بد دادن انتخاب کرد یرو برا یبد موقع-

 

  ادته؟ی میبود مارستانیب اطیباهات حرف بزنم. در مورد اون روز که تو ح دیبا-

 

که بچه ها آمدند. بعد آن هم که  دیبگو یزیبود خواست چ ادمی قایشد. دق دهیسمت آن روز کش فکرم

 وقت نشد از او بپرسم. گریمد دآ شیرستا و ازدواج من پ هیقض

 

 

 . یبهم بگ زیچ هی یخوا یم یگفت ادمهیشده؟ آره  یچ نمیبگو بب-

 

 .اوردیخواست به زبان ب یکه م یسکوت کرد. انگار دو دل بود از حرف دوباره

 

 ...نی... ببیعنیآسا من -

 

 و گفتم: دمیحرفش پر وسط

 

لکنت  ینجوریکه ا ستمیلولو ن این بابات حرفت رو بزن. م عیبکش. بعد سر قینفس عم هیکاوه -

 !یگرفت

. و میفهم یکه فقط خودمون هم رو م میخاص یما چهار تا آدم ها میدوست میرفت، ما داداش ادتی 

طرف مقابلمون  تیاگه به ضررمون باشه و باعث اذ یحت میزنیحرف هامون رو بدون ترس به هم م

 شه. 

 

 کمتر شد. شیقوت قلب گرفت. لرزش صدا میحرف ها با

 

تونم بذارمش کنار  یهم نم ی. از طرفستمیتونم پاش وا یگند بزرگ زدم نم هیشدم.  قیرف یکیمن با -

 ...یدلم باهاشه ول
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 دختر؟ هیبه  یتو بدون مشورت ما دل بست یعنی! نمیبب ستایوا-

 

 کرد. سکوت

 

 یدونم چجور ی. نمبود یاتفاق زیازش خوشم اومد و اصال همه چ هوی یعنیشد مشورت کنم.  ینم-

 بدم! حیتوض

 

  ه؟یاشتباه بزرگت چ نمیبنال بب -

 

 گفت: عیسر یمکث نیکوچک تر بدون

 

 اون دختر ازم حامله ست.-

 

 شدم. انگار کر شده بودم. شوکه

 یبود که نم یگند نی! ازندیحرف را م نیشد او کاوه است که دارد ا یدر حالت موت بودم. باورم نم 

 شد.  یکردند و دستش رو م یرا حس م شیبو انشیکل اطراف ین به زودکرد. چو یشد الپوشان

 

پنهون  رو ازم یمهم نیبهت بگم من؟ تو از اون روز خبر به ا یآخه؟ چ یبود خورد یچه گه-

  ؟یکرد

 

 .دیلرز یم شیصدا دوباره

 

 بهم داد.  روزی. خبر حامله شدنش رو دمیاومده تو زندگ یکیخواستم  بهت بگم  ینه اون روز فقط م-

 

 شهینم گهیو که د نیپنهون کنم آخه؟ ا یگندت رو چجور نیا ن؟یاز توئه؟ چند وقته با هم یمطمئن-

 گردن گرفت. 

 

 

  

  

   

:      

   



 

              152 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

با منم به زور  هیدختر خوب یلی. خقمیساله با مائده رف کیراه حل بهم بده. من  هیتو رو خدا آسا -

خونمون. نتونستم تحمل  ادیماد کنه و بدوست شد. منه خر بهش اصرار کردم اگه دوستم داره بهم اعت

 دونم چرا به سرم زد و .... یکنم و باهاش نباشم. اصال نم

 

که  یزی! تنها چمیبه او چه بگو دیدانستم با یافتادم. واقعا نم شیپ قهیچند دق نیخودم در هم ادی به

 بود.  نیا میتوانستم بگو

 

رو هم.  میزیفکرامون رو بر نیایبگو با هم بفرستم به هومن و رضا هم  یآدرس خونه م رو برات م-

 براش کرد. شهیم یچه غلط مینیرو بب یکه زد یگند

 

 ؟یبگ یخوا یبه بچه ها م-

 

 .دهیقد نم ییفکر اون ها کار کرد. من عقلم به جا دین؟ اصال شا بهیمگه غر م؟ینگ یگ یم-

 

 .شهیباشه پس به اون ها خودت بگو من روم نم-

 

 یدیکش یخجالت م دیبا یساخت ین بچه رو ماو یکه داشت یزمان-

 گهی! بخدا دیانجام بد دیبا یکیتو  تهیخر یدونم چرا هر چ ی. نمیبازگو کن یخوا ی. نه االن که م

 رو جمع کردم.  یکیتو  یخسته شدم راه رفتم و گندها

 

 سکوت کرد.  شهیهم  فقط در جوابم مثل هم باز

سر کوفت زدن و داد و  گریبود که انجام شده بود و د یبه او سرکوفت نزنم کار ادیکردم ز یسع

 گرداند.  یرا به قبل بر نم یزیهوار چ

 

مشورت  یکیبا  ایقبل گند زدن فکر کن.  شهیمنتظرتونم. به جا عزا گرفتن هم فقط هم نیایزودتر ب-

 کن. 

 

 .رمیشهر م نیآسا اگه بابام اجازه نده باهاش ازدواج کنم. بخدا باهاش از ا-

اون بدبخت  دمید یگفتم ول راهیسرش داد زدم و بد و ب کمیودش هم گفتم تا تهش باهاشم. اولش به خ 

 که مقصر 
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 . دمیشن یشدم و غر م یم هیتنب دیمن با نبود

که انجام  یکار ریتونم بزنم ز یکه کردم نم هیغلط یول ستمیتونم پاش وا یبهش گفتم  نم نکهیبا ا 

 دادم.

 

 منتظرتم. فعال ایاز تو بود. زودتر ب تیه خرهست ک تیخوبه انقدر حال-

 

 .دمیکش یرا قطع کردم. کالفه پوف یگوش

 

 شد.  دهیدر اتاق بلند شدم. نگاهم سمت در کش یصدا با

لب  یرو یباال رفت و لبخند کج میابروها دنشیبود. با د ستادهیآماده و ساک به دست جلو در ا رستا

 نشست. میها

 

 .نیداشت فی! تشرنشد یحرف ؟یکجا به سالمت-

 

سرخ شده بود.  شیکرده چشم ها هیگر یلی. معلوم بود خدیاش را باال کش ینیآمد و ب نییپله را پا سه

 داشت.  دنیخشک نشده بود و قصد بار شیهنوز هم اشک ها

 

 تموم شد.  یگردم باز یهم بر نم گهیخونمون د رمیمن م-

 

 شدم. رهیو به او خ دمیخند بلند

 

 رمیخب من م یخودت گفت شیاالن پ ؟یرو گرفت میتصم نیا ییخودت تنها ؟یک تموم شد! یباز-

 آسا هم کرده آره؟  یگم گوربابا یبعد م رمیگ یو م هیمهر رمیگ یطالق م

 

 انداخت. نییداد. سرش را پا نییدهانش را پا آب

 

اعتماد  بهت گهیسقف بود. من د هی ریز شهینم ستیکه سر حرفش ن یخوام، فقط با آدم ینم یچیه-

 ندارم.
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کن!  لمیبرو خودت رو ف ایبهت نخورده! ب یتا حاال دست کس یبگ یخوا یم یعنی دن؟یبوس هیبخاطر -

  مت؟یجمع کرد یرفته با چه وضع ادتی نکهیمثل ا

 

گناهم و  نی. من بزرگتریو تهمت بزن یکن نیبهم توه یحق ندار ،یمن و قضاوت کن یتو حق ندار-

 بهم دست بزنه چه برسه... یاجازه ندادم حت یس. من به کیخالفم تو هست

 

 به عقب برداشت.  یداد زدم و سمتش رفتم. از ترس قدم بلند

 

رو باور کردم!  یکه به مامور گفت ییمن  ابله ام  و اون دروغ ها یِد حرف خنده دار نزن. فکر کرد-

من بدبخت آش  یاستبود. خو یدونم نقشه ت چ یپسر کمک کنم؟ م نیبه ا یخدا گفت یمحض رضا ای

 یبچه ننداز هی گهیچند وقت د ؟یمن ش زونیآو یکردن که خواست کارتینخورده دهن سوخته شم؟ چ

 شهیتا چه حد هست؟ م تی. گندکارستمیبه همه از منه! فقط بدون تا اون حد شاسگول ن یتو بغلم بگ

 جمع کرد؟

 

 زد و گفت: شخندین

 

رو گفتم که اون شب نحس چه  تیهومن واقع قتیف. من به ریهست ینمک به حرومه واقع هیتو -

 برام افتاد. یاتفاق

 یراجب من فکر م یچ ستیبدم. برام مهم هم ن حیکه بخوام برات توض یتو انقدر برام ارزش ندار 

 بکن.  یخواست یتو هر غلط رمی. من میکن

 

در رفتم و به در  به عقب پرت شد. سمت دمیبلند خود را به او رساندم و دستش را کش یبا قدم ها 

 یزیچ میکه متعجبم کرد کار هومن بود چطور برا یزیدلم گرفت. تنها چ شیدادم.  از حرف ها هیتک

 نگفت! 

 

 برگرد تو اتاقت. یریجا نم چیه-

 

 .دیتر آمد لباسم را کش کینزد

 

 سرت. ختمیبرو اونور تا داد نزدم مردم رو نر ایب-
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 امتحان کن. یخوا یم رهینم رونیصدات ب-

 

 انداخت و همان جا نشست. نیزم یرا رو ساکش

 

 .یشیباالخره که خسته م نمیش یجا م نیهم-

  

هوا  یرا رو دیدر را چرخاندم و در قفل شد. لبخند زدم و سمتش برگشتم. کل یرو دیبرگرداندم کل رو

 تکان دادم و ابرو باال انداختم.

 

 به بدن.  میبزن یزن و شوهر یاریب یچا وانیل هیبرام  ادی. بدم هم نمنمیبش رمیخسته م م یراست گفت- 

 

 کرد و نگاهم کرد. زیرا ر شیچشم ها یعصب

 

! فکر میتو زندگ یاومد یبود یاز دستت راحت شم. تو چ یاله یری. بمیچا یجا یکوفت و بخور-

م کنه. تنها موجود چندش  هیتو تنب قیکنم پا همه گناهام خدا تو رو سر راهم قرار داد که از طر

 .یمیندگز

 

 لبخند زدم و سرم را تکان دادم.  خونسرد

 

 شو صدات رو مخمه.  سیبله حق با شماست. حاال ه-

 

 صاحب رو باز کن. یدر ب نیا ایبرم؟ ب یذار یپس چرا نم-

 

 کردم.  ادیرا ز ونیزیتلو یصدا شیتوجه به حرف ها یب

 .ستیعکس العملش چ نمیحواسم به او بود. که بب یپخش شده دوختم. ول ریرا  به تصو نگاهم

 

 .ستادیا میشد و آمد روبرو بلند
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 نکنه دلت دوباره ... هیبرو کنار شر نشو . چ-

 

 و گفت: دیحرفم پر وسط

 

 نه. ایکنم  یم اهیروزگارت رو س نیدوباره تکرار کن بب یجرات دار-

 

 و سرم را کج کردم. دمیخند

 

 من دوست داشتم حاضرم تکرارش کنم. . یکن یم کمیتحر یجون، فکر کنم خوشت اومده دار یا-

 

بود. غرورم  نیسنگ شیبود. انگار واقعا کارم برا یاو جد یگرفتم. ول یرا به شوخ زیهمه چ من

 کشاند.  یمن را سمتش م یکشش کیناخواسته بود و  میاجازه نداد به او بگو

 حساب کند.  شیکارها هیداشتم به حساب تنب دوست

 

 م.پاشو در رو باز کن من بر-

 

 اعصابم بود. یرو دیخورد. شد یدر هم گره م شتریب قهیهر دق میرا تند تند تکان دادم و اخم ها پاهام

 

 .اریسگم رو باال ن یبرو کنار رو-

 

 من باشم. شیباعث بان شهینم لیدل یسگ شهیتو هم-

 

 مبل برخورد کرد.  یچوب یمحکم به بدنه  شیکنار که پهلو دمشیرا گرفتم و کش دستش

 

 شی. بلند شدم و جلو پاهااوردینگاهش کردم. دلم طاقت ن یچشم رینشست. ز نیزم یگفت و رو یآخ

 زانو زدم. 

 

 نگام کن. ؟یشد یچ-
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 شد. رهیخ میرا ماساژ دادم. با نفرت دستم را پس زد و در چشم ها شیدستم را جلو بردم و پهلو 

 

 ؟یدیفهم یهم نداررو به موت هم بودم حق دست زدن به جنازم  یبهم دست نزن حت-

 

شده نگاهش  زیر یهم فشار دادم و با چشم ها یرا رو میام پر رنگ شد. دندان ها یشانیپ یرو اخم

 کردم. 

 

خوش  انیخوان ب یبه جنازت دست نزنم. حاال برو تو اتاقت دوست هام م دمیقول م ریبه جهنم، تو بم-

 .یندارم جلو چشم هام باش

 

پر از نفرت و غم بود. مگر چه کرده بودم که  شی. چشم هاستادیا شیپاها یبلند شد و رو یسخت به

 شده بود! نیحالش ا

 

 رو ندارم. کاش زودتر از شرت خالص شم. دنتیدل به دل راه داره، من هم چشم د-

 

 شه کنارم نگهت دارم.  دیتا موهات رنگ دندون هات سف یکن یم یکار-

 

 گفت:را باال داد و  شیاز ابروها یکیزد و  پوزخند

 

گم راحت باش. دلم  ینم یزی. منم بهت چیکن هیتخل یکه خونه بابات نتونست هیهمه عقده ا نایهه، ا-

عقده هات  ینجوریقراره کنارت باشه ا یکن عقده هات رو  که نفر بعد یسوزه بدبخت. خال یبرات م

 . ینکن یسرش خال  یرو رو

 

 یم یعقده هام رو سرت خال رانمیو کلبه حقو ت رونیشاهزاده شما رو از قصرتون آوردم ب دیببخش-

 کنم. 

جلوم  ینجوریاز کجا به کجا آوردمت بعد ا نیبب ؟یمحلتون رو چ ؟یدیولم کن بابا مامانت رو د بابا

 زر زر کن.  ستایوا

 

 نشست.  شیلب ها یرو ینیروح شد و لبخند غمگ یب شیها چشم
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 اتاقش رفت. سرش را تکان داد و آرام آرام قدم برداشت و سمت  فقط

 

 شدم. یآرام نم یتوانستم نثار خود کردم. ول یم راهیو هر چه بد و ب دمیکش میدر موها یدست یعصب

دو طرف سرم  دیلرز یم می. خورد شد. دست هاپرت کردم واریرا برداشتم و سمت د زیم یرو گلدان

 را بستم.  میگرفتم و چشم ها میرا در دست ها

 

 گرفته بود. انگار آرامش از من رو  یول

شد در  ینم یهم شده فکرم را آزاد بگذارم ول قهیچند دق یکردم برا یدادم و سع هیرا به مبل تک سرم

 شد.  یم دهیرستا کش یبه اشک نشسته  یآخر دوباره سمت چشم ها

 

 را دستم گرفتم. رضا بود که نوشته بود:  لیرا باز کردم. موبا میچشم ها امکیپ یصدا با

 کنم. (( ینم دایخونه رو پ یم ول_))تو کوچه تون

 

را  رهیشکسته گلدان را جمع کردم و سمت در رفتم هر چه دستگ یتکه ها  عیبلند شدم و سر کالفه

 در برداشتم. یرا از رو دیآمد که در را قفل کرده بودم و کل ادمیدر باز نشد.  دمیکش نییپا

و از در  دمییشد. لب جو دهیق رستا کشرا برداشتم. نگاهم سمت اتا دیدوباره سمت مبل رفتم و کل 

 رفتم.  رونیب

 

 در نفس گرفتم و در را باز کردم.  یو جلو دمییرا دو اطیدر ح یخانه تا جلو فاصله

 که با دهن باز شده سمتم آمد هومن بود.  ینفر نیاول

 

 .دیرا باز کرد و من را در آغوشش کش شیها دست

 

 خاک بر سرم چرا خودم زنت نشدم.-

 

 نثارش کردم. یاش زدم و خاک بر سر یشانیبه پ محکم

 

 . اریدر ن یباز دیبد دیبرو تو ند ایب-

 

 

  

  

   

:      

   



 

              159 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 و بغلم کرد.  دیهم مثل هومن خند رضا

 

 ره؟یگ یم یخونه ا نیبابات برام همچ رمیدادن بهت! من زن بگ یچ یلعنت یوا-

 

 برو گمشو تو  ایب-

 

را  ینیری. جعبه شستادیرا زد و کنارم ا نیاشم موتینفر کاوه بود. ر نیشد. آخر اطیو وارد ح دیخند

 سمتم گرفت آرام در گوشم گفت:

 

 بهشون نگفتم. یزیچ-

 

 گم. یبرو تو خودم م ایزهرمار ب-

 

. هومن میتوانستم به او بگو ینم یزیبچه ها چ یرفت جلو ی. اگر مدمیترس یعکس العمل رستا م از

 و گفت:از نگاهم خوانده بود. لبخند زد  شهیانگار مثل هم

 

 ست؟یخانمت ن-

 

 نشستند.  یمبل  یرا تکان دادم. به بچه ها تعارف کردم و هر کدام رو سرم

 

 هست. فکر کنم خوابه.-

 

کردند. برعکس شان کاوه ساکت نشسته بود و  یو هومن با تعجب به دور تا دور خانه نگاه م رضا

 اش نشست. یشانیپ یحال و روز ما اخم رو دنیانداخته بود. هومن با د نییسرش را پا

 

 م؟یافتاده ما خبر ندار یچتونه شما؟ اتفاق-

 

 . ارمیب یگم برات بذار چا یم-
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 شد و آرام سالم کرد و خوش آمد گفت. ییرای. رستا وارد پذستادمیا تا

 

 .دیسالم بچه ها خوش اومد-

 

 م. آرام تر شدم و سمت آشپزخانه رفت یلباسش کم دنیبه احترامش بلند شدند. با د همه

 پشت سرم آمد و گفت: ییهم  بعد خوش آمد گو او

 

 کنم.  یم ییرایبرو من پذ-

 

آرام شده بود  نطوریتعجب داشت که چرا آن دختر سرکش و تخس ا یجا میکرد. برا ینگاهم نم اصال

 ترساند.  یآرام بودنش من را م نیقصد رفتن داشت. ا شیپ ی قهیانگار او نبود که دو دق

 شد و گفت: رهیخ میخود حس کرد. در چشم ها یم را رونگاه ینیسنگ یوقت

 

 مونده بگو خجالت نکش.  ؟یمونده که بارم نکرد گهید زیچ ه؟یچ-

 

 رمیگ بانی. عذاب وجدان گرستیشد حس کرد که حالش خوب ن یم شیکرده بود از لرزش صدا بغض

دو نفره من هستم.  یزندگ نیا هیکردم آدم عوض ینداشتم. احساس م یقدرت عذرخواه یشده بود. ول

زهر کند.  میرا برا یکند. مثل مادر  زندگ یکردم قرار است رستا ناسازگار یکه فکر م یدر صورت

 یکه رو یبر عکس شد تلخ شده بودم، زهر شده بودم، شده بودم نمک زیمن شده بودم کابوسش، همه چ

 آورد.  یر مدختر داشت من را هم  از پا د نیدرد ا یو تاب ها چی. پشدیزخم زده م

 گفت:  دیخودش د یام را رو ینگاه طوالن یوقت

 

 .شهیوقت حالت بد م هی. ینگاهم کرد ادیبرو ز-

 

اندازد و به من  یصورتم ب یحق داشت تف رو یبندازد، حت کهیداشت طعنه بزند، حق داشت ت حق

 نیاگر بدتر یقول قرارم پس حقم بود. حت ریبزند. من نامرد بودم زدم ز یو نامرد یرتیغ یانگ ب

 گفت. یرا به من م زهایچ

 ربط زدم.  یحرف ب کی یعذرخواه یانداختم و جا نییسرم را پا 
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 برو استراحت کن من خودم هستم. -

 

 آشپزخانه نشست. یصندل یساز را روشن کرد و رو یزد و رو برگرداند چا پوزخند

 

 شنوم.  ینترس حرف هاتون رو نم شمیبرو مزاحمتون نم-

 

او  یعنیانگار بدتر شده بود.  یرفع و رجوع کنم ول یباره گند زده بودم. خواستم طوردو انگار

 کنار بچه ها برگشتم.  یو بدون حرف اضافه ا دمیکش یکرد. کالفه پوف ریتعب نطوریا

 

 لبخند زد و سکوت کرد.  دنمیکه با د زدیآرام داشت با کاوه حرف م هومن

 

 چه ها گفتم:مقدمه رو به ب یکاوه نشستم و ب کنار

 

 .نجایا نیایگفتم ب نیزدن. واسه هم دیجناب کاوه گند جد-

 

 و رضا هم زمان با هم گفتند.  هومن

 

 باز!-

 

 زدم. شخندیرا به عالمت مثبت تکان دادم و ن سرم

 

قبل ازدواج طعم خوش پدر  دنی. آقا زحمت کشرهیتونه گردن بگ ینم یکه کس هیگندش جور ندفعهیا-

 .دنیشدن رو چش

 

 درشت شده به کاوه نگاه کرد.  یو هومن با چشم ها دیبلند خند ضار

 

 آره؟  هیشوخ-
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 داد و گفت: نییآب دهانش را با صدا پا کاوه

 

 . ستین ینه شوخ-

 

 

 کرد و گفت: شیحواله بازو یمشت یعصب هومن

 

 ؟دیکش نجایکه کارت به ا یعاشق شد یتو ک ؟یبود کرد یچه کار نی! احمق  استین یشوخ نیهم-

 باهات جلو اومد؟  نجایبوده که تا ا یاون احمق تر از تو ک

 

 در هم گره خورده نگاهش کرد. یهم فشار داد و با اخم ها یرا رو شیدندان ها کاوه

 

 . یکن نینه که توه نیپام بذار شیراه حل پ هیچرت نگو هومن. من اومدم که -

 

 هومن باال رفت و بلند داد زد. یصدا

 

. درد هات رو با زنهیرفاقت و مرد بودن حاال برام زر مفت م یت، گند زده به هر چخفه شو بابا نکب-

به  یتا گند زد ؟ینگفت یزیچ یشد قیکه رف یهات رو تنها تنها؟ چرا زمان یخوش یکن یم میما تقس

 کیشر تتیتو خر گهیبه بعد من د نجایاز ا تهیخر ستیرفاقت ن نیا م؟یقیما رف یدیفهم تینکبت یزندگ

 اصال نبود.  یشم فکر کن من مرده ام و هومن ینم

 

 را گرفتم. شیبلند شد و خواست سمت در برود که جلو کاوه

 

 ش؟یاون االن اعصابش خورده هنوز نشناخت ؟یبابا کجا بر نیبش-

 

 آمد. رونیاز آشپزخانه ب یچا ینیرا پس زد خواست برود که رستا با س دستم

 

 د هومن. سمت کاوه برگشت و گفت:زد و اول به رضا تعارف کرد بع لبخند
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 بخور بعد برو. یچا هی ایب ؟یبر یخوا ینشده م ییرایپذ-

 

 زد و گفت: شخندین هومن

 

 .یها رو تحمل کن یداریشب ب یبخور جون داشته باش زیچ هی ایآره ب-

 

 به او رفت و دستش مشت شد. یچشم غره ا کاوه

 

 لیخوام تشک یم یزندگ نکهیاز ا یسوز یم ینکنه دار هیچ ؟یزنیتو چرا جوش م ه؟یمشکل تو چ-

 بدم و...

 

هوا بود  یب یلیبرداشت و محکم  در گوشش خواباند. خ زیحرفش تمام نشد که هومن سمتش خ هنوز

هومن  یگرفت. من روبرو شیچشم ها یو دستش را جلو دیکش غی. رستا جمیهمه شوکه شده بود

 مبل نشاندمش.  یو رو دمیو دستش را کش ستادمیا

 

 ؟یبتمرگ بابا چته تو؟ دوباره هار شد-

 

 شد.  رهیصورتش گذاشت و با نفرت به هومن خ یدستش را رو کاوه

 

کرد آرامش کند. من  یو سع ستادیهمه حضور رستا را فراموش کرده بودند. رضا کنار کاوه ا انگار

 بود.  دهینگاهم به رستا افتاد که رنگش پر

 

را  وانیلرزانش را باال آورد و ل یدهانش گرفتم. دست ها یجلو آب آوردم و یوانیل شیشدم برا بلند

 از من گرفت آب را تا ته خورد. 

 

 انداخت آرام گفت: نییسرش را پا هومن

 

 اصال  حواسم به شما نبود.  دی. ببخشمیشما دردسر یرستا خانم. کال فقط ما برا دیببخش-
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 به کاوه انداخت و گفت: ینگاه رستا

 

به شماها نداره. اون از رو رفاقت  یاون ربط هیشخص ینه من. زندگ یکن یذرخواهاز کاوه ع دیبا-

بلند بود و  یلیشما خ یصدا یبشنوم ول ایخواستم دخالت کنم.  ینم دیاز شما کمک خواست. ببخش

 .دیناخواسته به گوشم رس

 

کتر رفته د یلی. اصال دست خودش نبود. خدیشده بود و نگاهش سمت کاوه چرخ یدوباره عصب هومن

 ریاو تاث یخواست تا درمان رو یخودش م دینداشت. با یدرمان چیه یاش ول ییتندخو نیا  یبود برا

 گذاشت. یم

 

 هاش رو.  یعذر بخوام؟ بشمار گندکار نیاز ا-

چون ما چهار تا با  دیرو کش رفت. استاد فهم یامتحان یبرگه ها یتو دانشگاه واسه رو کم کن شیاول

 دونستن به ما هم سوال ها رو داد. یهمه م و میبود یمیهم صم

 

بود با  گهید یزهایچ یلینبود قبلش خ نی. البته فقط امیآقا چوبش به ما هم خورد و اخراج شد بخاطر

 اخراجمون کردن. گهیکار آخر آقا  د نیا

 . میریهمه گردن بگ میبود مجبور

 

 رستا از تعجب باال رفت. یابروها

 

داد و مزاحمت  ریبهش گ نقدریدختر راه افتاد دختره نامزد داشت. ا هیال اصفهان، دنب می: رفتشیدوم

التماس  نقدریکرد آقا افتاد تو بازداشتگاه ا تیفس کتک مون زد و هم شکا هیکرد تا شوهره هم  جادیا

 .رونیدادن آوردنش ب تیتا رضا میکرد

 

 درشت شده نگاهش کرد. یو با چشم ها دینگاهش سمت کاوه چرخ رستا

 

بودن ما از دوست  یخانواده دختره مذهب  میدانشگاه دعوت شد یاز بچه ها یکی هی: عروسشیمسو

دعوتتون  نیچون شما مثبت بود دونمیو چم میسفارش کرد بزن و بکوب ندار ی. کل میداماد بود یها

 هبلند شد اومد تو جشن شروع کرده بود خاطر لی. آقا اونشب مست و پاتگهید اتیچرند یکردم و کل

بود  کیکرد که اونشب نزد فیتعر ییتازه از داماد بدبخت خاطره ها دنیکردن و بلند خند فیتعر
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هم تو اون جشن  قهیدق ستیب یحت رونیب میاومد میهم خراب کنه. به زور دهنش رو بست شونیعروس

 .مینبود

 

 .ردیرا بگ دنشیخند یبود که جلو دهییرا جو شیلب ها گرید

 

کاوه جان حواست باشه سر جدت چرت و پرت سفارش نده  میبهش گفترستوران  می: رفتشیچهارم

 ییبرداشت و مثال غذا پی. آقا ترادیخوردنش رو، به مزاجت خوش ب یانتخاب کن که بلد باش ییغذا

از خوردنش نگم  گهیشد د یحالت بد م یکرد یسفارش داد که قبال امتحان کرده بود. غذا رو نگاه م

 متیرستوران گرون ق هیگل کرد  شیمهمونمون کرده بود. نگو مسخره باز! آقا مثال ی. تازه چراتب

باهاش که مثال آقا مهمون کرده  میما رو برد پول نداشت حساب کنه. ما هم همه آس و پاس رفت

ست و عقلش رو اجاره داده. هشتصد هزارتومن  اونشب پول غذا شد آقا هزار  وانهید میدونستیچم

ش انعامتون باورت  هیرو مسخره کرد بق اروین پول نداشت. تازه گذاشت کف دست گارسو  ومنت

 شد. یتموم نم میشست یتو رستوران ظرف م میتا صبح داشت شهینم

 

جفت دستش را به عالمت  دیخود د ینگاه ما را رو یوقت دیتحمل نکرد و بلند  خند گرید رستا

 خنده رستا لبخند زد. دنیباال برد. کاوه با د یعذرخواه

 

ذاره مسافرت بره برنامه گذاشت  یدونست آسا مامانش نم یبال سر شوهر تو آورد. م هیه بخند  _آر 

 یکرد؟ زنگ زد به بابا کاریچ یکن یآقا فکر م ادیجز آسا. چون گفت نم می. همه قبول کردشیک میبر

 شهیم تباور. باباش سکته کرد میکرد شیفالن بستر مارستانیکرده تو ب یبدبخت آسا گفته آسا خودکش

 یچیگوشش هم ه هیلب هاش کج شده بود و  چارهیبود. ب یهفته بستر کی دیکش مارستانیکارش به ب

مسخره رو  یمن گردن گرفتم گفتم من اون شوخ ارهیسرش ن ییآقا باباش بال نکهی. بخاطر ادیشن ینم

 انجام دادم.

 

 واقعا بد بود. گهید نینه! ا-

 

شمال حاال  میبر میشب زنگ زد به ما سه تا که برنامه بذار کارشه.  نصف تی:حاال بذار مونده، خر

. میبه جاده که با شما تصادف کرد مینامه با آقا زد یگواه یب میشب بلند شد مهیساعت چنده؟ دو ن

 یبچه ب هی. قراره ستین نیا یکرد. االن زندگ میکفر ییگند آخرش خدا نمیاونجا آسا گردن گرفت. ا

 یآقا م نیخونش و بشه مردش! به نظرت ا ارهیرو ب یباز شه. قراره دختر ایدن نیگناه پاهاش به ا

خودش تا  یتونه پدر باشه وقت یبده؟ م یتونه خرج خونه و زندگ یزن باشه؟ م هیباال سر  هیتونه سا

 کنه؟ یاحمقانه م یحد بچه ست که کارها نیا
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 شد. لبخند زد و گفت: رهیبه کاوه خ رستا

 

 بگم. زیچ هیخوام بهت  یم نیبش-

 

 به همه انداخت و گفت: یمبل نشست. رستا نگاه یرو شیحرف گوش کن روبرو یمانند کودک کاوه

 

. آخرم کنار زدیبزرگ شدم که هر کدوم ساز خودش رو م یعمر تو خانواده ا هیمن بچه طالقم، -

مادرم  که خودشون دوست داشتن رو ادامه دادن. بابام ازدواج کرد یو هر کدوم اون زندگ ومدنین

کدومشون به من فکر نکردن  چیوسط ه نیبود اونم راه خودش رو رفت. ا یعاشق مسجد روزه خون

 بشنوم.  ییبشه! قراره چه حرف ها و تهمت ها یچ ندمیآ رارهکه ق

 

 داد.  یم نییرا پا شیداشت بغض گلو یصورتش در هم جمع شد انگار به سخت یکم

 

 هیکه  یاگه واقعا مردش هست ه،یجد یزندگ یبرا متیکاوه جان هومن حق داره، اگه تصم نیبب-

اول کار اون بچه  نیباال سرش شو اگه نه بهتره هم هیسا ریدست اون دختر و بگ یرو بگردون یزندگ

 همثل من که اگ یکیبشه  دیشا شهیم یچ ندشیآ ستی. چون معلوم نیگناه رو اجازه ورود بهش ند یب

تونه  یدونم طرف مقابلت چقدر خواهانت هست و تا کجا م یمبهتره. من ن ادیبشه ن ینطوریبخواد ا

. مطمئن دیریبگ میبعد تصم دیرو به هم بزن دتونیکامل حرف ها عقا نینیقبلش بش یهم پات باشه! ول

 اشونکنه اگه هم کرد من حاضرم باه یپسرش درسته مخالفت نم میبفهمه تصم یباش پدرت هم وقت

 صحبت کنم.  

 

 و گفت: صاف کرد ییگلو کاوه

 

 شده. تیخوب ترب یعنیخانواده داره  هیدختر خوب-

 

 زد و کاوه چشم غره به او رفت و ادامه داد. شخندین هومن

 

رو  زیبه هم شباهت داره. من همه چ مونیاخالق اتیاز خصوص یلی. خمیرو دوست دار گهیما همد-

 مونیخواد حام ینه از باباش منک تمونیگفته اگه بابام حما یبراش گفتم. حت میدر مورد خودم و زندگ

 باشه.

 منم قول دادم دنبال کار باشم. 
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روزنامه گرفتم و دنبال کارم دو سه نفر قرار شد بهم زنگ بزنن کارم جور شه  شهیهفته م کیاالن  

 . مشکل بزرگم بابام و کارم.شهیمشکلم حل م نیاز بزرگ تر یکیال اقل 

 

 خودت داره.به تالش  یبستگ یهمه چ شهیانشاهلل حل م-

 

 لبخند زد و رو به هومن گفت رستا

 

 یخوب ندهیتونم بگم آ یفقط م یریکه تو جلو م یفرمون نیبا ا ؟یکردم تو آروم یچرا من فکر م-

آدم ها تو  یکشه. همه  یمدت طول م یآروم شدنت هم طوالن یو حت یشیم یزود عصب یلی. خیندار

 یم یکنکاش کن یانقدر بزرگ که اگه بخوا! بزرگ، کیمشکل دارن نه کوچ یهاشون کل یزندگ

 یهر خواسته ا نیبود کیکه کوچ نیهست ییشما بچه ها یها خوشبخت یدر مقابل بعض درچق ینیب

حاضر و آماده جلو دستتون  یهمه چ نیهم دوست داشت نیبزرگ شد یشد. وقت یبرآورده م نیداشت

 یو چم دنیم ریکه گ ستنین ینجوریفقط اشما  یخواسته هاتون زود برآورده شه. مادر پدرها ایباشه. 

 یها هستن که دوست دارن جا یلیها واسه همه هست. بخدا خ یریسخت گ نی. ارنیگ یدونم سخت م

 نیاگه با سخت تر یسرشون باشه محبتشون رو داشته باشن حت یپدر و مادر رو هیشما باشن سا

 روش باشه .

که خودمون پدر و مادر شده  میکن یدرک م یرو زمان. حالشون میبفهم میتون ینم میاالن درک ندار ما

 .میباش

 

رستا  نیشد ا ی. من که باورم نمشیها یپا ِمنبر میما  شده بود یکه همه  زدیقشنگ حرف م آنقدر

 انداخت و گفت: نییتوانستم هضم کنم. رضا سرش را پا یباشد. نم

 

 

 ادی. بهمون میکنن ما درست ش یرخوان کا یحق با شماست، به قول خودتون پرومون کردن حاال م-

 ادی. میستیبلندمون کردن نذاشتن خودمون رو پاهامون با میبلند ش دیخودمون با نیزم میندادن خورد

 . میو با فکر مشکل رو حل کن مینترس میندادن اگه به مشکل خورد

 یاونا. ول هم می. هم ما حق دارمیگاه داشته باش هیتک هیکه  ستادنیاونا بودن که پشتمون ا همش

باورت نشه  دیآسا شا نی. االن همستین ریامکان پذ نیخوان که ا یم راتییازمون تغ هویمتاسفانه 

مسافرت، استرس گرفته بود. چرا چون  ادیخواست باهامون دو روزه ب یم شیسه سال پ نیهم

 یهمه چتو  یاز همون بچه گ نیو بب نیاالن داداشش آرو یروش حساس بود. ول یاز بچه گ امانشم

که قابل گفتن  فیح هی. ما مشکلمون واقعستادهیخودش ا یآزاد بود االن هم مستقل هست و رو پاها

 .ستین
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 و گفتم: دمیخند

 

 .یدار کاریبه من چ یلعنت-

 

 برداشتم و طرفش پرت کردم.  یقند زیم یدر هم بود. از رو شیهومن هنوز اخم ها یول میدیخند همه

 

 گفت: کالفه بود بلند شد و یلیخ

 

 فعال خداحافظ ادهیدور هم جمع شدن وقت ز یکار عقب افتاده دارم برا یمن برم کل دیندار یاگه کار-

 

 رستا با تعجب نگاهش کرد و گفت: میو رستا جفت مان بلند شد من

 

 . ادیاصال بهت نم افهیق نیاخم هات رو باز کن ا گهیدلخور نباش د-

 

و به  ستادمیپله ا یرفتم رو رونیکرد. من هم پشتش ب یفظلب آرام خداحا ریزد و ز یمصنوع لبخند

 نگاه کردم.  دنشیکفش پوش

 

 ؟یبود انقدر داغون شد یاالن ربطش به تو چ-

 

تونه جمع کنه؟ دو روز  یخودش رو م ابویآخه اون  ؟یبه نفهم نیخودتون رو زد ایبخدا  ینفهم-

 . میغصه زن و بچه ش رو هم ما بخور دیبا گهید

 

 ست شه.در دیشا-

 

 و امکان داره خوش باشه خداحافظ.  دیشا نیهه، دلتون به هم-

 

 یخم شدم به رفتنش نگاه کردم. غصه دار همه او بود. راست م یرا به نرده ها گرفتم و کم دستم

بار بود کاوه از من کمک  نیرفت. اول یگرفت اول سراغ هومن م یم یهر درد یگفت هر ک

 خواست. 
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 تکان دادم و وارد خانه شدم.  نیبه طرفو سرم را  دمیکش یپوف

 

 چشم ازمن برداشت.  دیخودش د یتا نگاهم را رو رستا

 

 به رضا انداخت و گفت: ینگاه کاوه

 

 رضا؟ میبر گهیما هم د-

 

 سر تکان داد و بلند شد.  رضا

 

 به رستا انداختم و گفتم: ینگاه

 

 .میشب اونجا دعوت نایبرسونمون در خونه مامان ا میما آماده ش نیبش کمیکاوه -

 

 خودشان غرق شده بودند.  یای. انگار همه در دنمیراه همه سکوت کرده بود در

اش  یکه در گوش یزیش بود و با اخم داشت به چ لیآمد. رستا سرش در موبا یدر نم یصدا از کس 

 کرد.  یشد نگاه م یپخش م

جذب کرده  و غرقش شده. به هر شده بودم دوست داشتم بدانم چه آنقدر او را به خودش  کنجکاو

 شد. ینم ندازمیب یخواستم نگاه یروش

 

 کاوه چشم از او برداشتم.  یآخر با صدا در

 

 واسه خودت. یباش نیماش هیبه فکره   دیبا گهید ؟یکن یم کاریآسا کارت رو چ-

 

 و گفتم: دمیخند

 

 خرم.  یفردا م نیهم یپولش رو بد-
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 سمتم برگشت و گفت: رضا

 

 .یذار یپول رو پول م یآخه دار کاریچ یخوا ی. مریاز اون حساب پس اندازت بگ سیبابا خس-

 

 پس انداز. یگ یم یخودت دار-

االن که هم اسنپ  تهیدادن خر نیدارم. به نظرم پول واسه ماش اجیکه واقعا بهش احت هیزمان یاون برا 

 .گهید یزهایچ یهست هم کل

 .مثال واسه آهن چهار چرخ پول بدم یکه چ 

 

 اش گرم کرد.  یبه من انداخت و دوباره سرش را با گوش ینگاه رستا

 .دمیبردم و پرس کشی. سرم را نزداوردیطاقت ن دلم

 

 ؟یاون تو که انقدر توش غرق شد هیچ-

 

 انداخت.  فشیرا خاموش کرد در ک یزد و گوش شخندین

 

 مردم.  هیشخص یزهایتو چ یندادن سرک نکش ادیبهت -

 

همه  نیکالم جواب بده به جا ا هی. فقط سوال کردم. دمیسرک نکش یکس هیشخص یزهایمن تو چ-

 خسته کردن فکت. 

 

فقط سکوت بود و  میتا به مقصد برس گرینگاه کرد. د رونیجوابم سکوت کرد و از پنجره به ب در

 سکوت. 

 

 به رستا نگاه کرد و گفت: ی. کاوه سمت مان برگشت و با شرمسارستادیدر خانه ا جلو

 

 محبت هاتون رو جبران کنم. نیخوب ا یجا هیببخش زن داداش روزتون رو خراب کردم. انشاهلل -
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 لبخند زد و گفت: رستا

 

بد شروع شد. پس عذاب وجدان نداشته باش. خوشحال شدم تونستم  یعنیقبل تو روزمون خراب بود. -

 خواهر نداشته. یجا زن داداش یاومد روم حساب کن نه جا شیبرات پ یبهت بکنم هر مشکل یکمک

 

 بودم. یاز دستش کفر ی. حسابمیشد ادهیو پ میکرد یحافظ خدا

 فشردم.. میکاوه که حرکت کرد کنارش رفتم و مچ دستش را در دست ها 

 

مثال روزم  یبارت کنم؟ که چ زیچ هیهر دفعه  ادینه؟ خوشت م یشیآدم نم یکن عیمن و ضا یخواست-

  ؟یسوزونن؟ انقدر بدبختبرات دل ب یخوا یخوب شروع نشد. م

 

 انداخت. نییو سرش را پا دیرا کش دستش

 

 ییآدم بزدل و ترسو هی ریکه ترس تموم وجودت رو گرفته، البته من هم بدبختم که گ ییبدبخت تو-

 بکشه. نجاهایشدم چه برسه به ا یهم رد نم تیلومتریشناختمت از چند ک یمثل تو افتادم. بخدا اگه م

 

مان را بشنود.  یاالن که ترس برم داشت که نکند مامان صدا نیبودم. مثل هم گفت ترسو یم راست

 گوشش گفتم: ریفقط اخم کردم و آرام ز

 

 ت باشه واسه بعد، دارم برات.   هیتنب-

 

 هستم. نیزم یموجود رو نینگاهم کرد که احساس کردم بدبخت تر یزد طور شخندیبهم ن 

 

نگاهش به من افتاد  یکرد. وقت یمد. رستا گرم با او احوال پرسدر را باز کرد و استقبال مان آ نیآرو

خبر  کینداشتم انگار منتظر  یدانم چرا حس خوب ی. نمدیدزد یرا از من م شیاحساس کردم چشم ها

 بد بودم.

 

 ن؟یآرو-
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 برگشت و به رستا تعارف کرد که داخل برود. سمتم

 

 جانم؟-

 

 داد جانم! یم طورنیبار بود که جوابم را ا نیکردم اول تعجب

 

 !ستیکنم حالت خوب ن یافتاده؟ احساس م یاتفاق-

 

 و گفت: دیخند

 

 نه؟ ادیبودن بهم نم یدلقک باشم؟ جد دیهمش با-

 

 شدم. رهیشده به او خ زیر یزدم و با چشم ها شخندین

 

 خر فرضم نکن. ینجوریا ینگو ول یراستش رو بگ یخوا ینم ،یخودت-

 

 چگونه بود . نمیباال رفتم. به پشتم نگاه نکردم که عکس العملش را بب کنارش گذشتم. از پله ها از

 

 یکردند. دنبال رستا م یلبخند زدند و جفت شان با من روبوس دنمیبا د کایخانه شدم مادر و آرن وارد

 گشتم که مادر گفت:

 

 رفته لباس عوض کنه.  مشینخورد-

 

 نیمعجزه بود. آرو کیانگار رفتنم واقعا  زدیم کرد. آرام با من حرف یم یبار بود با من شوخ نیاول

 بود.  کاینکرد آرن رییکه مثل قبل بود و تغ یکرد! تنها کس یم یو شوخ زدیآرام شده بود! مادر لبخند م

 

 تو اتاق من؟-
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ناراحت.  دیشا ایدلخور بود  زیچ کیکرد انگار او هم از  یم یدستش باز یبا انگشت ها کایآرن

توانستم راحت باشم انگار در آن خانه مهمان بودم. مادر لبخند زد و  یبود نمن یحس خوب دانمیچم

 گفت:

 

هات  لهی. اونجا شد اتاق مهمان وسزمیعز یندار نجایا یاتاق گهید ؟ینرفت نجایاتاق تو؟ مگه تو از ا-

 . هیتو انبار یببر یجعبه گذاشتم دوست داشت هیرو جمع کردم تو 

 

 سر تکان دادم.لبخند زدم و  یگرفت. ول دلم

 

کردم. سه  یم رو جمع م لیالاقل خودم وسا نیبه خودم بگ نیتونست یم ی. ولدیحواسم نبود ببخش-

 حد اضافه بودم؟ نیروزم نگذشت از رفتنم. تا ا

 

کنارم نشست و دستم را در دستش  کای. مادر سمت آشپزخانه رفت. آرنمیآمدن رستا سکوت کرد با

 گرفت. آرام در گوشم گفت:

 

 رو گذاشتم تو اتاق خودم.  لتیمتعلق به توئه. من وسا نجایصه نخور اغ-

. مامان داشت ومدیخونه ن شبید شهیباورت م رونیراه انداخت و رفت ب یاساس یدعوا هیبابا هم  تازه

داد تا  یگرفت جواب نم یشماره بابا رو م یگفت. هر چ یو زمان ناسزا م نیکرد. به زم یدق م

 یو رفت دنبالش. وقت دیصبح لباس پوش یها کیت و شمارش رو گرفت. نزدصبح تو خونه راه رف

حال بود که  یو ب یخاک جوریخونه حال جفتشون خراب بود. بابا که انگار کتک خورده بود  ومدنا

 رو از دست داده بود.   شیشخص زندگ نیزتریاز عز یکیانگار 

 

 باشد! امدهیه ننبود پدر شب خان یدر هم گره خورد. باور کردن میابروها

 

 زد و گفت: کایآرن یشانه  یرو رستا

 

 ن؟یزنیپشت من حرف م نیبه هم؟ نکنه دار نیگ یم ی. چدیخلوت کرد یخوب خواهر برادر-

 

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم کایآرن
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 .رهیگ یچه به خودش هم م م؟یآدم قحط اومده که پشت تو حرف بزن شیا-

 

بود. بابا شب  کایآرن یحرف ها شیحواسم پ یشد. ))ول رهیها خ. من نگاهم به آندیبلند خند رستا

 برگشت اونم با حال خراب! (( یو خاک ییرفت جا ومد؟ین

 وسط درست نبود . نیا زیچ کی

 

 به من زد و آرام در گوشم گفت: یتنه ا رستا

 

 کنه. یمامانت مشکوک بهمون نگاه م ییکجا-

 

 یضربان قلبش را م یاصله مان آنقدر کم بود که صدارا دور گردنش گذاشتم و سمتش برگشتم ف دستم

 کردم.  یرا هم حس م شیکه تند بود و ترس در چشم ها یینفس ها ی. حتدمیشن

 

 .ادیعقب نفسم باال نم یبر کمی شهیم-

 

 .دمیاش را بوس یشانیزدم و پ لبخند

 

 . کرد. مادر خودش را با تلفن همراهش سرگرم کرد یبا لبخند نگاه مان م کایآرن

 دستم هنوز دور گردنش بود.   یفاصله گرفتم ول یرستا کم از

 

 بابا کجاست؟ یآر-

 

 با اخم نگاهم کرد و گفت: مامان

 

 . دیصد دفعه گفتم اسم ها رو کامل صدا کن-

 

 خوبه؟ کایباشه بابا آرن-
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 کرد. یدانم تا حاال داشت چه م یآمد. نم اطیاز ح نیآرو

 زد و  به زور وسط من و رستا  نشست.  یا ثانهیتا وارد خانه شد لبخند خب 

 

 . مادر به او چشم غره رفت.دیاز کارش خند رستا

 

 توجه به حرکات مادر سمت رستا برگشت و گفت: یب شهیمثل هم یول

 

 ؟یگذره متاهل یزن داداش؟ خوش م یچطور-

 

 با لبخند نگاهم کرد و ابرو باال انداخت و گفت:  رستا

 

 .خوبه ی_ کنار آسا همه چ

 

 جلو دهانش را گرفت. نیآرو

 

 .یعق ،بابا حالمون رو بهم زد-

 

 .یگن قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر، گوهر یم یدی! نشنیبشنو یخواست یم نیا ریغ هیچ-

 

 کرد و گفت: نیو رو به آرو دیبلند خند کایآرن

 

  ؟یبرس یبه چ یخاک بر سرت، خواست-

 

 مع کرد و گفت:کردن ج یکه بغض م ییرا مثل بچه ها شیها لب

 

 به هدف نخورد. رمیت نکهیمثل ا یبحثشون شه ول رنیخواستم دعوا بگ-
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 .دمیمادر برگشتم و پرس سمت

 

 بود؟ یچ لشیدعوت امشب دل-

 

 مجبور شدم دعوتتون کنم. یدست بوس نیایب یعروس یفردا یشما شعورش رو نداشت-

 

 یوقت برا چیه دمشید یم نطوریر بود ابا نیبا اخم و دست مشت شده به مادر نگاه کرد. اول نیآرو

 داد.  یخود را دخالت نم یدفاع از کس

 

ش سرگرم کرد و به رستا تعارف کرد  لی. خودش را دوباره با موبادیانگار از نگاهش ترس مامان

 بخورد.  وهیم

 

 گفت پشت سرش بلند یبلند شد و سمت آشپزخانه رفت. از آنجا مادر را صدا زد. مادر بله ا نیآرو

 شد و رفت. 

 نداشتم. یدیآنجا به آشپزخانه د از

 .دمینگاه کردم و پرس کایخانه چه خبر است؟ به آرن نیخواست بدانم در ا یدلم م 

 

 شده! بابا االن کجاست؟ ینجوریمن چند روز نبودم چرا اوضاع خونه ا نجا؟یچه خبره ا-

 

 انداخت و گفت: نییسرش را پا کایآرن

 

غذاش  ی. حتومدین رونیبا مامان اومده از اتاقش ب ی. از وقتستیخوب ن شیبابا تو اتاقش حال روح-

 دنیبابا با د دیآسا من از مامان خواستم شما رو دعوت کنه که شا زنهیدلم شور م یلیرو هم نخورده. خ

 تو خوب شه. 

 

 حالم بد بود.  یلیخ

و وارد اتاق  دمیکش نییرا پا رهیآرام دستگ دمینشن ییصدا یبه در زدم. وقت یاتاق بابا رفتم تقه ا سمت

 شدم. 
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در خودش جمع شده بود. انگار خنجر در قلبم فرو کرده بودند. آرام آرام  نیبابا که مثل جن دنید با

 نشستم.  میزانوها یسمت تختش رفتم و کنارش رو

 و آهسته زمزمه کردم. دمیکش شیموها یرو دست

 

 خوردت کنه؟ ینجوریاتونسته  یبه روزت اومده؟ ک یشده بابا؟ چ یچ-

 

 نخورد.  هم تکان کوچک کی یحت

 یخبر یکنم. دوست داشتم در آن حالت ب دارشیب امدیبسته اش نگاه کردم. دلم ن یبه چشم ها فقط

 بماند.

 

*** 

شد  یرابطه من و رستا روز به روز بهتر نم یرفت و هفته آمد. هفته ها رفت و ماه آمد. ول روزها

 بودن.  تیدو شخص نیشدم از ا یم وانهیاشتم دشد، د یبدتر هم م چیه

فرشته  شدیها م ییدر تنها یداد که انگار من عشق گمشده اش بودم ول ینشان م یهمه طور یجلو

 کرد.   یام م یو عصب مینقطه ضعف ها یگذاشت رو یعذابم دست م

 یراض یدبار براچن یرفت. حت یم رونیکاوه هر روز با او ب یهم افتاده بود دنبال کارها یطرف از

هم تلنبار  یمشکالت من رو یشد ول یکردن پدرش به خانه شان هم رفته بود. مشکل او داشت حل م

 ه. یبق یشانه  یباشم رو یخواستم بار یخود نم یعنینبود که با او درد و دل کنم.  یشد. کس یم

کردم  یم دینه خرخا یکردم و موقع برگشت برا یرفتم تا غروب  کار م یروزها با اسنپ سرکار م

خودش  یزد. برا یشد چون بهشان دست نم یها خراب م دیخر نیاکثر ا یآمدم. ول یو با دست پر م

شباهت داشت  یها به همه چ یروزمرگ نیداد.  ا یسفارش غذا م رونیاز ب ایکرد  یغذا درست م

 .یزندگجز 

 

داشت  میکردم. فقط روزها یرا درک نم یبودم. درست و غلط زندگ دهیبودم، کالفه بودم، بر خسته

 گذشت.  یکسل وار م

 

به  دیکردم. کل یشدم. چند قدم فاصله تا در را ط ادهیرا حساب کردم و پ هی. کراستادیا نیدر ماش یجلو

آب و علف  یخشک و ب ابانیب کیاول مثل  یمثل روزها گرید اطیشدم. ح اطیدر انداختم وارد ح

 نبود. 

و نرگس و گل سرخ و  یشمعدان یشده بود مثل بهشت پر از گل ها که پدر فرستاد یکمک باغبان با

 گرفتم.  یم یانرژ دنشانیکاشته بود. با د  اطیدر ح ینیچند درختچه کوچک و تزئ
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 در ماند.  رهیدستگ یخنده رستا دستم رو یها رو باال رفتم و با صدا پله

  ست؟یچ شیها خنده لیدل نمیدست نگهدارم و بب قهیام باعث شد چند دق یکنجکاو

 . زدیداشت با مخاطب پشت خطش حرف م یپر عشوه ا یصدا با

 

 .میجانم تو دستور بده عشق جان ما دربست نوکر یا-

 

 در هم گره خورده بود. میها اخم

 . دمیام را به گند کش یخودم خود را در هچل انداخته بودم. زندگ ی. با دست هادیلرز یم میها دست

نه هول شد نه  دنمیپشت در بمانم در را باز کردم و وارد خانه شدم. با د نیاز ا شترینداشتم ب تحمل

 رفت. ادشیدستپاچه، نه حرف زدن 

 کرد.  یکه هر روز م یتوجه به من سمت اتاقش رفت. کار یبه حرف زدنش ادامه داده بود و ب 

سر سوزن.  کیه شده به انداز یبه توجه داشتم حت ازیکرد. ن یقبل فرق م یامروز با روزها انگار

 مبل گذاشتم.  یدسته  یرا در آوردم و رو وشرتمیس

. دوباره در زدم بازم فقط سکوت بود امدیاز او در ن ییبه در زدم. صدا یاتاقش رفتم و تقه ا سمت

 سکوت. 

 

 و در را باز کردم. دمیکش میدست در موها کالفه

 

 در هم رفت و سرم داد زد.  شیها اخم

 

 تونم تحمل کنم پاهات رو تو اتاقم نذار.  یرو نم افتیق ینیب یم یتو؟ وقت یایبهت اجازه داد ب یک-

 

 . میحرف بزن دیبا-

 

 ندارم. یمن باهات حرف-

 

اتاق کوچک که  کی شیآرا زیاتاقش شدم و به دور تا دور اتاقش نگاه کردم. نه تخت داشت نه م وارد

 اصال جمع نشده. که معلوم بود یوسطش پهن شده بود و رخت خواب چهیقال کی

 

  

  

   

:      

   



 

              179 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 خورد.  یلباس گوشه اتاق به چشم م یو سه  کشو یواریکمد د کی. البته  

 نبود.  یگرید زیچ چیآن ه ریغ

 

 

 هیافتاده  ادتیاتاق؟ تازه  نیکم داره ا یچ ینیاومد بب ادتیاالن  ؟یکن ینگاه م ینجوریا یبه چ هیچ-

 کنه؟ یم یاتاق زندگ نیآدم زنده تو ا

 

پشت در  نیزم یدادم و همان جا رو نییقصد باز شدن نداشت. آب دهانم را با صدا پاهاش انگار  اخم

 شدم.  رهیو به او خ دمیرا در آغوش کش میدادم زانوها هینشستم و به در تک

 

 ی. هر کمیدوتا همخونه هم رو تحمل کن قیمثل دوتا رف ای. میتمومش کن ایب ایخسته شدم. کم آوردم -

 ی. مستیجالب ن تی. تو هم انگار حال روحرمیگ یم یمن دارم افسردگ نکنه یواسه خودش زندگ

 عاواق یتون یو تمومش کن اگه نم ایب یدونم کم گذاشتم برات و مقصر همه رفتار بدت خودمم. ول

دونم من و تو واسه هم  یرو بچشم. م یواقع یزندگ هیخوام طعم  یمن م  ر،یطالق بگ یتحملم کن

 شه؟ینم میبا هم بمون میتون یوست مدو تا د یول میساخته نشد

 

 

بود را با دست  ختهیاش ر یشانیپ یکه رو ییو سرش را پشت هم تکان داد موها دییرا جو شیها لب

 کنار زد و گفت: شیها

 

 هینقش  یتون ینم ی. نه تنها قولت حترهیم ادتیقولت  یستیتو مردش ن میما چندبار امتحان کرد-

به خودم و  نتیوقت توه چی. هیطعنه بزن یبنداز کهیت یخوا ی. همش میکن یدوست خوب رو باز

و اون قربون صدقه ت  نیا یکردن جلو ینقش باز یبرا ی. هر دفعه حتشهیخانوادم از ذهنم پاک نم

کنم.  یدم و تمومش م یرو ادامه نم یباز نیخورم ا یمونه. هر دفعه قسم م یبرام مثل مرگ م رمیم

سوزه چون دوست ندارم مردم که دهن گشادشون   یم  دلم به حالش مکن یبه مادرم فکر م یوقت یول

کنم نه  یو بد بگن در موردم اون وقت زخم شه رو دل مادرم. تحملت م ننیبش ییوا شده واسه بدگو

کنم  یاگه سخت باشه کمر خم نم یکنم بخاطر خودم، بخاطر مادرم. حت یبخاطر خودت تحملت م

 ییشهر باشم و خانوادم به قول تو اونا نییپا یاگه بچه  یام حتچون من رست ستمیم یصاف جلوت وا

 . یبهشون انگ زد یباشن که اونجور

 

گفت  یرا م نیخواست تند باشد زبانش ا یاز نگاه مظلومش م دیبه چشمانش دوختم .دلم لرز  چشم

 یکه او هم خسته است او هم دلش گرفته است. انگار مسخ چشم ها زدیداد م شیچشم ها یول

 گفتم: دمشیاز آن روز که ناغافل بوس شیمعصومش شده بودم نا خوداگاه زبانم باز شد و برا
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که اسمش  یهر چ ای هیشدم. واسه تنب دهیدست خودم نبود. نا غافل سمتت کش دمتیاون روز که بوس-

ه اجاز ایتو وجودم اون جرات  زیچ هی یکنم ول یو ازت عذرخواه امیخواستم ب ینبود. م یذاریرو م

 داد.  یرو بهم نم

 یکه باهات بحث کردم و اون حرف ها رو زدم دست خودم نبود. تو هم کم مقصر نبود ییوقت ها ای

 باهام. یو کل کل کن یکن کمیتحر ادیانگار خوشت م

 

انداخت و با انگشت  نیینشست. سرش را پا شیلب ها  یناخواسته رو یلبخند شیآن اخم ها وسط

 کرد.   یم یدستش باز یها

 

  ؟یکن یاعتراف م  یدار ینجوریو ا یامروز اومد هویچرا -

 

 تکان دادم. نیرا به طرف سرم

 

که بهت زده  یاون تلفن شتریفکر کنم ب یشم. ول مونیکارم پش نینگذره از ا قهیچند دق دیدونم شا ینم-

هم  مدنیبود پشت خط که پرو پرو با د یسراغت! ک امیوسوسه م کرد ب یشد و قربون صدقه ش رفت

  ؟یحرفت رو ادامه داد

 

 زد و سرش را تکان داد. شخندین

 

 یکنم وقت یمنم اعتراف م یچون اعتراف کرد یبهت اعتماد کرد. ول شهینم یمزاج یکال دمدم-

 دلم خنک شه. یحرص بخور کمیکنم  یباز لمیف یگفتم الک دمیدر رو شن یصدا

 

 

 . لبخند زد و گفت:دیکش یراحت نفس

 

 روم  بذار. یخوا یکه م یمراحت باش هر اس-

 

 و گفت: دیخند
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 .یخوره بهتره خودت باش ی. بهت نمیچه از خود گذشته و مهربون شد-

 

 خوب و مهربونم.  شهیتو با من کل کل نکن من هم-

 

 تمسخر گفت: با

 

 ترسم به خوب بودنت عادت کنم. یم-

 

 هم با همان لحن جوابش را دادم. من

 

 مگه!؟ شهیم یخب عادت کن، چ-

 

 . یبرم گردون دیدرد با یدرد اومدم خونت ب ی. بشهیاون وقت ترک عادت موجب مرض م-

 

 نه؟ یعاشقم ش یجزو محاالت که بخوا-

 

 .زدیکالم حرف بزند. فقط بلند قهقهه م کیتوانست  ینم یحت دیخند بلند

 

 دمت گرم. یبود جک سال گفت یبامزه ا هیشوخ-

 

 در بود گفتم: رهیدستگ یدم و به او پشت کردم  دستم روجان بلند ش یلبخند ب کیلبخند زدم،  

 

شام درست کنم دوست  رمی. مشهیم یخود به خود جد میریگ یم یرو که به شوخ ییزهایچ شهیهم-

 کمک. ایب یداشت

 

 در جوابم نگفت.  یزیبار چ نیاول یبرا

اتاق آن  نیرستا و بزرگ تربغل اتاق  قای. دقکه متعلق به من بود رفتم یآمدم سمت اتاق رونیاتاق ب از

 خانه بود.
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 دیسف یرنگ اتاق هم مشک یو صندل شیآرا زیتخت دو نفره گرفته بود با م کیاتاق  نیا یبابا برا 

 داد.   یبه من م یآرامش خاص کیدوست داشتم  یلیکه خ یکرده بود رنگ

و  دمیکش میدر موها یو دست ستادمیا نهیآ یتاب و شلوارک عوض کردم جلو کیرا  با با  میها لباس

 رفتم.  رونیب

 

 سمتم برگشت و ابرو باال انداخت.  میپاها یبود. با صدا ستادهیدر آشپزخانه ا یجلو رستا

 

 رون؟یب یرو انداخت کلتیه یکن یدلبر یاومد-

 

 زدم. یاش ضربه ا ینیزدم با انگشتم به نوک ب لبخند

 

 ولت نکنم.  یقسم خوردم تا عاشقم نشد-

 

 دانم.  یبود او را  نم نطوریمن که ا یخنده از ته دل برا کی. میدیر هر دو بلند خندبا نیاول یبرا

 

را در  گرید یها ییو شروع به شستن کردم. رستا مواد غذا ختمیر ییظرفشو نکیها را در س گوجه

 جا به جا کرد.  خچالی

 

 مگه؟ میشتریدو نفر ب یخر یم لهیچه خبره انقدر وس-

 

 باال انداختم. شانه

 

 شه. یعقده هام خال رمیکنم. فعال بزار بگ دیخونه خر یو داشتم بزرگ شم برا نیعشق ا یاز بچگ-

 

 . دیچ نتیرا در کاب ندهیها و مواد شو یخوراک هیزد و بق لبخند

 

. مشغول خورد ستادیگرفت کنارم ا ییو خوردشان کردم. رستا هم چاقو ختمیها را در ظرف ر گوجه

 کردن شد. 
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 ؟یبلد یآشپز-

 

 را تکان داد. سرش

 

 ؟ینه اونقدر که کدبانو باشم. تو چ یاهوم بلدم ول-

 

 زدم و ابرو باال انداختم. لبخند

 

 فقط انواع تخم مرغ ها.-

 

 از تاسف تکان داد.  یو سر دیخند

 

 ؟یبرام تخم مرغ درست کن یخوا یاالن م یعنی-

 

 در آوردم. شیبرا یباال انداختم و شکلک شانه

 

 .یپرس یم ییگوجه ها. چه سوال ها نیام کباب بره درست کنم با اخو ینه پس م-

 سفارش بدم؟  رونیاز ب زیچ هی یخوا ی!؟ مینکنه دوست ندار  

 

 بهتره.  رونیب یکردم. درست کن از غذا ینه بابا شوخ-

 

گاز گذاشتم. تخم مرغ ها را هم  یتابه را رو یرا شستم و ماه میخورد کردن گوجه ها دست ها بعد

را نازک کردم و  میشد. صدا رهیداد و به من خ هیتک واریبه د نهیرستا دست به س دمیچ نتیکاب یرو

 گفتم:

 

 .شمینگام نکن هول م ینجوریا-

 

 و گفت:  دیخند بلند
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 بخدا. یا وونهید-

 

تنش کرد  یو شلوارک کوتاه دیسف شرتیشد. تا حاال به لباسش دقت نکردم . ت دهیسمتش کش نگاهم

دانم چرا به او دقت نکرده  یبسته بود. نم یسرش جمع کرد و به قول مادر دم اسب یباالهم  شیموها

 آمد. یبه او م یلیخ دیرنگ سف یبودم. ول

 

 یلیکه تفت شان دادم تخم مرغ ها را به آن اضافه کردم. خ یو کم ختمیر تابهیها را در ماه گوجه

گاز  کیرا باز کرده بود. از کشو نزد میاشتها یآن حساب یغذا را نخورده بودم. بو نیوقت بود ا

ولش  عیپوست دستم را سوزاند و سر شیلحظه گرما کیتابه را دستم گرفتم  یدستمال برداشتم و  ماه

 م،یپاها یو رو نیزم یکردم و همه غذا بر عکس شد رو

تم آمد سم عیدادم تا خنک شود.  رستا سر یرا تکان م میبود که  پاها و دست ها ادیآنقدر سوزشش ز 

 کرد. یرا در دستش گرفت و تند تند فوت م میو دست ها

 

 تو خونه؟ میبرات پماد بزنم. دار نیبش ایکرد با خودش! ب کاریچ نیخدا بب یا-

 

 سوخت اشکم در آمده بود. یم میپاها آنقدر

 را میگذاشت و آرام پاها میکنار پاها ختیبرداشت و در آن آب ر یلگن ییظرفشو نکیس ریاز ز رستا

 بلند کرد و آب گذاشت. 

 

 کنه. یسوزشش رو کم م نیفقط هم یلعنت یکنه. ول یچون عفونت م میکار و کن نیا دینبا-

 

 .دییدو خچالیآمده باشد سمت  ادشی یزیانگار چ هوی 

از عسل در کاسه  یرفت  کم ییظرفشو نکیآورد و سمت س رونیدرش را باز کرد ظرف عسل را ب 

 . ختیر

. آرامش گرفته بودم انگار معجزه دنیکش میپاها یبا دستش شروع کرد به عسل رو نشست میپاها کنار

 حرکت رستا بودم و درد را فراموش کردم.  ریتحت تاث دیبود. شا

 

جا هم  هیشه.  یرفتن درد هم م نیکنه  موجب از ب یسوخته کمک م هیعسل به خنک شدن ناح -

 .دهیموثر و مف یپوست در اثر سوختگ یشده رو جادیازخم  امیتو بهبود و الت یعیماده طب نیخوندم  ا
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 نیمن غرق شده بودم در ا یگفت. ول یم یسوختگ یبرا راتشیعسل و تاث یداشت از اثر گذار او

 یکه مهربان م یآمد. زمان یم باتریز میبه چشم ها کیداد. چقدر از نزد یانجام م میکه برا ییکارها

 تر بود. نیشد دلنش

 یکار ها را انجام م نیا شیمن بود من هم برا یشد. که  اگر او جا یسرم اکو مسوال در  کی یول

 یساده از کنارش م ایکردم؟  یبه غم نشسته و دل نگران نگاهش م یبا چشم ها نطوریدادم!؟ ا

 گذشتم!؟

 

را  شیو بازوها دمیهوا گونه اش را بوس یهم مثل مسخ شده ها فقط به او نگاه کردم و خم شدم ب باز

افتاد. انگار  یاتفاق م میبود که برا یناخوداگاه ریکارها ضم نیفتم و از او خواستم بلند شود. اگر

 دست خودم نبود.

 قبل در صورتم براق نشد و سرم داد نزد.  یگل انداخته و سرخ شده بود. مثل دفعه  صورتش

 

 سوزه. ینم گهیبرو دستت رو بشور خوب شده د یمرس-

 

 رفت. به رفتنش نگاه کردم و گفتم: ییزد و سمت روشو لبخند

 

 م؟یبخور یحاال شام چ-

 

 و گفت: دیخند

 

 

بود. تازه سبکه و  نیغذامون ا ومدیم رید رونیکه خونمون مامان از ب ی. زمانیو چا رینون و پن-

 . یخواب یراحت م

     

 غذا سفارش بدم؟ ها؟ یخوا یم-

 

 کرد و گفت: یرا باال انداخت و بامزه نچ شیابروها

 

 .میبخور ارمیم زیچ هیشما فقط از جات تکون نخور من خودم -
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 شدم.  رهیبود خ نیکه پخش زم یو با حسرت به تخم مرغ و گوجه ا دمیخند

 

 خورم.  یو م نیهم یجمع کن نیاز رو زم یخوا یشد م یحروم نم نایکاش ا-

 

 نثارم کرد.  یاش در  هم جمع شد و چندش چهره

 

و  ریپن خچالیساز را روشن کرد و از  یکرد. چا زیرا تم ختهیه بهم رآشپزخان قهیعرض چند دق در

 . دیچ زیم ینون و گوجه برداشت و رو

 

 گفتم: یتعجب نگاهش کردم با حال زار با

 

 کنه.  یدلم ضعف م شتریخورم ب ینم نویتو رو خدا مگه صبحانه ست؟ من ا-

 

دست گذاشت و  شیپ کیهم در  ریپن دیپاش شیکرد نمک رو زیتوجه به من گوجه ها را ر یو ب دیخند

 با ابرو به من اشاره کرد. 

 

 نخور. نمیجلو به نظرم هم ادیبفرما آقا آسا امشب رو سبک بخور و بخواب، نگاه شکمت داره م-

 

 شکمم کجا بود. یبرو بابا توهم زد-

 خواد برم بخرم؟ یدلم تخم مرغ م دایرستا شد یول

 

 درست کرد و طرفم گرفت. یا لقمه

 

 لقمه رو بخور فکر کن تخم مرغه.  نیچشم هات رو ببند و ا-

 

 حرف را زد. بعد در جوابش گفت: نیا 
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. آقا انقدر کباب خورده میکرد یبه کباب فکر م میبست یما چشم هامون رو م نیتو رو خدا بب ی_ وا

 هوس تخم مرغ کرده.

 

بود تا لقمه درست  شیبه دست ها میهازدم و چشم  ی. لبخنددیگرفت. بهم چسب میکه برا یلقمه ا  واقعا

 کرد از دستش گرفتم.

 

 واقعا از کباب هم خوشمزه تره.-

 

 ؟یوا! مگه دست ندار-

 

 چسبه. یم شتریب یریگ یدارم حوصله لقمه گرفتن ندارم. راستش تو لقمه م-

 

آرامش  نیو چقدر ا میمان بود که امشب را در آرامش باش نیقرار ب کیفقط لبخند زد. انگار  دوباره

 بود کاش ادامه داشته باشد. نیدلنش

 

 

 شام ظرف ها را  جمع کرد نگذاشت به او کمک کنم.  بعد

 قرمز شد. ینگاه کردم کم میپاها به

 کمتر شده بود.  یلیسوزشش خ یول 

 شد. رهیخ مینگاهم را دنبال کرد و او هم به پاها ریمس ستادیا میرستا جلو رو 

 

 

 سوزه؟ یم-

 

 خوب شده. یکه زدنه بابا عسل -

 

 کنه.  یخونده بودم که سوزش رو کمتر م نترنتیامتحان کردم.  قبال تو ا یبار بود رو کس نیاول-
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 یرو ندارم. قبال م زهایچ نجوری. من اصال حوصله خوندن مطلب و شعر و ایخوبه اهل مطالعه ا-

 کردن معتاد شدم. یبه باز دیها شد یتازگ یخوندم ول

 

 تکان داد و گفت: نیکرد. سرش را به طرف یم دقت به من گوش با

 

 هی یتون یم یکنه الاقل چندتا کتاب بخون یاضافه نم یزیکه به دانش و تجربه ت چ یباز گه،یبده د-

 خودت.  یبرا هیبق ینه برا یکمک ش

 

 !یخوره اهل مطالعه باش یبهت نم-

 

 ایکه از دن یکنیم یزندگ یدارعقب مونده  هیبا  یکن یتو ذهنت؟ چرا فکر م یساخت یتو از من چ-

نبود. من  ینجوریگذرونده؟ بخدا ا یو خوش گذرون یمهمون هیهر شبش رو تو  دونمیچم ایعقبه! 

 کردم نذارم روز هام به بطالت بره.  یم یوقت ها خونه بودم و سع یلیخ

 

 نیا . پس منمیکه روشنم کرد یخوره. مرس ینم تینگفتم، کال گفتم به گروه خون یزیمن که چ-

کن بهم برم  یخوبه؟  معرف ییها تیکنم. فقط بهم کمک کن بگو  چه کتاب ها و سا یرو پاک م یباز

 علم. شیسراغ افزا

 

 گذاشت. ریزود روت تاث شهیچه خوبه که م-

 

 یلیخ امیزود کوتاه م یلیخ نکهیدونم. ا یخصلت بد م هی نویکه ازم سو استفاده نشه. من ا یبه شرط-

 درس عبرت نشد برام. یضربه خوردم ول وقت ها یلیبده. خ

 

 زد و گفت: لبخند

 

 که بخوام سو استفاده کنم. ستمین یمن آدم به من اعتماد کن-

 

 جوابش فقط لبخند زدم.   در
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م را که دستم  لیکنارم نشست. موبا پسیاز پفک و چ ینشستم. رستا با ظرف بزرگ ونیزیتلو یجلو

 گذاشت.  زیم یبود  برداشت و خاموش کرد. رو

 

 .نمیبذارم بب لمیف یکیدوست دارم تو تار یلی. خمیدید یم میداشت لمیف هیکاش -

 

 م را برداشتم و گفتم: لیکردم و خم شدم موبا نگاهش

 

 بگو دانلود کنم؟ یدوست دار یلمیچه ف-

 

 م آمد که محکم  پشت دستش زدم.  لیچپ نگاهم کرد و دستش طرف موبا چپ

 

 رو. تیبنداز کنار گوشدردم اومد.  وونهیآخ د-

 

 دانلود کنم برات. لمیخوام ف یخنگه م-

 

 زد و ابرو باال انداخت.  لبخند

 

 ! یچه مهربون شد-

 دنیکش غیعر زدن هام و ج دیهفته با کیرو ندارم. تا  دنشیجنبه د یدوست دارم. ول یلیخ ترسناک

 . یهام رو تو خواب  تحمل کن

 .ادیخوشم نم یو جنگ یسیعاشقانه دانلود کن از پل هی

 

 

 یعاشقانه ))در حال و هوا لمیاصرار کرده بود ف کباریافتادم که  کایآرن ادیفکر کردم و به  یکم

 هم بود همان را دانلود کردم. یقشنگ لمیآمد ف ادمیدانلود کنم.  شیعشق(( را برا

 

 نگاهم کرد و گفت: رستا

 

 

  

  

   

:      

   



 

              190 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 ؟یعاشقانه دوست دار لمیتو هم ف-

 

 به او زدم. یچشمکباال انداختم و  شانه

 

 . نمیبب لمیدوست دارم حرف عاشقانه بشنوم تا تو ف شتریمن ب-

 

 . ستیشدن هم ن دیاز سرخ و سف یآورد اثر یوقت کم نم چیرفت رستا است و ه ادمی

 

 .  گهیبودم د نجایمن ا یکرد یزودتر زبون باز م یتو که انقدر دوست داشت ،یآخ-

 

حجب  یدون یکلمه به گوشت خورد!؟ م نیمن موندم تا حاال اسم ا اصال یندار ایم ایبه جان خودم ح-

   ؟یچ یعنی ایو ح

 

 .دییو گوشه لبش را جو دیخند بلند

 

 یمشکالت زندگ ایخوبه؟  یسالمت یهست؟ برا ی. حاال چستیواژه برام آشنا ن نینه بخدا، اصال ا-

 داره؟  یرو زندگ یریتاث بره؟یم نیاز ب ایرو کم 

 

 تکان دادم. شیاز تاسف برا یاش زدم و سر یشانیپ یکف دستم رو با

  

 .یتر یباش دوست داشتن یجور نیتو هم الیخ یب-

 

 ام گذاشت و گفت: یشانیپ یاش مثل عالمت سوال شده بود. با تعجب نگاهم کرد دستش را رو چهره

 

به  ایتو رو من ای یتو خوش ای ،یا گهیجور د هیخورده؟ امشب  یی! جان رستا سرت به جایتبم ندار-

 برم.  یسر م

 

 نشست. میلب ها یرو ینیشدم. لبخند غمگ رهیبرگرداندم و به روبرو خ رو
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آدم ها دوست دارن رو مخ طرف مقابلشون باشن؟ دوست دارن همش جنگ اعصاب  یکن یفکر م-

 داشته باشن؟

 رو؟ نیکل کل و دعوا و توه ایآرامش رو دوست دارن  یکن یم فکر

 پر از آرامش باشه نه بحث و جدال.  شونیندگقطعا دوست دارن ز 

خواد بخندم،  یدغدغه منم دلم م یآروم و ب یزندگ هیدنبال آرامشم دنبال  ستم،ین هیاز بق یهم مستثن من

که بهم  ییزهایچ ایکنم به رفتار مادرم  یبه گذشته فکر م یوقت یرو شاد کنم  ول هیشاد باشم، بق

 هیخال یکن ازشاگه ب یداره ول یبلند یصدا رونیکه از ب یونهم شمیم یطبل تو خال هیگذشت مثل 

 .ادیدر نم ییازش صدا گهی. دهیخال

 

 

 بحث ادامه داشته باشد. نیکند و ا دایواژه پ کیبود که  نیفکر فرو رفته بود. انگار دنبال ا در

 در هم جمع شد. شیکرد و ابروها زیرا ر شیچشم ها 

 

 کنم.  یاعتراف هیبذار -

 ه،یگفتم چه چندش و عقده ا دمتیکه د یبار نیاول ادمهی. ومدیاه اول اصال از تو خوشم نمتو نگ من

 .ستمیآدم شناس ن دمیامروز فهم یبود. ول نیهم دمیهم عق  شیچند روز پ نیتا هم دیچقدر نچسبه. شا

 بهش اعتماد کرد. شهیکه م یباش یآدم خوب یتون یم یمهربون باش یتون یتو هم م 

زنن  یدوست هات رو حرفت حرف نم دمید یوقت مارستانیب یاون روز که اومد ادمهی، مثل دوستات 

و  یبه کاوه کمک کرد دمید یوقت یذارن! ول یاحترام م نیان که به ا یچه احمق نایبا خودم گفتم ا

 هیمن رو شما چهار تا  یشد گهید یکیکه بهش کمک کنم جلو چشم هام  یو اعتماد کرد یاجازه داد

 ((ییاستثنا یشتم. ))پسرهااسم گذا

 دیو سرخ و سف یموقع خجالت هیموقع مثل گل پژمرده،  هی نیموقع شاد هیشما رو شناخت  شهینم واقعا

 روتون حساب باز کرد. شهیکه نم نیش یموقع انقدر پرو و خشن م هی نیش یم

وصا تو به مشکل خوردم. مخص دیکه تو شناخت شما شد یکیمن  نیدار یبه خصوص یاخالق ها هی

 و هومن،

کردم واقعا شناختش برام سخته. فکر کنم  یاشتباه م یبچه مثبت آرومه ول هیکردم هومن  یمن فکر م 

 هم باشه. درسته؟ هیشب تونیاخالق اتیخصوص یلیشما دوتا خ

 

 را به عالمت مثبت تکان دادم و گفتم: سرم
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که هستن نباشن با خودشون راحت  یکنن اون یم یرضا و کاوه سع ی. ولمیهم هست هیمن و هومن شب-

اعتماد به نفسش  یلیبچه بود و خ یلیکاوه خ م؟یایبا هم کنار ب میما چقدر سخت تونست یدون ی. مستنین

بود. همش در حال ناله کردن و عر زدن بود. هومن تونست اون و درست کنه و بهش قدرت بده  نییپا

وه وقت گذاشت و بهش محبت کرد پدر کاوه در کا یشد. اونقدر که هومن برا یسخت بود ول نکهیبا ا

اومد اون به هم  شیاون روز خونمون حرف از بچه و زن گرفتنش پ یوقت نیحقش نکرد. واسه هم

 . خوابوند در گوشش. ختیر

 

دانلود شده بود. لبخند زدم و بلند  لمیام انداختم ف یبه گوش یرا تکان داد و سکوت کرد. نگاه سرش

 وصل کردم.  ونیزیو به تلو ختمیر را در فلش لمیشدم ف

 

تخت برداشتم و دوباره کنار رستا برگشتم.  یها را خاموش کردم و سمت اتاق رفتم پتو را از رو برق

 . دیدستم بلند خند  یپتو دنیبا د

 

  ؟یبخواب یخوا یمگه م-

 

 .برهیدونم خوابم م یم ینه ول-

 

 شد. رهیخ ونیزیو به تلو دیخند دوباره

 

 

 بره! یخوابت م ینذار وقت لمیخب ف-

 

 باهات.  نمیب یکنه م یاریکه چشم هام  ییتا جا دم،یبار قبال د کیمن  -

 

 !یبود دهیکه خودت ند یزدیم زیچ هیخب -

 

روز به  هی دیشا یدیخدا رو چه د ریبگ ادیدختره رو  یها و کارها الوگیقشنگه، د نیبه نظرم ا-

 دردت خورد. 

 

 نگاهش کردم و گفتم: یبخند زدم و جدلب نثارم کرد. ل ریز ییپرو
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 دوست دارم فکر کن انقدر به دلم نشسته حفظ شدم. یلیرو خ الوگشونیقسمت از د هی-

 

 «برم نجای"بهتره از ا گهیمرده بهش م لمیقسمت از ف هی

 «.یعاشقم بش کردمی"من فکر نم گهیتو جوابش م زن

... من فقط کنجکاو بودم که بدونم موضوع ردمکیخودمم فکر نم»گه  یو م زنهیم ینیلبخند غمگ مرده

 .((کنهیدرون آدم نفوذ م واشی واشیاحساسات  دونمیاز کجا شروع شد؟ حاال م

 

 داد و با ترس نگاهش را از من گرفت.  نیی. آب دهانش را با صدا پادیکردم از درون لرز احساس

 

 جفت مان انداختم. یلبخند زدم و پتو را رو منم

 

 گم؟یم-

 

 وبگ-

 

 رد کن بره.  یخوره خواست یداره که به دردمون نم ییصحنه ها لمیاز ف ییجاها هی-

 

 زد و گفت: میبه بازو یمشت

 

 ؟یدید یدفعه قبل با ک-

 

 تکان دادم. نیو سرم را به طرف دمیخند

 

د. خوابم بر یک دمیدوبارم رفتم آب خوردم. آخرم نفهم ییرفتم دستشو یدو سه بار فقط الک کا،یبا آرن -

! هومن گفته بود من یکردم زن و مرد داستان قراره برن تو فاز عاشق یبود من حس م نجایجالب ا

 که من خوشم اومد اون دوست نداشت.  یبود. تازه اونقدر ینداشت معمول یصحنه ا دمید
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رستا اشک  دمید ییجاها کی. میغرق شده بود شیشروع شده بود. هر دو در لحظه لحظه ها لمیف

نگذاشته بود. من فقط از  میرو یآنچنان ریمن تاث یکرده بود ول هیهم گر کایلب بود آرنجا ختیر

 داد انگار خوشم آمده بود. یکه حس و حال خودم را نشان م ییشان از تنها نیب الوگید

 

 

شده بودم. سرم در حال انفجار بود از  داریافتاد. صبح زود ب یهم م یرو میکم کم چشم ها گرید

 راه شوم.  مهین قیست نداشتم ضدحال بزنم و رفهم دو یطرف

 

 رستا؟-

  

 جانم؟-

 

آن  کیبود که اصال متوجه نگاه شوکه شده ام نبود! به من جانم گفته بود! فکر کنم  لمیغرق ف انقدر

آمد  ینم ادشیخودمان اصال  یواقع یایگشت به دن یبر م دیزن قصه گذاشته بود. شا یخودش را جا

 چه گفته!

 

 شم.  داریزود ب دیصبح با ؟یشیبخوابم ناراحت ممن برم -

 

 مونده؟ یلیخ-

 

 .ادینه ز-

 

 حس کردم.  نطوریمن ا دیشا ای ندیدوست نداشت تنها بب انگار

 

 باشه برو بخواب.-

 

از  کایمثل آرن دیبگذارم. گفتم شا شیتنها امدین را بستم. دلم میدادم و چشم ها هیرا به مبل تک سرم

 .اوردیکشد به زبان ب یخجالت م یترسد ول یم ییتنها
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گرم خواب شد. بدون  میبار بود آرامش در وجودم نشسته بود و چشم ها نیخوابم برد! اول یک دمینفهم

 و پر آرامش. قیخواب عم کی یفکر چیبدون ه یاسترس چیه

 

 . دمیپرافتاده از خواب  میشونه ها یرو یزیچ نکهیبودم که با حس ا دهیچقدر خواب قایدانم دق ینم

 ادمیباال رفت و با تعجب نگاهش کردم اصال  میرستا ابروها دنیافتاد با د میبا ترس به شانه ها نگاهم

خوابم  لمیآمده بود همان اول ف ادمیکه روشن بود.  ونیزیتلو دنیمبل خوابم برد با د یآمد چرا رو ینم

 خوابش برده بود.  لمیبرد. رستا هم حتما وسط ف

 را خاموش کردم.  ونیزیمبل گذاشتم. بلند شدم و تلو یسرش را رو آرام

 

بلندش کنم. تا  میدست ها یکردم آرام رو یگرفت. سع یتا صبح کمر درد م دیخواب یمبل م یرو اگر

را باز کرد.  شیو چشم ها دیترس رمشیقرار دادم که در آغوش بگ شیسرش و پاها ریرا ز میدست ها

 .مستادیو صاف ا دمیخود را عقب کش عیسر

 

 ؟یکن یم یدار کاریشده؟ چ یچ-

 

 زل زد و گفت: میدور و برش نگاه کرد. با ترس در چشم ها به

 

 ؟یشده بود کیچرا انقدر بهم نزد ؟یکرد یم کاریچ یداشت-

 

 را باال انداختم. میو شانه ها دمیکش میدر موها یدست 

 

 یتا صبح کمر درد م نجای. آخه ایخواستم ببرمت سر جات بخواب ینداشتم. م تینترس بخدا کار-

 .یگرفت

 

را با پشت دستش  شیبود. فقط سرش را تکان داد و بلند شد. چشم ها دینگاهش هنوز شک و ترد در

 ماساژ داد.

 

 . ریشب بخ یباشه، مرس-
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 رفت نگاه کردم.  یرفتنش که تلو تلو خوران سمت اتاقش م به

 شدم. رهیخ میرو یخاموش جلو ونیزیومبل نشستم و به تل یبود. دوباره رو دهیاز سرم پر خواب

که از خانه شان برگشتم.  یشد. اول به پدر چون از وقت دهیخواب شده بودم .فکرم سمت همه جا کش بد

 رفته بودم. دنشینه با او تماس گرفتم نه به د

فقط  یکنند. بعد آن مهمان یرا از من پنهان م یزیکردم  چ یاز آنها  دلخور بودم. احساس م یکم

 داد.  یخانه به من خبر م یخانه و اعضا یو از حال و هوا زدیزنگ م انیروز در م کی کایآرن

 دادم. هیبه خود زدم و سرم را به مبل تک ی. پوزخندنیآرو ینه پدر نه حت زدیم مادر به من زنگ نه

 یبموجود  کیآنها  یخانواده ام ارزش دارم. من برا یکردم برا یداشتم که فکر م یخوش یالیخ چه

 و اضافه بودم . تیخاص

 

 از مبل گرفتم به پشتم برگشتم.  هیاز پشت سرم هول شدم و تک ییصدا با

 

 ؟یبخواب یرینترس منم، چرا نم-

 

 و گفتم: دمیکش یپوف

 

 ؟یدیتو چرا نخواب م،یترسوند-

 

 آب بخورم.  وانیل هیاومدم  د،یخوابم پر-

 

 خواب برامون زهر شد.  لمهیف نیبخاطر ا-

 

 د و گفت:ز لبخند

 

 بود.  یقشنگ لمیارزشش رو داشت. ف یول-

 

 ؟یدیتا آخرش رو د-
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 .دمید یداریآخرش رو تو خواب و ب با،یتقر-

 

 .نیدوباره بب نیقشنگ بش یکاریفدا سرت صبح که ب-

 

 زد و سمت آشپزخانه رفت. من هم بلند شدم و سمت اتاقم رفتم. لبخند

 

**** 

 کالفه ام کرده بود . یبودم و در چرت بودم که حساب دهیکش هازینشسته بودم. آنقدر خم ستمیس پشت

را  میرا در هم قالب کردم و  پشت سرم  گذاشتم چشم ها می. دست هاختمیر وتریچند برنامه در کامپ 

 هم بستم.  یرو قهیچند دق یبرا

 طاقتم کرده بود.  یب یخواب یانگار سر درد و ب یول

برداشتم و در دستم گرفتم و به اسم رستا که  زیم یزشش از رولر یبود با صدا برهیو یم رو لیموبا

 کرده بودم لبخند زدم و دکمه اتصال زدم و در گوشم گذاشتم. ویفرشته عذاب س

 

 سالم عرض شد بانو.-

 

 نشستم و اسمش را صدا زدم. یصندل یدلشوره گرفتم صاف رو ی. کمامدین ییآن طرف خط صدا از

 

 

 الو رستا؟-

 

کردم  یبد فکر م یزهایکردم. از بس به چ یاحساس م نطوریمن ا دیشا ای د،یلرز یم شیصدا انگار

 کرد. یاتفاقات را برداشت م نیذهنم فقط  بدتر

 

 ؟یسالم خوب-

 

 ؟یزنیچرا حرف نم دمیبخدا ترس یا وونهید-
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 از دستم افتاد.  یلحظه گوش هی! یترس یم زیچ نیتر کیبا کوچ-

 

 .یم. باز خواب رو از سرم پروندتو چرت بود گه،یحواست باشه د-

 

 و با تمسخر گفت: دیخند

 

 ؟یوقت خسته نش هی یکن یقربونت برم انقدر کار م-

 

 آدرس ازم بپرسه.  ومدینفر ن هی یحت ستین یاصال، از صبح هم مغازه خبر دمینخواب شبیبچه پرو د-

 

 و گفت: دیفقط خند دوباره

 

 چه شود. یون داشته باششام هم مهم یفکر کن  انقدر خسته باش ،یوا-

 

 دمیتعجب پرس با

 

 !؟میما مهمون دار-

 

 .رهیخواد خونه ما بگ یم ستیداره خونش جا ن هینه همسا-

 

 رفتم گفتم: یاش م یزبان نیریدر دل قربان صدقه ش نکهیا با

 

 حاال؟ هیک ،یدوباره خوشمزه شد-

 

 مامان با رها و آوا.-

 

 لوشون چرت نزنم فکر کنن معتادم. بخوابم شب ج کمی امیخب پس من زودتر م-
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 و گفت: دیخند بلند

 

 تا خود االن خواب بودم. شهیباورت م دمیتو خواب یمن جا-

 

 هیگرسنه و تشنه  رونیبدبخت ما مردها، صبح زود زدم ب ،ی. هیدمت گرم، پدر خواب رو در آورد-

 لقمه نون حالل ببرم واسه زن و بچه. 

 

 آورد.  یم نماز زبان هم ک ی. ولدیفقط خند 

 

 شده. زن و بچه!؟ یبچه م چه توهم رمیبم یاله-

 

غذا  نمیزنگ بزن. اصال بب یخواست یزیزبونت دراز شد. چ دمیبرو به کارت برس باز بهت خند-

 سفارش بدم؟ رونیاز ب ای یدرست کن یبلد

 

 بچه جان.  یخور یکنم انگشت هات رو هم م ی. غذا درست مستمین یمثل تو دست پا چلفت-

 

 زدم و گفتم: شخندین

 

 ؟ی. کار نداریباشه تو خوب-

 

 بود.  دهیسوال را پرس نیا یمکث کرد و انگار با دو دل یکم

 

 ها؟ انین ارمیبهونه در ب هی هیآسا، اگه سختته و مشکل-

 

بخورم بخوابم  زیچ هیچشم. خانم هنرمند ناهار درست کن اومدم  یقدمشون رو ینه بابا چه مشکل-

 خواب.  یبرا رمیمیدارم م ییخدا
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 غذا حاضره فعال خداحافظ یباشه هر وقت اومد ،یمرس-

 

 خداحافظ-

 

 

که فکرم  یخوردم. زمان یبه خود فرستادم. از دست خودم حرص م یرا قطع کردم و لعنت یگوش

من بزرگ  یبرا میافتاد جلو چشم ها یاتفاق کوچک م کی. تا شد یم دهیمسموم کش یزهایسمت چ

 لحظه سکوت رستا دلم هزار راه رفت.  کیمثل االن که با داد.  یجلوه م

 

 لبخند زدم. نیآرو دنیباز شدن در مغازه  سرم را بلند کردم. با د یصدا با

 

 . یما کرد ادیاومده چه عجب  یک نیبه به بب-

 

 .میدیرا در آغوش کش گریدلتنگ اش بودم سمتم آمد و همد یلیزد و منم به احترامش بلند شدم. خ لبخند

 

 ؟یداداش خوب یچطور-

 

 دوباره؟ یخوا یم یشرف باز داداش شدم چ یقربونت، ب-

 

و به  دییرا جو شیهاش انگار اشک نشسته بود. لب ها شیدر چشم ها ینگاهش کردم. ول مشکوک

 اجبار لبخند زد.

 

 ((ی))راو

زده بود کرد. از بس زنگ  ینم افتیجواب در یگرفت، ول یبار بود شماره آسا رو م نیصدم رستا

مبل پرت کرد.  آنقدر طول اتاق را رفت و  یرا رو یآسا خاموش شده بود. کالفه گوش لیموبا گرید

 درد گرفته بود.  شیبرگشت کف پاها

 

 !رمیازت خبر  بگ یاز ک ؟یدیچرا جواب نم یلعنت-
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 که از یش را در دستش گرفت. تنها شماره ا لیانداخت رفت. موبا شیرا رو یکه گوش یمبل سمت

 دوستان آسا داشت شماره کاوه بود. 

 

در  شیدر آخر بدون فکر شماره اش را گرفت. دو بوق نخورده بود که صدا یدو دل بود ول نکهیا با

 . دیچیپ یگوش

 

  ؟یچطور یسالم آبج-

 

کرد تا  یرا گرفت سرفه ا یگوش یدهن یرا صاف کند که نگران نشود. جلو شیکرد صدا یسع

 اشد.  بدون خش و لرزش ب شیصدا

 

  ؟یسالم کاوه جان خوب-

 

 نامرد خوبه؟ یآسا ؟یقربونت شما خوب-

 

. دهیجواب نم رمشیگ یاالن چند ساعته م  قتیرف نیمزاحمت شدم ا دیممنونم. کاوه جان ببخش میخوب-

خبر  هی یتون یرو نداشتم. مجبور شدم به تو زنگ بزنم. نم گهید یمن جز خانوادش و تو شماره کس

ازشون دلخور بود بهم  کمی. چون ستیمطمئنم با خانوادش ن ست؟یرضا ن ایا هومن ب ینیبب یریبگ

 االن چهار بعدظهره. ادیخونه. ساعت دوازده قرار بود ب ادیگفت ناهار درست کنم زود م

 

 و گفت: دیسکوت کرد، خند یکم

 

. هر جا باشه ستین ینیب شیکارامون قابل پ میهست ییباشه نگران نباش، ما چهار تا به قول تو استثنا-

 . دمیزنم بعد بهت خبر م یمن االن به هومن و رضا زنگ م ادیم

 

 شده بود. شترینداشت. دلشوره اش ب یریدل آشوبه رستا تاث یرو شیحرف ها انگار

 

 مونم زود بهم زنگ بزن. یپس منتظر خبرت م-
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 یرا تند تند تکان م شیرا در هم قفل کرد و پاها شیمبل نشست. دست ها یرا قطع کرد و رو ی.گوش

 داد. 

 کرد.    یبود مزه خون را در دهانش حس م دهییرا از بس از حرص جو شیها لب

 

 کار نکرده بود. نه غذا درست کرد نه خانه را مرتب کرد.  چیشب ه یبرا هنوز

 

 تلفن خانه با دو سمتش رفت و بدون نگاه کردن به شماره جواب داد.  یصدا با

 

 الو، آسا؟-

 

 سکوت کرد.  نیآرو یصدا دنیشن با

 

 ؟یسالم رستاجون خوب-

 

 کرد آرام و شمرده شمرده حرف بزند. یسع

 

 خوبن؟  نایمامان ا ؟یتو خوب یسالم مرس-

 

 آسا خونه ست؟ ،یقربونت مرس-

 

 تا بتواند آرام باشد.  دیکش قیرا بست و نفس عم شیها چشم

 

 ؟یجان سرکاره، کارش داشت نینه آرو-

 

 گفت: یگرفته ا یبا صدا قهیو بعد از چند دقسکوت کرد  یکم

 

 ...ششیبود من رفتم پ یعنی ست،یرستا آسا مغازه ن-
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 اسمش را خواند و گفت: دیلرز یکه از استرس و دلشوره م ییسکوت کرد. رستا با صدا دوباره

 

 بحثتون شد؟  ؟یبهش گفت یزیآسا کجاست؟ چ ؟یشده؟ چرا ساکت شد یتو رو خدا چ نیآرو-

 

 آمد. آرام فقط گفت: یاز ته چاه م شیانگار صدا نیآرو

 

 قشیرف شیاالن اومدم پ دهیجواب نم رمیگ یشمارش رو م یکن رستا حالش خوب نبود. هر چ داشیپ-

 دنبالش. میگرد یم میرضا  دار

 

 داد زد. یعصب رستا

 

  ؟یختیبهش دوباره به همش ر یگفت یچ د؟یکن یچرا ولش نم ؟یکارش کرد یچ-

 

 فه فقط گفت:کال نیآرو

 

 . دیفهم یم دینتونستم تحمل کنم و بهش نگم، اون با دیازش شد بهم بگو، ببخش یاگه خبر-

 

را در  شیگذاشت و موها شیموها یدستش را ال دیکش یرا قطع کرد و با حرص پوف یگوش رستا

جکاو کن ینگران آسا! از طرف ایشب باشد  هیدانست االن نگران خراب شدن مهمان یمشتش گرفت. نم

 به او  چه گفته. که حالش را بد کرده! نیبود بداند آرو

 

 

کردند ممکن است رفته باشد را  یاز آسا نبود. هر جا که فکر م یخبر یجا را دنبالش گشتند ول همه

 . ستیدر انتظارش ن یخوب زیدانست چ یبه خانه برگردد. م دیترس یم نیگشتند. آرو

 

 حوصله جواب داد. یوشش گذاشت و برا در گ یش گوش لیزنگ موبا یصدا با

 

 کا؟یآرن هیچ-
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بلد بود نه حوصله آرام  دنیبر عکس آسا نه ناز کش نیکرده. آرو هیگرفته بود. معلوم بود گر شیصدا

 استرس هم داشت. تینها یصحبت کردن را داشت. مخصوصا امروز  که ب

 

 .ایرو خدا فقط زودتر بتو  ستی. اوضاع خونه خوب نایخونه، تو رو خدا زود ب ایب نیآرو-

 

 کایتوانست در جواب آرن یکه م یلحن نیاز او  فاصله گرفت. با بدتر یبه رضا انداخت و کم ینگاه

 گفت:

 

 صاحابت رو بچرخون  یشده؟ به جا عر زدن زبون ب یچ نمیِد زر بزن بب-

 چه خبره؟ نمیبب بگو

 

 .دیاش را باال کش ینیداد و ب نییپا یبغضش را به سخت کایآرن

 

دهنش  یهر چ خت،یگشت. کل خونه رو بهم ر یبود. حالش اصال خوب نبود. دنبال بابا م نجایآسا ا-

از حال رفتن من هم آرومش نکرد. انگار  یبودمش. حت دهیند ینجوریبود به مامان گفت. تا حاال ا

حالش  شفتنگفت. مامان بعد ر یم راهیدونم چش بود. فقط به همه بد و ب یاصال براش مهم نبودم! نم

دلم  یاز طرف دهیبابا هم جواب تلفنم رو نم ن،یترسم آرو یبد شد و از حال رفت. من دست تنهام م

 آسا و باباست.   شیپ

 

قدر تند باشد و  نیکرد عکس العمل آسا  ا یرفت. فکر نم یباالتر م نیهر حرفش ضربان قلب آرو با

 حال همه را بد کند. سمت رضا برگشت.

 

 .امیالن مباشه قطع کن ا-

 

 شانه اش گذاشت و گفت: یدستش را رو دیصورت در هم رفته اش را د یرضا وقت 

 

 آخه! هیچه حال نیا  ن،یزم ریآب که نشده بره ز ستی. بچه که نمیکن یم داشیچته پسر؟ پ-

 

 بود را فشرد. شیشانه ها یرا به عالمت مثبت تکان داد و دست رضا که رو سرش
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که االن  ستیبرگردم خونه. آسا رفته خونه حدسش سخت ن دیرت برس من بادمت گرم، تو برو به کا-

 انداختم. یکجا باشه. ببخش تو رو هم از کار و زندگ دیبا

 

 کرد و گفت: اخم

 

 ستین قمونیاز دست من ساخته ست؟ آسا رف یتونم کمک کنم؟ کار یمن م ن؟یشده آرو یچ-

 برامون  مثل برادره. گاهشیجا

 

خودشون هم  شیکه گند زدن به زندگ ییاون ها نکهی. مگر اادیبر ب یز دست کسا یفکر نکنم کار-

 که زدن رو جمع کنن. یگند نیا

 

 

 اش پر رنگ شد. یشانیپ یشد. اخم رو رهیبه او  خ جیکرد و گ زیرا ر شیچشم ها رضا

 

هشا خوا رشهیتونم برگردم خونه. فکرم درگ یکه نم ینجوریشده؟ من ا یتو رو خدا بگو چ نیآرو-

 الاقل بگو االن حالش چطوره؟ خواهرت از حالش خبر داشت؟ 

 

 مشت شد. شیانداخت و دست ها نییرا پا سرش

گفت حالش خوب نبود  یم کایرضا تو رو خدا ازم نپرس بذار خودش اگه خواست بهتون بگه. آرن-

 .زنمیزودتر برم. از حالش با خبر شدم بهت زنگ م دیمن با

**** 

 

 شب را کنسل کرد.  هیت بود  اما مهمانسخ شیبرا نکهیا با

 

شب را به خانه بر  دیهم شده بود با زیکرد هر چ یاز آسا پر بود. با خودش پشت هم تکرار م دلش

 گشت.  یم

کرد. هر چه  یشب را کنسل کند خجالت زده و با شرم عذرخواه یاش را گرفت مهمان میتصم یوقت

که  یمادر یخود قابل باور باشد. چه برسد برا ینتوانست سر هم کند که برا یکرد  دروغ یسع

 شد.  یبزرگش کرد و راست و دروغ را زود متوجه م

 نزد.  زیچ چیو کالفه بود که لب به ه یعصب آنقدر

 

  

  

   

:      

   



 

              206 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

 . دینداشت که به او بگو یرستا خبر تازه ا یبا او تماس گرفت  ول یچند بار کاوه

گرفت  خودش از دل  یاگر تماس نم گریطرف د. از ردیبا پدر آسا تماس بگ دیترس یهم م یطرف از

 رفت. یآشوبه  از دست م

 شماره را گرفت و قطع کرد.  یپا و آن پا کرد چند بار نیا یکم

 گرفت و در گوشش گذاشت. عیزد و شماره را سر ایآخر دلش را به در در

 چند بوق خورد تا جواب داد.  

به شماره  یز گوشش فاصله داد و نگاهرا ا یانگار تلفن همراهش دست خودش نبود. گوش یول

 انداخت که اشتباه نگرفته باشد. 

 

 آرمان؟ یالو آقا-

 

که  اشتباه گرفته است. خواست  دیشیسکوت کرد. با خود اند یپر بغض شخص پشت خط کم یصدا با

 را به گوشش چسباند.  ینام خودش با تعجب گوش دنیتماس را قطع کند که با شن

 

 رستا...-

 

 شما؟ دیببخش-

 

 

 رو خونه جا گذاشت.  شیگوش  رون،یبابا دست منه اون رفته ب یگوش کام،یآرن-

 

 دستش را رو کرده بود.  شیبغض صدا یحرف بزند ول یکرد عاد یم یسع

کرد حالش را و دل  یداشت انکار م نکهیشده بود. ا شتریدلشوره اش ب شیلرزش صدا دنیبا شن رستا

 تر کرده بود.  دیآشوبه ش را شد

 

گفته که ناراحت شد.  یزیکجاست؟ اون گفته به آسا چ نیشده؟ آرو یچ نیبگ تونیکیبخاطر خدا -

 ؟یرو بهش بد یگوش شهیم
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 داد. دنیاجازه بار شیرستا خبر دارد به اشک ها دیفهم یسکوت کرد وقت یکم

 

بابا گفته تو خونه بمون  ستیاونم رفته با بابا، بذار خودش برات بگه رستا من اصال حالم خوب ن-

 ما حالش بدتر شه. دنیبا د دیگه شا یاونجا. م ارنشیم

 

 شده؟  یکنم. الاقل بگو چ یبخدا دارم دق م کایآرن-

 

 مبل نشست و گفت: یکرد. رستا کالفه بود. رو یم هیگر بلند

 

 یتاب یب ینجوریا یدون یبرو استراحت کن. مواظب خودت باش م زم،یعز یخواد بگ یباشه نم-

 . ستیقلبت خوب نکردن واسه 

 

 آمد. یدر م یبه سخت شیکرده بود که صدا هیگر آنقدر

 

 رستا فعال خداحافظ. دیببخش-

 

لب به  ریداد و ز یرا تند تند تکان م شیرا قطع کرد و کنارش گذاشت. پاها یگوش یخداحافظ بدون

 گفت. یهمه ناسزا م

 

 و سمت در هجوم برد. دیپر شیجااز  هوی فونیآ یحالت مانده بود که با صدا نیدر ا یساعت مین

 

بود  دهیرا پا به پا پوش شیها ییآنقدر فکرش مشغول بود که حواسش نبود در را از خانه باز کند. دمپا 

 .دییدو اطیکه تنش بود سمت در ح یو شلوار شرتیو با همان ت

 

ت. سرش را قدم به عقب رف کیاش  ختهیبهم ر یو موها فیو کث یلباس خاک دنیرو باز کرد با د در

جسم بدون روح  کیبود. انگار  یاز هر احساس یشد نگاهش خال رهیخ شیبلند کرد در چشم ها

که آسا پشت هم اشک  ردیجلو رفت خواست دستش را بگ یکم یول دیبود. ترس ستادهیا شیروبرو

 سر خورد و خودش را در آغوشش انداخت.  شیهاگونه  یرو

فشار آغوشش در حال خفه شدن است. به  ریکرد ز یمرا محکم به خود فشرد. رستا احساس  او

 داد. نییآب دهانش را پا یسخت
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 لرزان و گرفته اش آرام گفت: یبا صدا آسا

 

خونت جهنمه خونه من بهشت؟ برو رستا تو رو خدا از  یبدبخت؟ فکر کرد هی یتو زندگ یچرا اومد-

 .یاریبدب یعنی ،ینحس یعنیبرو، کنار من بودن  میزندگ

 

که دو بغلش افتاده بود را بلند کرد و دور کمر آسا حلقه کرد.  شیدلش به حالش سوخت دست ها رستا

 آن نشاند و گفت: یرو یبود بوسه ا شیها نهیس یسرش که رو

 

 

نکن  ینجوریتو رو خدا ا میزنیتو حرف م میبر ایواسه خودت ب یگ یم یبه روزت آوردن؟ چ یچ-

 ترسم. یم

 

 گفت: مظلومانه

 

 بغلت کنم. کمیبذار -

دونم چرا اومدم  ینم یهومن ول شیخواستم برم پ یخونه م امیخواستم ب یخواد. نم یدلم آرامش م 

 سمت خونه!

و عشقه،  یپر از شاد یزندگ هیمن تو حقت  یها یی. تو نمون تو تنهایلیتنهام خ یلیرستا من خ 

خوام هر چه زودتر  یم امروز ازت ی. ولیخواست بهت بگم دوست دارم کنارم بمون یدلم م شبید

 بسته. یقبر خال هیمنه مرده  یکنم برا یرو به نامت م نیخونه هم زم نیهم ا تیدنبال زندگ یبر

 

 شد. رهیبه غم نشسته اش خ یمتعجب او را از خودش جدا کرد و در چشم ها رستا

 

 شده آسا جون رستا بگو تا دق نکردم.  یچ-

 

 که با آرامش خوابم برد.  شبیخواد برم به عقب به همون د یدلم م-
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نبود آن ها را  شیدر پاها یتوجه به او سمت خانه رفت. انگار قدرت یرا بست. آسا ب اطیدر ح رستا

 اطینداشت وسط ح یشتریتوان ب گریانگار د یاز راه را رفته بود ول ی. کمدیکش یم نیزم یرو

 و به دور تا دورش نگاه کرد.  ستادیا

 

 یفکرش رو نم یکنن. ول یدارن ازم پنهان م زیچ هیمشکوکه، گفته بودم ها  نیگفته بودم همه ا-

مرده متحرک  هیرو ببره رو هوا. ازم  میشبه زندگ کیکردم انقدر بزرگ باشه! انقدر بزرگ که 

 بسازه 

 

 را مشت کرد. شیو دست ها دیخند بلند

 و بلند داد زد. دیاش کوب نهیمحکم به س 

 

بخوان پاکش کنن پاک  یکه با هر چ یقدر سرنوشتم رو بد نوشت نیدمت گرم ا ه؟یبق یخدا ییکجا-

به خودت قسم عادالنه  ستیعادالنه ن میتقس نی. امیبرگه زندگ شهیتر م فی. فقط داره کثستین یشدن

 . ستین

 

شده بود. دوست داشت بداند چه  رهیبه اشک نشسته به آسا خ یداده بود و با چشم ها هیبه در تک رستا

قبل او را در آغوش بکشد و از او بخواهد  یبود؟ دوست داشت مثل ساعت ختهیبهمش ر آنقدر یزیچ

 تا سبک شود.  زدیبر رونیهر چه در دلش است آن را ب

 شده بود.  گرید یآسا انگار کس نی. ایکیرا داشت نه جرات نزد شینه رو یول

 

او بلندتر بود. سرش را بلند سر و گردن از  کی. آسا ستادیا شیآهسته سمتش رفت. روبرو یقدم ها با

 شد. رهیخ شیکرد و در چشم ها

 

 آسا؟-

 

 جواب فقط نگاهش کرد.  بدون

 

 ؟یباهام حرف بزن یخوا یم-

 

 هم جوابش سکوت بود.  باز
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 یدست ها یرا بست و دستش را رو شیصورتش گذاشت. آسا چشم ها یرا بلند کرد و رو دستش

 . دیبرد و بوس شیلب ها کیرستا گذاشت و نزد

 

 . یباز فیو کث یزی. نذار به حساب همیکس یکردم بذار به حساب ب یامشب هر کار-

 

 گفته که دلخورت کرده؟ یچ نیشده؟ آرو یباهام حرف بزن آسا بگو چ-

 

 تکان داد.  نیزد و سرش را به طرف شخندین

 

کنه.  یودم مرو بهم گفت که داره ناب یتیواقع ندفعهیکرد. ا یبا حرف هاش ناراحتم م نیکاش آرو-

 .ارهیداره از پا درم م

 

** 

 تخت صاف کرد. یرا رو شیدر آورد و پاها شیآسا را از پاها یآرام کفش ها رستا

 تخت خواباند. یرو یاو را با همان لباس خاک 

 تخت بلند شود که آسا مچ دستش را گرفت.  یخواب بغل تخت را خاموش کرد و خواست از رو چراغ

 

 بخوابم.بمون تا  ؟ینر شهیم-

 

بود  ریخواست. انگار با خودش درگ یهمراه م کیدارد. دلش  ازیکه به محبت ن یبود مثل کودک شده

 خواست که او برود. یم یخواست رستا را کنارش داشته باشد هم از طرف یهم م

 

 به اشک نشسته نگاهش کرد و گفت: یبا بغض و چشم ها رستا

 

 برم؟ ایکالم بگو بمونم  هی ه؟یچ فمیم! تکلبمون یگ یم کباریبرم  یگ یبهم م کباری-

 

 داد و گفت: نییرا پا شیگلو بکیس آسا
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ترسم بهت وابسته تر شم، اون  یم نی. فقط از ایمیآدم زندگ نیتو پررنگ تر تیموقع نیاالن تو ا-

 . تیدنبال زندگ یوقت بر

 

 مکث کرد و نگاهش را از رستا گرفت و گفت: یکم

 

 اد؟یمثل من بدت م یکس و کار یتو هم از ب ای ؟یمونباهام ب ینر شهیرستا م-

 

 .دیفهم یرا نم شیحرف ها رستا

کرد گنگ نگاهش کرد و سرش را به  یرا درک نم شیحرف ها یول ستیدانست حالش خوب ن یم 

 عالمت مثبت تکان داد. 

 

پر رنگ فعال  گاهیجا نیا یبرا یخوا ی. االن نممیزن یرفتنم بعدا حرف م ایدر مورد موندن  -

 شد؟ یچ هویخونه  یومدیم یشد؟  تو که داشت یامروز چ یکن فیتعر تیزندگ

 

. در دیقطره اشک چک کی شیرا بست انگار برگشت به امروز دوباره از گوشه چشم ها شیها چشم

 بسته و به اشک نشسته اش نشد.  یرستا متوجه چشم ها یکیآن تار

 

دلش  دیگفتم شا یمد مغازه تعجب کردم از اومدنش. ولاو نی. آرویرو قطع کرد یتو گوش نکهیبعد ا -

 تنگ شده. 

 و خونه و مامان بابا حرف زد.  یو از زندگ میخوش و بش کرد کمی اولش

 . شهیم دهیکش گهیسمت د هیداره حرفش به  واشی واشی دمید

 مقدمه گفت آسا بابا تو دردسر افتاده.  یب یلیمعلوم بود استرس داره. خ دیلرز یم صداش

مامان و بابا گفت. مثل  یاز دعوا یمکث نیتر کیمن و من کرد و در ادامه حرفش بدون کوچ یکم

 نکهیا

 .شهیبابا ما رو رسوند و برگشت با مامان بحثش م نکهیروز عقدمون بعد ا 
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 نیهمچ دیآبرو پدر دائم الخمرش با یگه از اون مادر ب یدادشون مامان به بابا م یدعوا و داد و ب تو

 ی. من از همون اول مخالف بودم بچشون رو به فرزند خوندگادیدر ب یبند و بار و نا خلف یب یبچه 

 .فتهیب بهیکه به دست غر هیبچه گناهش چ نیا یرو مخم و گفت یتو رفت میقبول کن

 .میتو خونه هست کایگفت اصال حواسشون نبود من و آرن یم نیآرو 

 

 زد و ادامه داد. شخندین

 

 شنیمتوجه م ارهیاسمم رو م نیمیبعد که س زنن،یکردن در مورد من دارن حرف م یاولش فکر نم-

 که آوردن و بزرگ کردن من بودم.  یکه اون بچه ا

هم من آروم و ساکت بودم  ییکنن. خدا یکرد در مورد اون دارن بحث م یفکر م نیبود آرو جالب

 بند و بار!؟ یگه ب یدونم چرا بهم م ینم

 

 تکان داد  نیسرش را به طرفزد و  ینیغمگ لبخند

 

شدم فکر کرد حالم خوبه  رهینشون ندادم و فقط بهش خ یبه حرف هاش عکس العمل دید یوقت نیآرو-

 کنم.  یدارم به حرف هاش فکر م

 یبچه م رو م گهیسراغ بابا اومده و م یکیادامه حرفش قشنگ خاکستر شدم. گفته بود چند وقته  با

حال  هیدنبالش اون و با  رهیم یکشه مامان وقت یه و کارش به دعوا مکن یخوام. بابا باهاش بحث م

 خونه. ارنشیم یبد

 

 سکوت کرد و  به رستا گفت: دوباره

 

من  یبابا حالش خوب نبود و تو اتاق بود. شب قبلش با پدر اصل میکه اونجا بود یباشه شب ادتیاگه  -

 بحثش شده بود.

 

لحظه احساس کردم چشم  هیگه.  یداره م یزه متوجه شدم چحرف هاش تموم شد انگار تا نیآرو یوقت

هنوز  نیآرو یکردم. حرف ها یم یاحساس خفگ ومدی. نفسم باال نمزدیقلبم تند م رهیم یاهیهام س

 دوست داشتم الل شه. یتموم نشده بود ول

فت! ر یک دمیبعدش نفهم گهیبهش توجه نکردم بلند داد زدم و ازش خواستم تنهام بذاره. د گهید 

 .در آوردم نایسر از خونه بابا ا یو با چه حال یک  دمینفهم
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رفتم در  ستیبابا خونه ن دمید یشد! وقت یکردم و چ کاریاونجا چ ادینم ادمیاصال  شهینم باورت

رو  ینیلبخند شرمگ دیحالم رو د یکرد. وقت یکه کار م یبار پا گذاشتم تو قسمت نیاول یشرکتش برا

 قطکردم. ف یسر تکون داد تا منتظرش بمونم. اصال حال خودم رو درک نم لب هاش نشست و برام

. دوباره فقط مینشست نشیتو ماش یوقت ه؟یک میهستم؟ خانواده اصل یدوست داشتم زودتر بدونم من ک

دفن  قتیکه حق ییبه جا مینپرسم تا برس یزیلبخند زد و من و دعوت به سکوت کرد. ازم خواست چ

 شده. 

کس و  یگفتم کس و کارم مردن؟ من ب یبا خودم م یهرا نگاهم پر از وحشت شد. هبهشت ز کینزد

 گفت بابام رفته سراغشون! یم نیکارم! پس چرا آرو

بره پشت  یدونستم داره منو کجا م یشدم. نم ادهیپ نیبابا که رو شونه هام نشست از ماش یدست ها با

 یرو لیاسم و فام دنی. با دستادیا یقبر هیرفتن سر  ادهیپ قهیدق ستیسرش حرکت کردم و بعد از ب

 سنگ قبر با تعجب به بابا نگاه کردم.

افتادم و کنار  نینداشتم رو زم ستادنیاون قبر نشست و فاتحه خوند. زانوهام خم شده بود قدرت ا یباال

 ی! عکس روشینام خانوادگ نیبه گذشته من داشت. ا یقبر چه ربط نیقبر نشستم  شوکه شده بودم ا

که  یکردم. اون عکس مادرم بود مادر یعمر کنارش زندگ کیبود که  یآشنا بود. اون کس یلیبر خق

 .ستیبودم که مادرم ن دهیسن فهم نیاالن تو ا

 

 

 .دیدرشت شده نگاهش کرد و با لکنت پرس یمتعجب با چشم ها رستا

 

 .. نه!...یعنی... یگ ی... میچ... چ-

 

 را بست و گفت: شیول شود چشم هافکرش مشغ نیاز ا شترینداد ب اجازه

 

که بخاطر انتخاب اشتباهش  یخالمه. مادر من ستاره فخرمنش بود. کس ست،یفخرمنش مادرم ن نیمیس-

گفت  یو شوهر معتادش  سمت مواد رفت و معتاد شد. بابا م یفشار زندگ ریاز خانواده طرد شد. ز

و با  نبار نرفت و او ریز یه ببخشدش. ولپدربزرگم و التماس کرد ک شیمن و باردار شد اومد پ یوقت

گفت بابابزرگم  یم یبابا عل ینبود. ول یانداخت. بابابزرگم آدم بد رونیشکل ممکن از خونه ب نیبدتر

دونست نه خودش نه خانوادش آدم درست و  یستاره افتاد که با اون مرد ازدواج نکنه چون م یبه پا

حق  گهید یرفت فترفت بهش گ یداشت م یوقت نیاسه هم. وومدیستاره کوتاه نم ینبودن. ول یحساب

 .  یبرگشت ندار

خواد  یدنبالش و ازش م رهیم یانداخت. از سر دلسوز رونیبابابزرگم ستاره رو ب نهیب یم یوقت بابا

 . ادیبا اصرار بابا کوتاه م یکنه ول یشه تا برسونتش ستاره اولش مخالفت م نشیسوار ماش
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 دیشا ایخواد بندازتش  یم ادیگفت بهش از پس خرج بچه بر نم یرد و حتدرد و دل ک یتو راه کل 

 راحت تر بگم بخره.  یعنی رهیکه من رو ازشون بگ دیبفروشتش. از همون جا بابام به فکرش رس

 یا دهیکردن فا یدوا دکتر م ی. هر چشدیداشتن بچشون نم یمشکل هی نیمیو س یعل یدون یم آخه

 گرفتن.  ینداشت و جواب نم

 میاخالق اتیخصوص هیدونم چجور ی. نمدیلرز یرفت به گذشته دست هاش به شدت م یوقت یعل بابا

 که اون بابام نبود.  یرفته در صورت یهمش به بابا عل

 

 خودش حس کرد سکوت را شکست و ادامه داد.  یرستا را رو رهینگاه خ یوقت

 

اجاره کرده  یخونه کلنگ هی یمیمحله قد هی.  تو دیآدرس داد کل وجودم لرز یگفت وقت یم یبابا عل-

 کرد که اصال قابل گفتن نبود. یم یجا زندگ هیبودن دختر فخرمنش بزرگ 

هم  یکیمهربون و صبور بود   یکیهم نبود!  هیشب شونیچیه یدوتا خواهر دوقلو بودن ول نیتازه ا 

تندخو و بد زبون شده  گفت ستاره بعد ازدواجش یحوصله بود. م یداشت و ب یاخالق تند نیمیمثل س

 بود انگار رسول جادوش کرده بود.

کنه و شروع  یگه اون رو ترش م یم نیمیبچه رو به س انیخونه و جر ادیم یبابا وقت نکهیا خالصه

 .زنهیباهاش حرف م یلی. بابا خدنیکنه سر بابا هوار کش یم

 یشرط قبول کرد که کس نیکار کرد. آخرم به ا نیمیماه رو مخ س کیهول و هوش  زیچ هیگفت  یم 

 بو نبره نه خانواده خودش نه خانواده اون.  انیاز جر

که تو همون  یدر صورت گهیبرن شهر د دیگن بخاطر کار بابا با یکشن و به بابابزرگم م ینقشه م هی

کنه و ترکش  یم یازش نگهدار نیمیخودشون س شیپ ارنیخرن و ستاره رو هم م یتهران خونه م

 .دهیم

که من باشم  یبچه ا تیبرنش دکتر تا وضع یتازه م شهیمادرم م مانیزا کیآخر که نزد یهاتو ماه  

 رو بدونن.

 رو داشت که خودش برگه  مرگش رو امضا کنه. نیمادرم حکم ا یبرا مانیفهمن زا یتازه م اونجا

 

 

 

من باشم رو که  یرفت دکتر تا بتونه بچه ا یم دیاول با ینداشتن. تو همون ماه ها یراه چیه گهید

 بود.  ایعمرم به دن نکهیمثل ا یبندازه ول

اون من  شه،یاز من متنفر م میاول زندگ یاز همون روزها نیمیس ره،یمیم امیم ایمن به دن یوقت مامانم

 یننگه حت ی هیگفت ما یسخت دستش رو نگرفت و م یدونه. جالب بود تو روزها یو قاتل ستاره م

:      
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من و  مقصر یکن یاز اون بعد که نگاه م یآبرو و معتاد بود!  ول یگه اون ب یم یاالن هم گه گدار

 بند و بارم به قول خودش مثل پدر و مادرمم.  یکنه من ب یدونه، فکر م یم

 یآرمان م یپول از عل یو کل ادیستاره م دلسوزم اون موقع بعد مرگ یکه بابا نهیهمه مهمتر ا از

کنه  یاومده ادعا م دمیسن رس نیتا االن که من به ا ؟یک تا شیزندگ یپ رهیفروشه و م یمن و م رهیگ

 کنه.  یخواد پدر یهمه سال م نیپدره! در حقم بعد ا

 

 ده؟یخونه پس چرا به تو رس نیا-

 

حامله ست و استراحت داره. اون بنده  نیمیخودش گفته بود س یاز اون طرف بابا به مامان و بابا-

نبود ور دل خودشون  یزیچ نیهمچ یها از اونجا دورن، ولها فرسنگ  نیکردن  ا یخداها هم فکر م

 رگ،آرمان بز یعنی یخونه پدر عل رنیم یدست بوس یاومدم و برا ایکه من به دن یبودن. تا زمان

که  یخونه باغ یدونم هر چ یچم یچشم روشن ای هینوه شون بودم به عنوان هد دونهیاونم چون من 

 توئه رو به نام من کردن. هیکه االن مهر ینیداشت و با اون زم

 

پر بغض  شیکرد صدا ی. حس مدید یآسا را نم یگونه ها یشده رو دهیپشت هم چک یاشک ها رستا

 .دید ینم یکیرا در آن تار شیاشک ها یاست، ول

دانست با هر کلمه کلمه  یکرد. نم یکودکانه گوش م یداد انگار داشت قصه  یذوق به آسا گوش م با

گرفت و قصد نابود کردنش  یزخم دردش کل وجودش را  فرا م کیمثل  شدیادا م که از زبان آسا یا

 را داشت. 

 

 ستن؟ین نیمیو س یاون ها هم بچه عل یعنیاومدن؟  ایبه دن یچجور کایو آرن نیپس آرو-

 

 . دیتلخ خند دوباره

 

دونم چه  ینم ن،یآرو کایسه سال بعد آرن اد،یم ایبه دن کایاونا بچه هاشونن دو سال بعد من آرن-

 من و آوردن خدا بهشون بچه داد. یبود که وقت یحکمت

 

 داشته باشه؟ گهید یدکتر رفت و خواست بچه  شیبعد تو باز پ یعنی-
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باجناقش بودم  یبچه  نکهیبا ا یبابا عل رهیم شیبچه به اون پدر الابال نیگفت ا یم شهیهم نیمیاره س-

 نیکه نابودم کرد ا یزیرستا تنها چ یدون ینم تشنه بود. مدوستم داشت. اون که خالم بود به خو شتریب

 من و فروخت به چقدر؟ به صد تومن!   یبود پدر داشتم ول

 که خالم بود انقدر بهم بد کرد؟ ینیمیموندم خدا چرا بهشون بچه داد!  چرا س من

 خواهرش دوست نداشته؟  یادگاریهمون  یپسرش! جا یوقت من و نه جا چیه یعنی

 

 کنه. یکر نکن، حالت رو بدتر مبهش ف-

 

 نابود تر قراره بشم؟ نیاز ا گهیفکر نکرد! هه، د شهیمگه م-

  

 دستش را فشرد و گفت: رستا

 

 کارهاش. یداشت برا یلیدل دیبده شا حیبذار برات توض-

 

 داد زد بلند

 

 .ستیبرام قانع کننده ن یلیدل چیه-

 

 گفت: داد و نییو آب دهانش را با صدا پا دیرستا ترس-

 

 آروم باش تو رو خدا. ،یتو بگ یباشه هر چ-

 

 

 .یاز اونا نزن یکه حرف یآرومم به شرط-

 

 ؟یبهشون اطالع بد یخوا یدنبالتن؟ نم نیبابات و آرو یدون یآسا م یباشه  ول-

 

 زد و گفت: شخندین
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ا خواستم . خودم از بابنمیرو بب یشکیخوام ه یمدت نم هیخودت بهشون خبر بده. بعد بهشون بگو -

 درکم کرد و تنهام گذاشت. شهیسر خاک مامانم تنهام بذاره مثل هم

 

 آسا دستش را گرفت. زدیبر خ شیسر تکان داد  تا خواست از جا رستا

 

 امشبت رو خراب کردم.  یببخش مهمون-

 

 نشد.  دهید یکیدر آن تار یزد ول یمهربان لبخند

 

 .میکن یاشکال نداره حالت که خوب شد دعوتشون م-

 

 دل آشوبه و حال بد تنها گذاشت.  یرفت و آسا را با کل رونیب رستا

 که گذراند فکر کند.  ییروزها یکرد به همه  یرفتن رستا سرش را در بالشت فرو کرد و سع بعد

به  یزنده شد. از هفت سالگ شیچشم ها یسن جلو نیتا به ا یاز بچگ زیهمه چ لمیف کیمثل  درست

کرد  یفکر نم ی. ولدید یخودش م یرا رو نیمیس یتفاوت یبود. همش ب بعد خوب در ذهنش مانده

 باشد  که نتواند هضمش کند.  نیکه قرار است بخورد آنقدر سنگ یضربه آخر یروز

بود. که امروز  یعل یکرد نگاه ها یکه حالش را خوب م یزیاتفاقات تنها چ نیا یدر همه  یول

مهم بود آن  شیبه دلش نشسته بود. آنقدر که آسا برا اعتراف کرد از همان لحظه اول ورودش مهرش

 دادند.   یحس را به او نم نیکه از خون او بودند ا گرشیدو بچه د

 میدوش ها یاز رو نیبار سنگ کیعذاب وجدان داشتم امروز  دنتیبا د شهیبه او گفته بود هم یعل

 برداشته شد.

 کنم. یرا ترک م ایدن نیون  سبک بال اچ ستیمهم ن میبرا گریهم د رمیلحظه بم نیاگر در هم 

** 

 

 خبر داد که آسا به خانه برگشت.  یبه کاوه و عل رستا

 زیم یرا رو ینخورده بودند. گوش یزیآمد که از صبح  نه خودش نه آسا چ ادشیآشپزخانه  دنید با

گاز شعله  یناهار آلو اسفناج درست کرده بود. غذا را رو یگذاشت و سمت آشپزخانه رفت. برا

گشت  یم یزیانگار دنبال  چ یکیشد و در تار رهی. به باغ پشت خانه خستادیگذاشت و پشت پنجره ا

 که بتواند با آن به آسا کمک کند.  شینشانه باشد برا کیکه  یزیچ
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 را رو  به آسمان بلند کرد و نگاهش را به ستاره و ماه دوخت.  سرش

 

قدر درد  نیا یکی! به ینکرد میکردم. عادالنه تقس یمکارها  یلیاگه بودم خ یول ستمیجات ن ایخدا-

و پول  یقدر خوش نیهم ا یکی. به یکنه مرگش رو برسون یکه آخرش طرف التماست م ید یم

 یلیشد االن خ یم می. به خودت قسم اگه عادالنه تقسدهیخودش رو به کشتن م ادیز یکه از خوش یداد

 افتاد. یاتفاق ها نم

از  شتریب گهیو بهش لطف کن د ایب چارهیپسره ب نیا یمن برا یبرام بکن. نه براکار  هی ایوجداناً ب 

 .ارهیسر خودش ب ییترسم بال ی. مارهیتحمل نداره زود کم م نیا ادیسراغش ن یدرد نکشه و سخت نیا

 

 

 را پاک کرد و گفت: دیگونه اش چک یرو شیکه از گوشه چشم ها یاشک

 

که  یفقط دلم براش سوخته. خالصه هر چ دمیکرده، شا ریگ ششیپ دلم دیدونم چه مرگم شده. شا ینم-

 . ارهیکه کم ن ستیامتحانش نکن اونقدر محکم ن نیاز ا شتریب یخوام تمومش کن یهست ازت م

 

باران را  خواست. چشم  ریآن قدم زدن ز کیداشت. دلش  دنیهم دلش گرفته بود و قصد بار آسمان

 اش را به پنجره داد. با خودش گفت: هیغ و تکاز آسمان برداشت و پشت کرد به با

 

مسخره  نیکنارش نباشم ا گهیمدت د هیچم شده؟ چرا برام مهمه ناراحت بودنش؟ من که قراره بعد -

  ؟یچ یعنیها  یباز

 

 صورتش را پاک کرد.  یرو یاشک ها کالفه

 در آن گذاشت. وانیبرداشت و دو بشقاب و قاشق چنگال با ل یبزرگ ینیس

 قرار داد.  ینیکرد و در س دایبرنج و خورشت پ سید یبرا ییجا یتبه سخ 

اجازه  یآرام یبه در زد. صدا ی!؟ سمت اتاق رفت و با پا تقه اداریب ایدانست االن خواب است  ینم

 ورود به او داد.

 

جش هول داد و باز کرد. دوباره از آرن شیو در را با پاها دیکش نییرا پا رهیبا آرنجش دستگ یسخت به

 شیچشم ها یبرق را زد و آسا دستش را رو دیاتاق کمک گرفت. کل ییروشن کردن روشنا یبرا

 کرد.  یم تیرا اذ شیقرار داد نور چشم ها
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 خاموشش کن لطفاً.-

 

 گرسنمه. میبخور زیچ هیپاشو -

 

 اشتها ندارم. رمیمن س-

 

 .گذاشت و سمت تختش رفت نیزم یرا رو ینیآمدن در کارش نبود. س کوتاه

 

درست کردم نه  ییغذا نیو برات همچ ختمیکه ر یبه هنر ادی. دلت مدمیچقدر زحمت کش نیپاشو بب-

 ؟یبگ

 

 را باز کرد. شیاز چشم ها یو کم دیرا کنار کش شیآرام آرام دست ها آسا

 شده بود.  ینازک نارنج یو به عبارت یقدر تو خال نیدانست چرا ا یغذا انداخت. نم ینیبه س ینگاه 

 

بلند  یکه دل رستا را بشکند به سخت امدیلب تشکر کرد. دلش ن ریداد و آرام ز نییرا پا شیگلو کبیس

اتاقش رفت دست و صورتش را شست. حوله به  یبهداشت سی. سمت سروستادیا شیپاها یشد و رو

شباهت  زیکه به هر چ یجان یشد. لبخند ب رهیدست برگشت و دوباره کنار رستا نشست. به او خ

 نشست. شیلب ها یجز لبخند رو شتدا

 

 

و قاشق را از  ختیبرنجش ر یکرد. رستا دو سه قاشق خورشت رو یباز شیجلو رو یبا غذا یکم

 را هم زد. شیدست آسا گرفت غذا

 به آسا زد و گفت:  یچشمک زندیمادر که بچه اش را گول م کیقاشق را پر غذا کرد و مثل  

 

 اطر دل من. قاشق فقط بخور بخ هیدهنت رو باز کن -

 

 شد.  یپر و خال شیاشک در چشم ها دوباره
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آدم تو  کیتا آسمان فرق کرده بود. شده بود  نیقبل باشد. انگار زم یآسا نیا شدیباورش نم رستا

 کند.  یرا باز م شیراه گونه ها شیکند و اشک ها یم یاحساس پوچ یکه با هر تلنگر یخال

 

 تو بخور.  شتیپ نمیش یبسته ست. متونم رستا بخدا انگار راه گلوم  ینم-

 

 گفت: شیولوم صدا نیشد و مظلومانه سرش را کج کرد و با آرام تر رهیخ شیدر چشم ها رستا

 

 . نییپشتش آب بخور که بره پا یکی نیبخاطر من هم-

 

مزه اش آن قدر به دلش  یاشتها نداشت ول نکهیرا جلو برد و قاشق را در دهانش گذاشت. با ا سرش

 هم به خاطر دل او خورد.  گریه قاشق را از رستا گرفت و دو  قاشق دنشست ک

 

 به رستا زد و گفت: یروح یب لبخند

 

 .یخوشمزه بود. قول بده دوباره برام درست کن یلیخ-

 

 د،یترس یم شیحالت ها نیاز ا رستا

ش باشد. خواهد رستا تا ابد کنار یبه او بفهماند که دلش م یخواست طور یهر دفعه م نکهیاز ا 

 شد. دینگاهش پر از ترد

 او هم متقابال لبخند زد و سرش را تکان داد.  

 

 بود حتما... ینوش جونت، برو استراحت کن اگه عمر-

 

 رستا گذاشت و گفت: یلب ها یدر هم رفت و انگشت اشاره اش را رو شیاخم ها آسا

 

 . کنم یامشب، خواهش م هینگو فقط  یزیچ ییتو رو خدا از مرگ و جدا-

 

 و دلهره شد. فقط سرش را به عالمت مثبت تکان داد. شیو رنگ نگاهش پر از تشو دیترس دوباره
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 . دیو بعد سمت لب خودش برد و بوس دیرستا کش یلب ها یانگشتش را نوازش گرانه رو آسا

که از نوازش  یلرزاند، حس خوب یکه دلش را م ییحس ها نیا یرستا سخت بود. ول یبرا باورش

 گرفته بود را دوست داشت. شیلب ها یدستش رو

 

 

 خورد و خودش را سرگرم جمع کردن ظرف ها کرد.  گریقاشق د کی یبه سخت رستا

شده  رهیاش زد و رو به رستا که با تعجب به او خ یشانیآمده بود محکم به پ ادشی یزیانگار چ آسا

 بود نگاه کرد.

 

 امشب؟! یرستا مهمون-

 

 کرد  گفت: یم یآور ادیشب را  یبود که مهمان یربا نیدوم نیلبخند زد ا رستا

 

 کردم!؟ یحال و هوا مهمونم دعوت م نیخواست تو ا یدلت که نم-

 

 ساعت چنده؟-

 

 !یدعوت کن یخوا یاالن که نم گهی،د یهر چ-

 

 شد و گفت: اش پر رنگ یشانیپ یرو اخم

 

 کنم.  یعذرخواهبزنم  زنگ اریرو ب یکنه؟ گوش یم یخودش چه فکر شیاالن مامانت پ-

 

 ایاخالق ها نداره که مشکوک شه  نیمامانم از ا ر،یدادم. سخت نگ حینه بابا خودم براش توض-

 .  ومدیخونمون ن نکهیناراحت شه از ا دونمیچم

 

دونم از دست  یم دیاز دستمون ناراحت نشه. البته مامانت انقدر خانم و بزرگواره که بع دوارمیام-

 دلخور شه.  یکس
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 من دلخورم. یول-

 

 جان لبخند زد و گفت: یب آسا

 

 ؟یکنم تا دلخور نباش کاریچ-

 

 شد ابرو باال انداخت و گفت: دهیسمت پنجره کش نگاهش

 

 .میبارون قدم بزن ریز میبر-

 

 بلند شد. دست رستا را در دست گرفت و بلند کرد. یبه پنجره انداخت، بدون فکر و حرف ینگاه

 

 .ستایوا-

 

 رستا آورد و خودش تنش کرد.  یبرا یکاله و شال و کاپشنکمدش رفت و  سمت

را  نیتوانست ا یگذاشت. نم یهم نم یپلک هم رو یشده بود حت رهیبغض کرد و فقط به او خ رستا

که  ی. مثل کودکردیشده بود که دوست داشت مورد محبت رستا قرار بگ یتحمل کند. او مانند کودک

او را  دیو نوازشش کند و بگو ردیرش او را در آغوش بگخواهد ماد یکند و م یم یکار اشتباه

 شده بود.  نگونهیرفتارش ا قای. آسا دقدهیشبخ

 و گفت: دیبه او زد و پشت دستش را بوس یو لبخند پر بغض دیکاپشنش را باال کش پیز

 

 . میحاال بر-

 

 او گذاشت و با بغض لب زد. یگونه  یتحمل نکرد دستش را رو رستا

 

 .دهیکنه. داره بهم جنون دست م یم وونمیحالت داره د نیباهام ا ینجورینکن ا-

 

 کند.  شیاو را رها نکهیاز ا دیترس یرا تند تند تکان داد. انگار م سرش
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 فقط ازم ناراحت نشو.  زیفقط اشک نر ،یتو بخوا یهر چ ،یتو بگ یباشه هر چ دیببخش-

 

 را گرفت و گفت: شیاشک ها زشیر  یبه او پشت کرد و به اجبار جلو رستا

 

کنه ،  یم وونمیآسا د نیانداخت. ا یم کهیو ت زدیخوام همون که طعنه م یمغرور و م یمن اون آسا-

 .باهام ینجوریکشونه من و نکن آسا نکن ا یآسا به جنون م نیا یچشم ها

 

ه به ک یبه محبت داشت. کودک ازیشده بود که ن یحالش دست خودش نبود انگار واقعا کودک نیا اصال

 را بگذراند. شیروزها ییخواست تنها باشد و تنها یزد و فقط نم یچنگ م یسمانیهر ر

 

 شد و گفت: رهیخ شیرستا را گرفت و در چشم ها دست

 

 نکنم. تتیاذ گهید دمیفقط ازم ناراحت نشو قول م-

 

 کرد.    نییفقط لبخند زد و سرش را باال و پا رستا

 

با ذوق دستش را از  دیبارش نم نم باران را د یند. رستا وقترفت رونیدر دست هم از خانه ب دست

و  دیخند یبلند م دیچرخ یرفت. دستانش را باز کرد و م نییدست او جدا کرد و از پله ها  تند تند پا

 گفت:

 

 آسونه،   یآسونه، خوش یآسا نگاه، زندگ-

تا  ایبارون ب ریز ایکن آسا،  بنگاه  م،یکه ناشکر مییما نی. امیریگ یرو سخت م یکه همه چ مییما نیا

ذاره  یکه تنهامون نم هیداد بزن، بلند خدا رو صدا کن اون تنها کس ای! بیچ یعنیآرامش  یحس کن

 دیزده، شا یقران به بنده ش حرف قشنگ یها هیاز آ یکی. مامانم گفته خدا تو کتاستیاون خالق 

 نیکه مسلمون نبودم دلم با ا یظ کردم منرو حف شیرو هم معن هیباورت نشه انقدر به دلم نشست هم آ

 .دیش لرز هیآ

 

ِمنِ  َوالَ  َن إِن  ُکن تُم  ُمؤ  لَو  َع  َزنُوا َوأَن تُُم اْل   آل عمران(-139)نَ یتَِهنُوا َواَل تَح 

 .دیداشته باش مانیاگر ا دیروزیشما پ دینشو نی، غمگ دینشو سست
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شد.  کشیتا نگرفت فقط به او چشم دوخته بود و نزدچشم از رس یآمد ول نییآرام آرام پله ها را پا آسا

 نشست.  شیلب ها یرو ییبایو لبخند ز ستادیا دنشیرستا با د

 

کردم! واقعا  کاریتونستم بهش بگم چ یکاش م نه؟یب یرو م شیخدات کجاست رستا؟ بنده عوض-

 کارهاش در حق من عادالنه نبود، به خودش قسم عادالنه نبود.

 

 گفت:زد و  یتلخ لبخند

 

من فقط آرامش  یو فخر فروش ینه زندگ ینه پول نه کار آنچنان ستیبرام مهم نبود و ن یچی_من ه

 بود؟  یادیز زیخواستم چ یم

 باشه فقط چند روز.  میدارم بدم فقط چند روز بذاره آرامش تو زندگ یهر چ حاضرم

 

 او گذاشت نوازش کرد و گفت: یگونه ها یشد دستش را رو کشینزد رستا

 

 مال و منال رو پس خدا رو شکر کن.  نیها نه آرامش رو دارن نه ا یلیخ-

داد  یکه جونشم برات م یپدر واقع هیبرات پدر بود  ینکرد عوضش عل یبرات مادر نیمیاگه س نیبب

 نه؟یا ریغ

 

 شه؟یبشنوم حداقل امشب، م یزیخوام ازشون چ ینم-

 

 و سر تکان داد. دیخند رستا

 

 آسا؟ شه،یبله که م-

 

 جانم؟-

 

 ؟ینه نگ یدیبگم قول م زیچ هی-

 

 

  

  

   

:      

   



 

              225 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 کنم. خوبه؟ یرو چشم هام قبول م یتو بگ زیامشب هر چ-

 

 شام طرف مقابلش رو مهمون کنه قبول؟ هی دیبرنده با مییدو یدر م شیدو سه تا پ کیگفتم  یپس وقت-

 

 . را داده شنهادیپ نیسوق دهد ا گریفکرش را سمت د نکهیا یدانست او فقط برا یم آسا

توانست  ینم زیچ چیاش آنقدر او را مچاله کرده که ه یدروغ بزرگ زندگ نیدانست ا یرستا نم یول

. آسا دندییاو سر تکان داد و هر دو سمت در دو هیدلخوش یپا برگرداند. آسا برا یاو را مثل قبل رو

بودند که  اندهگذررا ن یخوب یکه رستا برنده مسابقه باشد. انگار هر دو کودک دییدو یاز قصد آرام م

 خواست. یبچگانه م یداشت و دلش کارها طنتیهنوز طفل درونشان ش

 

*** 

 با ترس در رخت خوابش نشست.  یداد و هوار کس یشب با صدا یها مهین

 .دهیآن فکر کرد خواب د کیبود  یداریدور و برش نگاه کرد در خواب و ب به

 ! کجاست؟ ست یتیکرد که در چه موقع یم زیبا خودش آنال داشت

 در را باز کرد و سمت اتاق او رفت.  دییبلند شد و سمت در اتاق  دو عیآسا سر ادی با

 .اوردیسر خودش ب ییبال دی! ترسزندیاست و  داد م داریکرد ب یوارد اتاق شد. فکر م 

 زد.  شیصدا یآرام تر شد. سمت تختش رفت و چند بار یخواب است کم دید یوقت

 د!بو قیانگار خوابش عم 

 در آن حالت ماندن را دوست داشت. دیشا ای 

 و صورتش نشسته بود او را ترساند. یشانیپ یکه رو یداد و هوارش و عرق سرد نیا یاز طرف 

 چراغ خواب بغل تختش را روشن کرد. 

باز هم  یول دیصورتش پاش یاز آب را رو یبغل تختش بود را برداشت کم زیم یآب که رو وانیل

اش نشسته بود را کنار بزند .  یشانیپ یکه رو ییبرد تا موها شیرا سمت موها نشد. دستش داریب

داد.  نییو آب دهانش را با صدا پا دی. دستش را عقب کشدیاش اثابت کرد ترس یشانیدستش به پ یوقت

 اش داغ داغ بود.  یشانیپ

. لگن آب را ختینمک در آن ر یبرداشت و آب ولرم با مقدار یبلند شد سمت حمام رفت لگن عیسر

 یکه در آب گذاشته بود را در آورد و رو ی. پارچه ادیکنار تخت گذاشت و پتو را از سرش کنار کش

 گفت.  یم ییزهایلب چ ریخورد و ز یاش قرار داد. آسا تکان یشانیپ

 کرد. شیکرد را پاک کرد. آرام دوباره صدا یرا تار م دشیکه د ییاشک ها رستا
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 ترسم. یرو باز کن من مآسا تو رو خدا چشم هات -

 

 یخورد و تنش م یبهم م شیباز کرد. دندان ها مهیرا به اجبار ن شیخورد و چشم ها یتکان فقط

 .دیلرز

 

 خوبم ...فق. فقط ..سردمه.-

 

 و گفت: دیاش را باال کش ینیب رستا

 

 گرمه تنت. یلیپاهات رو بذار تو آب خ ن،یپاشو بش-

 

 ته..ست.تو..نم .. تمام.. تنم ..کوف ینم-

 

 .ندیتخت بنش یبلندش کرد و کمک کرد رو یکنارش رفت و به سخت رستا

پشتش قرار داد و آرام کمک کرد تا  یکرد و در لگن گذاشت.بالشت زانیتخت آو یرا از رو شیپاها 

 دراز بکشد.

 

 

 ندیکرد که بب یچک م قهیو هر دق ختیر یم شیپاها ینشست و آرام آرام آب رو شیپاها ریز خودش

 نه.  ایآمده  نییبش پات

 بال را سرش آوردند.  نینثار خانواده آسا کرد که ا راهیبد و ب یدلش کل  در

 گرفت از حال و روزش. با خودش گفت: دلش

 

بود. درجا فرداش قلم به دست شد و  یچه شب خوب میشب تو دلمون گفت هی ومده،ین یبه ما خوش-

 . میش کسانینوشت که با خاک  یسرنوشت و جور

 . ستیرسمش ن نیا یگم دمت گرم ول یگفت فقط م یزیکه بهت چ شهیگرم خدا نم دمت

 

 آمده بود. نییپا یکم تبش

 تخت دراز بکشد. یدوباره کمک کرد رو یرستا به سخت 
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لب  یرو ینیاش زد و لبخند غمگ یشانیبه پ یکه دوباره تب نکند. دست دیاو کش یرو یپارچه نازک 

 نشست.  شیها

 

 .دمیخورن بهت قول م یها حسرتمون رو م یلیاون وقت خ شهیا هم روزمون خوش مغصه نخور م-

 

 یکردن دور و برش را نداشت. دلش م زیکردن آب و تم یلگن را در حمام گذاشت حوصله خال رستا

 به اجبار باز بود.  گرید شیگرم بخوابد. چشم ها یپتو برود و در آن جا ریخواست زودتر ز

*** 

 یرا باز کرد. هنوز هم احساس درد و کوفتگ شی. چشم هادینجره به صورتش تابکه از پ ینور با

 داشت. 

 . دیکش یا ازهیبرد  و خم شیدر موها یتخت نشست. دست یبلند شد و رو یول

خواست به  یخودش دلش نم دیشا ایگرفته بود!  ینبود. انگار فراموش ادشی یزیچ روزیاز د اصال

 و اتفاقاتش فکر کند.  روزید

 گرمکن شلوار عوض کرد.  کیدست و صورتش را شست و لباسش را با  ییروشو رد

 ظهر بود.  کینگاهش به ساعت خورد تعجب کرد. ساعت  ییرایدر پذ یوقت

 دل ضعفه داشت. یکم

از رستا نبود. آرام سمت اتاقش رفت و خواست در را باز  یخبر یبه دور و برش انداخت ول ینگاه 

 موقع خواب است! نیسوال بود که چرا تا ا یجا شیدر فاصله گرفت. برا شد و از مانیکند که پش

نشست تا  یصندل یساز را روشن کرد و رو یاش شد و سمت آشپزخانه رفت. چا یکنجکاو الیخ یب

 ماند. رهی. نگاهش به پنجره آشپزخانه خدیایجوش ب

. با ترس سرش را عقب صورتش قرار گرفت یجلو یدر همان حالت مانده بود که دست یا قهیدق چند

 برد.

 

 

 گفت: دیخند یرستا که بلند م دنیرا بلند کرد با د سرش

 

 .دمیزهرمار ترس-

 

 . ریمنم دوست دارم ظهر تو هم بخ زمیعز-
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 را باال انداخت و گفت: شیابروها آسا

 

 ه؟یبانو خبر یکن یم یزیناپره-

 

 زیم یو کره و مربا رو رینان و پن لخچایدو  استکان گذاشت و از  ینی. در سدیکش یا ازهیخم رستا

 گذاشت.

 رستا و مادرش!  نیگفت چقدر فرق بود ب یکرد. با خودش م ینگاه م شیبه کارها آسا

 گذشت. شیاز جلو چشم ها لمیمثل  ف روزید یآن دو نفر صحنه ها سهیبا مقا هوی

 یشود ول یالخواست منهدمش کند. دوست داشت فکرش خ یتکان داد انگار م نیسرش را به طرف 

 کمک رستا، د،یکه د یبود. خواب ادشیرا هم  شبید یصحنه ها یانگار پر رنگ تر شده بود. حت

 شد.  رهیبه غم نشسته اش به رستا خ یبا چشم ها 

 

 نگاهش را حس کرد طرفش برگشت و گفت: ینیکه سنگ رستا

 

 یباخت شبیکه د یشام دیبا یمنم. هر چقدر مظلوم بش یکه انگار قاتل بروسل یکن ینگاهم م جوری-

 .یرو بد

 

 بسپارد. یرا به  فراموش روزیو د ردیکرد که آسا در امروز قرار بگ یداشت فکرش را منحرف م او

 محال بود.   زیچ کیواقعا  یول 

شان بود رستا االن مثل مرغ پرکنده  نیب یکشاند. قطعا اگر عشق ینگاهش آدم را تا مرز جنون م غم

 . زدیبال بال م دینگاه با نیا یبرا

 

 شد و گفت: رهیخ شینشست در چشم ها شیو روبرو دیرا کنار کش یصندل

 

 گه؟ یم ینگاه داره چ نیاالن ا یذوق کردم. ول دمیرو د طونتیاومدم تو آشپزخونه نگاه ش یوقت-

 

 داد و لبخند زد و گفت: نییرو پا شیگلو بکیس
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 شم؟یپ یبمون شهیاونم فقط کناره تو م نمیب یرو م یخوش زندگ یگه من بدبخت باالخره رو یداره م-

ما؟  میخواهش کنم بش شهیمن؟ م یفکرت قلبت تمام وجودت بشه برا شهیتا ابد مال خودم؟ م یبش شهیم

 شه؟یم

 

هم قدرت شان را از دست دادند خدا  شیکرد پاها یسرد شد، احساس م شیدست ها د،یدلش لرز رستا

با زانو  شدیم یمساو شیحس شدن پاها یوگرنه قطعا ب نشسته بود یصندل یرا شکر کرد که رو

 افتادن. نیزم یرو

 

 

. نگاهشان در هم قفل شده بود. آسا منتظر جواب بود و ردینگاهش را از آسا بگ یتوانست حت ینم

 درخواست را کرده !؟ نیچرا ا نکهیرستا در شوک ا

 

 آسا...-

 

 را به عالمت سکوت  بلند کرد و گفت: دستش

 

 نه؟  ایکلمه آره  کیفقط -

 

 سر تکان داد و گفت؛ کالفه

 

 بدونم چرا؟  دیآخه با-

  ؟یاریپناه م یبه من دار ییاز رو تنها یعنی

 شم؟ یک ای یچ نیگزیجا دیبا من

 فرو برم؟  یتو چه نقش دیبا 

 نه. ایکالم آره  کیبده نگو  حیتوض برام

 

 شد. رهیلبخند به او خ با
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 دشیکه به ام یکس یخونه، بش نیخانم ا یهمه کس من، بش یشب ،یخودت باش گاهیقرار تو جا-

 کنم،  یزندگ

بهم اجازه  ،یخوام ازت کنارم باش یم ی. ولیکس و کار رو کنارت تحمل کن یب هیدونم سخته  یم

تو وجودم نشست.  ییحس ها فتهیاتفاق ب نیا نکهیبتونم دوست داشتنم رو بهت ثابت کنم. من قبل ا یبد

دارم. همون که باهاش کامل  ازیکه من بهش ن یگه تو همون یکه بهم م هیحس هی یگم عشق! ول ینم

 . شمیم

  ه؟یکردم جوابت به من چ یفکر کن من امروز ازت خواستگار رستا

 

 گرفت.  ینگاه از آسا نم یکرد. ول یم یبا ناخن دستش باز دییرا جو شیها لب

 

 گفت: را به دندان گرفت و شیلبخند زد و مثل او لب ها آسا

 

 . شیاز بس به دندون گرفت شیکند-

 

 یرستا را در دستش گرفت و نوازش کرد. نگاهش به انگشت ها یرا دراز کرد و دست ها دستش

 اش افتاد و گفت: دهیکش

 

 کم نذارم، یزیچ تیخوشبخت یکنم برا یتالشم رو م گمیخوش بختت کنم، م دمیگم قول م ینم-

 حس شه.  تیتو زندگ یکس ای یزیکنم که نذارم کمبود چ یتالش م گمیهمه کست، م شمیگم م ینم 

پسر بچه نادون و مغرور  هیکه من  نهیهنوز نظرت ا ای ؟یقبول دار یمن و به مردونگ ؟یگ یم یچ 

  ست؟ین شیحال یچیام که ه یو از خود راض

 

 .زدیکه صلح کردند دلش ساز ناکوک م یدرست از آن شب 

 یدانستند آنها برا یشدن بودند. خودشان هم م دهیوست داشتن و دهر دو تشنه محبت بودند، تشنه د 

 توانستند قبولش کنند. ینم یهم ساخته شدند ول

 

 شد. شیمهمان لب ها یروح یلبخند ب رستا

 

فرصت رو به خودمون بدم.  نیخوام ا یمنم م یول ده،ینلرز گهیهمد یکدوم دلمون برا چیدرسته ه-

 که برام مثل جهنم بود. یونه ادوست ندارم دوباره برگردم به خ
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که بشه  یزیچ هیحس فوق العاده  هیتنوع  هیخواد،  یم دیجد زیدوست ندارم برگردم به گذشته، دلم چ 

 .یزندگ نهیگفت آها ا

که از  یرو دار کایآرن یستی. تو تنها نیکس بودنت بگ یاز ب دینبا گهید میقراره کنار هم باش اگه

 کشه.  یرد مداره از غصه خوردنت د روزید

هم پدرتره کم  یپدر واقع هیباور کن از  یدرسته فقط تو شناسنامه پدره برات، ول یرو دار بابات

رفته؟  ادتیپدره  هیباالتر از  ستیاون پدرم ن یغصه ت رو نخورده کم پشتت نبوده. خودت گفت

و با هم دستت تر و خشک  یریبگ تیکبر هی شهینم لیدل نیدرسته خاله ت در حقت بد کرده ا

 . یونبسوز

 تونه بهش بگه تو.  ینم یکس شهیمثل اسپند رو آت روزیکه از د ،یرو دار نیاون دهن لق آرو تازه

 حالت بود. یایدفعه برام زنگ زد و لحظه به لحظه جو صد

 

 لبخند زد و سرش را تکان داد و گفت: آسا

 

 حالش خراب شد. روزیسوخت. واقعا د نیآرو یدلم برا-

ام! که انقدر رک و راست زل زد تو چشم  یکرد من از چه جنس یفکر م نیه برام! اسوال شد یول

نگاهش کنم و  نمیکنم؟ بش یبعد انتظار داشت من چه برخورد ؟یستیخانواده ن نیهام و گفت تو بچه ا

 ؟یداد یبلند بخندم بگم دمت گرم چه خبر خوب

 

 .یباشه از خودش بپرس ادتیدونم  ینم-

 

 یجور سوارم شه که حت کی نهیخوش ازم بب یرو هی هیفقط کاف ده؟یآدم جواب ممثل  یکن یفکر م-

 روزاست.  نیا نیاون همون آرو یفکرشم نکن

 

 را صاف کرد و گفت: شیو آسا گلو دندیدو خند هر

 

. دمید یبد یخواب ها یلیبد خوابت کردم. خ دیتشکر بهت بدهکارم ببخش هی شبیبابت د یراست-

 بودم.  دهیسن برسم ند نیا که تا به ییکابوس ها

 

داستان ها پشت در  ایها  لمیف نیمثل ا دی. فکر کردم االن بادمیخودت ترس یبدخواب نشدم. فقط برا-

 هی. تا در باز شد یاریسر خودت ن ییو بال یو به در بکوبم و خواهش کنم در و باز کن ستمیاتاقت وا
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. یبودبود از بس عرق کرده  سیخ سیخو صورتت  یشونیپ  دمی. بعد اومدم ددمینفس راحت کش

 بهت بگم تو اوج سکته بودم. یعنیبزنم کنار دستم داغ شد.  تیشونیاومدم موهات رو از پ

 

 

 با تعجب نگاهش کرد و گفت: آسا

 

 تب کردم؟-

 

 افتاد و سرش را تکان داد.  نیاش چ یشانیپ یرو رستا

 

 نامرد؟ یزد یدست هی-

 

 یزدیکه صدام م دمیشن یباال سرم صدات رو م ی. و تو اومددمید خواب شبید ادمهینه بخدا، فقط -

 . ادینم ادمیتب کردم  نکهیا یبلند شم. ول

 

 اد؟ینم ادتیهم  نارویا ی! پاهات رو تو آب گذاشتیرو تخت نشست ی! تو بلند شدشهیوا مگه م-

  

 باال انداخت و گفت: شانه

 

 نه باور کن. -

 

 گذاشت. زیم یو رو ختیکان ردر است یو بلند شد چا دیخند رستا

 

 گفتم اونا توهمات ذهنم بود. یپس فراموش کن چ-

 

 کنم. یلطفت رو هم جبران م نیکنم. ا یم یشد من عذرخواه تیکه بود باعث بدخواب یهر چ-
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چرخاند تا شکر در آن حل شود.  یخورد و قاشق را در چا رینان و پن یفقط لبخند زد و لقمه ا رستا

 هش به آسا بود.کماکان نگا یول

 

 که بخواد جبران کنه. ستیسر شوهره ن یکنه منت یشوهرش کار م یزن برا-

 

 او ضعف رفت.  یدلش برا آسا

 

 زبونه. نیریشوهره دور زنش بگرده که انقدر ش نیا-

 

 سپردند. یلحظه هر چه غم و غصه بود را به فراموش کی ی. برادندیدو خند هر

 

*** 

قابل  ستیبچه آن خانواده ن نکهیباور ا شیآسا هنوز برا یگذشت. ول یهفته از آن اتفاق شوم م کی

 . هضم نبود

ازدواج کرده  یبه آن ها نگفت از وقت یزیدانست. آسا هم چ یرو نم انیجر یدوستانش هنوز کس از

اش خالصه شده بود  یهفته تمام فکر و زندگ کی نیگرفت. در ا یکمتر سراغ بچه ها را م گریبود. د

 . به رستا

 

در هم جمع شد. لباسش را  شیجفت کفش زنانه اخم ها کی دنیاز سرکار برگشته بود که با د تازه

 باز کرد.  شیبه در زد. رستا با لبخند در را به رو یمرتب کرد و تقه ا

 

 .یسالم آقا خوش اومد-

 

 و آرام در گوشش گفت:  دیچند روز گونه رستا را بوس نیبه عادت ا آسا

 

 خونمونه؟ یکس-

 

 سرخ و دست پاچه شد و سکوت کرد.  یکم رستا
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 سوالم جواب نداره؟-

 

 شد فراموشش کرد. سمت صدا برگشت. یوقت نم چیکه ه ییآشنا یصدا با

 زد و گفت: شخندین

 

کس و  یگرفت پا تو خونه ب قتونیشما سل هیفخرمنش  سرکار ال نیمی! سنجاستیکه ا نیبه به، بب-

 .یکن ینشه با ماها خوش و بش م نیوهوقت بهتون ت هی د؟یکارها بذار

 

در کار نبود. انگار داغ دلش  یانگار آرام شدن یدستش را فشرد و از او خواست آرام باشد. ول رستا

 او تازه شده بود.  دنیبا د

 بود. ستادهیا شیروبرو یکه با سرافکندگ یپر بود از زن دلش

 

 

جواب  یخوا یم ایاون دن ینکرد یمادر میتیبچه  هیدر حق   ر،یبانو سرت رو باال بگ نیمیس-

بزرگ  یسر و پا رو ک یسر و پام من ب یب یگ یکردم که بهم م کارتیمن چ ؟یبد یخواهرت رو چ

 به مادرم رفته باشم ها؟  دیبا کممیگرده به خودت  یبه ذات باز بر م یبگ یبخوا یکرد؟ حت

  ؟یرو نابود کن میزندگ یکرد قبول یخواست یکه من و نم ییخواد بدونم چرا تو یدلم م یلیخ

نداره  یقدرت فه،یکه ضع یمرد هیشدم  ن،یاز خودم داشتم، االنم رو بب یاریکردم، نه اخت یبچه گ نه

تاوان  دیکردم که االن با یقبلم چه گناه یپرسم تو زندگ یصدبار از خودم م یهفته روز کی نیتو ا

 پس بدم؟

خواب  فتهیهم م یالشت نذاشتم. چشم هام که روشب سرم رو آروم رو ب کی یچند شب حت نیا تو

بشه  میتو روم که زندگ یکوبوند یرو نم تیو واقع یکرد یتحمل م شدیم ی. چنمیب یم شونیپر یها

 .نیا

 

را  شیشد ، اشک جمع شده در چشم ها رهیخ شیتر شد. در چشم ها کیچند قدم به او نزد نیمیس

 زد و گفت: نینتوانست پنهان کند لبخند غمگ

 

رو قبول  نیا یوقت نخواست چیتو ه یذاشتم. ول ینم یشما سه تا فرق نیمعرفت نباش آسا، من ب یب-

 شم. یو دلنگرانت م یزیکه برام عز یکن

تو  یذاشتم بر یبود. انگار من دشمنت بودم. اگه نم یمادر ناتن هینگاهت به من مثل  یاز بچه گ 

 ینرو م رونیگفتم با دوستات ب یاگه م فته،یت بخش تو تن هیخواستم  یبود که نم نیا یکوچه برا
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. یاختغول س هیو از من تو ذهنت  یخودت بها داد ریتو همش به تعب ی. ولادیسرت ب ییبال دمیترس

 یبهت محبت م یکه دستم بود. درسته عل ینبودم من فقط نگران بودم نگران امانت تیمن آدم بده زندگ

 ه عذاب.کرد اون شد فرشته نجات و من شدم فرشت

بچه ها با من باشه.  تیبود. قرار بود امورات خونه با من باشه ترب یمن و عل نیقرار ب هی نیا یول 

 و اسطوره شما.  یمن آدم بده شدم و اون شد منج رشیزد ز یعل یول

 

 سخت بود.  شیزن برا نیرا باور کند باور کردن ا شیتوانست حرف ها ینم آسا

 گفت: تکان داد و نیرا به طرف سرش

 

به همه هم بگو از شرم خالص  تینگران من نباش. برو برس به زندگ گهیبود گذشت، د یهر چ-

 گهیرو نابود کرد د تیو کل زندگ تیرو، سلطنتت رو ،شخص تیکه زندگ یننگ هیبگو ما ،یشد

 ادشیکه االن  رتمیخوش غ یبه اون بابا نیایکدومتون سراغم ن چیه زتی. فقط جان عزستین شتونیپ

 نیا ستمیخونسرد ن یاون آسا گهی. دزمیریخونش رو م نمشیداره بگو دور و بر خودم بب یومد پسرا

 نینش کشیبرتون داره پس نزد نیکه زهرش ممکنه از زم هیمار افع هی ستادهیکه روبروت ا ییآسا

 کدومتون. چیه

 

رستا  کیدرا برداشت نز فشیک نیمینکرد. س یتوجه ا یزد ول شیاتاق اش رفت رستا صدا سمت

 رفت و با بغض گفت:

 

االنش شک ندارم که از  نیتونه هم ینم ی. ولادیتونه از پس خودش بر ب یم گهیمواظبش باش، م-

داره. کنارش باش تا بتونه  یدونم االن چه حال ی. اون و من بزرگ کردم ممونهیرفتارش پش نیا

 سرپاشه.

 

 

 انداخت و گفت: نییسرش را پا رستا

 

به همون پدر و مادرش  نیگفت ایسر و پا؟  یبهش ب نیچرا خب گفت نیوستش دارشما که انقدر د-

 داغونش کنه و شکننده شه. ینجوریکه ا دیزد یدونم حرف یرفته؟ چم

 

 شدم. یپدر و مادر عصب یاز دست اون رسول ب-
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 یزیتا دهنش بسته بمونه و چ میفروخت میداشت یچند ساله خواب و خوراک رو ازمون گرفته. هر چ 

من  یتونست خودش رو کنترل کنه، ول یم یکرد. عل یم م یعصب شتریاون ب یبه آسا نگه. فشارها

تونه من رو درک کنه. بخدا  یکس نم چیتونم آروم باشم. درونم طوفانه ه ینه. من صبر ندارم، نم

 کردم. یم یریسختگ شتریب نیو آرو کایآرن یبرا یرستا فکر نکن فقط به آسا سخت گرفتم! من حت

باشه که اون کامال  نیتونه ا یم لشیگه فقط به اون ظلم شده! تنها دل یکه آسا م هیدونم چجور ینم 

رو  شیگفتم پدرم خوب یبود هر چقدر م ینجوریا قایستاره مادرشه. حساس و زود رنج. ستاره دق هیشب

رو  شیگدها زن یلجباز نیدونست. آخرم با هم یرفت ما رو دشمن خودش م یخواد تو گوشش نم یم

گفت من احمق بودم کاش به حرف بابا  یمراقبت اومده بود خونه ما بهم م یبرا ینابود کرد. حاال وقت

 کردم. یگوش م

نده اونم  ریستاره بهش گ نکهیا یبرا دنیشروع کرد به مواد کش شیاول زندگ یرسول از روزها 

ر ادامه داد که هم خودش رو نابود برگشتن نداشت. انقد یکه معتاد شد رو یوقت گهیمعتاد کرده بود. د

 رو دل ما گذاشت. یکرد هم داغ بزرگ

 

*** 

اش را به در داد و دست به  هیرستا سمت اتاق آسا رفت. در اتاق را باز کرد  تک نیمیرفتن س بعد

 سرش گذاشته بود. ریبود دستش را ز دهیتخت دراز کش ی. آسا روستادیا نهیس

 

 اونجا. ستیبرام نا افهیق با ینجوریحوصله ندارم رستا، ا-

 

بود که  یاون زن مهمون خونمون بود. از همه مهمتر کس ؟یکش یخجالت نم ستم؟یبا یپس چجور-

 ؟یکیفروخت به  یمعتادت اونم تو رو م یدادت دست اون بابا یبزرگت کرد. خوب بود م

 

 بهت انتقال داده نشد.  مینفهم روسیمن نفهمم. برو تا و ،یباشه تو خوب-

 

 ا؟آس-

 

 توانست خنده اش را کنترل کند. ینم زدیم شیلحن خشن صدا نیبا ا یوقت

 خنده اش بلند نشود. یرا به دندان گرفت که صدا شیلب ها یسخت به

 

 . میزنیجون بده بهم بعد راجبش حرف م هی شمیپ ایجون آسا؟ آسا به قربونت ب-
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 به در زد و گفت: یتدستانش را باز کرد و او را دعوت به آغوشش کرد رستا مش آسا

 

 ذارم.  یاتاق نم نیاز مامانت پاهام رو تو ا ینکن یکه عذرخواه یتا زمان-

 

 را پر کرد صورتش در هم جمع شد. شیلب ها یرو یخنده  یاش جا یشانیپ یرو اخم

 

 

 .نمتیخوام بب یبرو گمشو اصال نم ؟یتوهم زد-

 

 را نازک کرد و با حرص گفت: شیزد و صدا شخندین

 

 باشه؟  یا گهیامر د ن؟یکن، چشم هم یخواهعذر -

 

 . دیرفت و در را محکم به هم کوب رونیو از اتاق ب دییهم سا یرا رو شیدندان ها رستا

 

 رفت. رونیبلند پشت سرش از اتاق ب یشده بود بلند شد و با قدم ها یاز دستش کفر یکه حساب آسا

 

. بار آخرت باشه برام یکوب یبه هم م یجورنیدر رو  ا ستیبابات ن لهیبرت داشته؟ طو ابویچته -

 . فتهیبشه اتفاق م دیکه نبا یو اون یبندم رو همه چ یوگرنه چشم هام رو م یکن یم فیتکل نییتع

 

 . دیآسا زد و بلند سرش داد کش ی نهیقرار گرفت. با دو دستش محکم به س شیدرست روبرو رستا

 

شرفش، تو گوه من و خانوادم رو نخور،  یب بخونه و صاح نیبابام سگش شرف داشت به ا لهیطو-

 ی. انقدر شعورش رو دارم که چشم هام رو باز کنم و خوبمیرو بلد باش دنیکه بخش  میما انقدر آدم هست

هاشون رو جلو  یخوب کیکوچ یچشم هام بمونه در برابر چند بد یدر حقم کردن جلو هیکه بق ییها

 ها.  یبدچشم هام زنده کنم و چشم بپوشونم رو اون 

. چشم هات رو باز ینیب یکنن رو نم یکه در حقت م ییها یخوب یانقدر نمک به حروم ؟یتو چ یول

 نی. مرد باش تو استین یزیچ یتو بد یبد باش یارزشش رو نداره که بخوا ایدن نیا زیچ چیکن ه

 شه بذار افتخار کنن بهت.  ینم دهیکه مرد بودن توش د ییایدن
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 آدم بودن رو.  رنیازت درس بگ هیمرده بذار بق تیآدم مونایتو دن یباش وقت آدم

 یباش ینه آفت هیبق یتو  الگو باش برا یآدما مرده ول یرو تو خودت زنده کن درسته تو همه  دنیبخش

 . ادیعارش ب نتتیب یم یکه هر ک

رش کن و ب داشیرو بگرد پ یکه گمش کرد یکن. خود دایتو خودت رو پ یول شم،یالل م شمیگم م من

کنم بخاطر من  هیخوام بهت تک یکه م یمن ینه مرده نه آدم حداقل برا ستادهیا نجایکه ا ییگردون. آسا

دور  زیها رو بر یکردن بهت بد یفکر کن که خوب ییبگرد دنبال خودت برو به گذشتت به روزها

رو از  نهینفرت و ک یفکر کن. مطمئن باش وقت یکه کنارشون داشت یخوب یفقط و فقط به روزها

 .یایبودن هم در م تهیدو شخص نی. از اشهیقشنگ تر م مونیزندگ یخودت دور کن

 

 پوزخند زد و گفت:  آسا

 

به جونش و رو  یاز بس غر زد یدقش  داد یدار یاحمق تو که خودت مادر به اون مهربون یلعنت-

 .یاعصابش بود

 

 او زد و گفت: یشانیکف دستش به پ با

 

! من یزیچ هی یکرد یکنه، اگه خودت خوب رفتار م یم حتیمن و نص داره یتو رو خدا ک نیبب-

 .یتو نمک به حروم یشدم. بابا بدبخت تو که از من ده پله باال تر یاالن الل م

 

 بغض کرد و سرش را تکان داد و گفت: رستا

 

. میدگ. من بعد تصادفم مامانم شد تموم زنیخوام تو هم مثل من باش یآره چون خودم آشغال بودم نم-

 هی دیتلنگر من اون تصادف بود. تو هم با رهیخوش بگ یرنگ و بو تیتلنگر الزمه تا زندگ هی شهیهم

 .شترهیبحالت بهتره، آرامشت  یبخدا اونجور یریبگ ادیبخشش رو  یتلنگر بهت وارد شه تا بتون

 

 

 

د باران را نگرفت. اجازه دا دیچک یقطره قطره م شیکه از چشم ها یباران زشیر یجلو رستا

 شود. ریسراز شیگونه ها یرو لیچشمانش مانند س
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زد.  واریبه د یرا بست و مشت محکم شیدر دلش تکان خورد. چشم ها یزیفقط نگاهش کرد چ آسا

. قصد بند آمدن هم نداشت دیچک یگونه اش م یپشت هم رو شیرستا دستش را گرفت و اشک ها

 بود. یابر یدلش حساب یهوا

 

 خوبه؟  یتو بگ یال هر چاص ،ینجورینکن ا -

 

 کیرا بو کرد  شیو موها دیمحکم او را  به خود فشرد و سرش را بوس دیرستا را د یاشک ها یوقت

بند  شیها هیگر دید یکند. وقت رهیرا در خود ذخ شی. انگار قصد داشت  عطر موهادیکش قینفس عم

 . دیرا باال کشاش  ینیشد. رستا ب رهیخ شیسرش را بلند کرد و در چشم ها دیآ ینم

 آمد. نییاو، سر آسا پا یرستا بود و رستا نگاهش به چشم ها ینگاهش به لب ها  آسا

 و از او جدا شد. دیبوس قیاو گذاشت  عم یلب ها یرا رو شیها لب

 . 

 لرزانش لب زد: یبا چشم ها آسا

 

 حال چشم هات رو دوست ندارم. نیا-

 

 دور گردن آسا حلقه کرد و گفت:را  شیوار دست ها طنتیزد و ش یلبخند  رستا

 

 .یگفت یم گهید زیچ هی شیپ قهیتا دو دق -

 

 اشک هات شه. زشیالل شه زبونم بخواد باعث ر-

 

 داد آرام لب زد: یکه حنجره اش اجازه م یولوم نیآرام تر با

 

 .نیخواد الل شه فقط بهش بگو زخم زبون نزنه، هم ینم-

 

 گفت: یده اپر خن یاش داد و با صدا ینیبه ب ینیچ

 

 .اریسرش ب یخواست ییزبونم، هر بال نیدردت به جونم ا-

 

  

  

   

:      
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 . دیآورد و رستا فقط خند رونیرا ب زبانش

 

 کیو خوش فرمش قرار داد و با  کیرا دور کمر بار شیو دست ها دیدوباره او را در آغوش کش آسا

 حرکت بلندش کرد و گفت: 

 

 خوامت. یرستا م یهست یچقدر خواستن-

 

 دور گردن آسا حلقه کرد. را دستش

 صورت او برد و گفت: کیصورتش را نزد آسا

 

 اتاق؟  یتو یاومد  یچ یبرا نمیاصال  بگو بب ؟یکن یم کاریچ یدار نیبب -

 

 در جوابش گفت: ییپرو با

 

 ؟یاومدم  تو چرا دنبالم راه افتاد رونیمن از اتاق ب-

 

 و گفت: دیخند آسا

 

 .دیکش نجایخشمم به ا یکرد یدلبر یستن در اتاق، ولمحکم ب یت کنم برا هیاومدم تنب-

 

 

 شان اشاره کرد و ادامه داد. یکینزد به

 

 .یدیدختره کار دستمون م نیبب-

 

 ؟یستیخوام کار دستت بدم مگه شوهرم ن یم-

 

 

  

  

   

:      

   



 

              241 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 گفت: یزد. با خود م یطنتیلبخند پر ش آسا

 سرخ بگذرد. یو لب ها  بایز یچشم ها نیتوانست از ا یم چطور

 .دیچیاش پ ینیب ریخوش عطر تنش ز یو بو دیکش قینفس عم ارهدوب

 .دیرا بوس شیگلو یاراده خم شد. فرو رفتگ یب

 

 شد. رهیخمارش خ یخودش را به او چسباند. آسا سر بلند کرد و به چشم ها شتریب رستا

 

 ازت گذشت. شهیدختر نم ،یشد طونیش-

 

 و دندان به لب گرفت و گفت: دیدلبرانه خند رستا

  

 وونهید-

 

 او چسباند و گفت: هیشانیاش را با پ یشانیشد. پ رهیبا عشق به او خ آسا

 

 بال رو سرم آورده؟  نیا یک-

 کرده؟  وونمید ینجوریا یک

 

اش  یمشک یرا داشت. گردنش را کج کرد و اجازه داد موها دنشیرسما قصد به جنون کش رستا

 شالق شود و صورتش را نوازش کند. 

  

 کنم.  یگناه که نم تمیو شرع یزن قانون-

 

 و گفت: دیرا بوس شیزد و ناغافل لب ها یچشمک آسا

 

 تو اتاق؟ میپس بر-

 

 و گفت: دیبلند خند رستا

 

  

  

   

:      
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 رفتم خونه مامانم. یچمدون به دست م دی! من االن بادیدعوامون به کجا کش نیبب-

 

 یست و سمت تخت دو نفره اب شیدستانش او را بلند کرد و سمت اتاق رفت. در را با پاها یرو آسا

و  دیتخت گذاشت خودش کنارش دراز کش یقدم برداشت،  او  رو دیکش یکه انتظارشان را م

 سرش قرار داد و گفت: ریرا ز شیبازوها

 

 اتاق و تو بغل خودمه تو گوشت رفت؟ نیشما جات فقط تو ا فتهیب یهر اتفاق-

 

 .هییدوست داشتنت هم با زورگو-

 

 ؟یدیفهم ،یچکینگاهت کنه ه یحق نداره حت یچکی. هینچون تو فقط مال م-

 

. دیو سرش را عقب کش دیرا بوس شیقدم شد و لب ها شیپر از خواستن بود رستا پ شیچشم ها در

 زد و گفت: یحیلبخند مل

 

 .دمیفهم-

 

شان شروع شده بود. تنها  یتحمل نکرد. سمتش خم شد و  او را  غرق بوسه کرد. عشق باز گرید آسا

 کرد. یبود که با لبخند آن ها را نظاره م یآن لحظه عشق شاهد

 

 

پدرش رفت و  شیشد. آسا به خواسته رستا پ یم شتریو ب شتریرستا و آسا ب نیبه روز عشق ب روز

 یم ندینرم نشد. او را  سپرد به مرور زمان تا بب نیمیکرد دلش با س یهر کار یکرد. ول یعذرخواه

 نه؟ ایتواند دلش را با او صاف کند 

 

 بود که هومن و رضا وارد مغازه شدند.   یمقاله ا پیمشغول تا آسا

 قرار و دلتنگ شان است.  یکرده بود که ب یادآوریلبخند زد و بلند شد  انگار دلش  دنشانیبا د آسا

 . دیزد و محکم او را در آغوش کش شیبه بازو یو مشت ستادیا شیروبرو هومن

 

  

  

   

:      
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ذاشتم  یعمرا م یشیم قیدونستم با ازدواج کردن نا رف یاگه م ق؟یرفگن  یبه تو هم م ،یپست یلیخ-

 .یازدواج کن

 

اون اتفاق ها  ریبه ازدواجم نداشت درگ یافتاد کال ربط ییاتفاق ها هی یول ،ینوکرتم بخدا حق دار-

 بودم. 

 

 . دیاز او جدا شد و اخم کرد. آسا او را کنار زد و رضا را هم در آغوش کش هومن

 

 .ادیصدات در نم ؟یرتو چطو-

 

 لبخند زد و گفت: رضا

 

و هنوز هم  ینکرد یمعرفت یدونم ب ی. مستیکرده و حالت خوب ن رتیدرگ زیچ هیدونستم  یآخه م-

 .میداداش

 

 کرد. یدر هم فرو رفت  مشکوک نگاه شان م شیاخم ها هومن

 

 آسا باز مامانت؟ ه؟یچ انیجر نمیبب نیبنال-

 

 ..نندیآنها آورد و خواست که بنش یبرا یزد و دو  صندل شخندین آسا

 

مشکل  یکه داغون شم. ول زدیم یحرف هیانداخت، کاش  یپاهام م یسنگ جلو هیکاش بازم اون -

 به فنا رفت.  میبرام رو شد که کل زندگ یقتیحق ندفعهیا نجاستیا

 

 کردن نداشت فقط لبخند زد و گفت: انیآسا قصد ب یمنتظر بودند ول آنها

 

 کرده  باالخره عقد کرد؟ کاریمغز چ یاون ب ال،یخیمن و ب-
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از  یهومن نگاه از آسا نگرفت. انگار فقط منتظر ادامه حرف آسا بود. رضا سر یول دیخند رضا

 تاسف تکان داد و گفت:

 

 مشخص شه بچه مال تو هست بعد.  دیداده اول با ریداشت. باباش گ یکاوه چه داستان یدون ینم یوا-

 

 اهش کرد و گفت:با تعجب نگ آسا

 

 !یگ یم ینجوریگفت حل شده و باباش کوتاه اومده، االن تو ا یرستا که م-

 

 از اول شروع شد. یپرش کرد دوباره همه چ یدونم ک یباز نم یآره کوتاه اومد. ول-

خواد اونا رو بفرسته ماه  یگرفتن و باباش گفته م یعقد محضر هیسر و صدا  یالبته االن حل شده ب 

 .شیفردا برن ک ادیاحتمال ز عسل. به

 

 

 را باال داد و گفت: شیابروها

 

!؟ وجداناً تو میدوست شد نی! من موندم ما چرا با اهیعوض نیچرا ما رو دعوت نکرد؟ چقدر آخه ا-

زنگ نزد الاقل از رستا تشکر کنه و اون رو دعوت  هیمعرفت  یبشر! ب نیکار خدا موندم تو خلقت ا

 نه پست باشه. حق ندارم االن زنگ بزنم بهش تو برجکش بزنم؟تو یآدم م هیکنه. چقدر 

 

از  ی. حرفاوردیهنوز نگاهش به آسا بود. هر چقدر آسا قصد داشت او را از آن  فضا در ب هومن

 حرف نا گفته. آخر هم تحمل نکرد و گفت: یکل یعنینگاه هومن  نیشد. ا ینم دیاین شیگذشته پ

 

 ای یگ یبهت گذشت و م یاالن هر چ اینرفت.  یزیفکرم سمت چکه  یدید ،یچوندیبسه هر چقدر پ-

 کنم.  یو پشت سرمم نگاه نم رمیم شمیبلند م

 

 انداختم و گفتم: نیی. سرم را پادیهم نگاهش سمت من چرخ رضا

 

 ینم ی. نپرس هومن دوست ندارم در موردش حرف بزنم. حتشمیداغون م شیادآوریبا گفتنش و -

 خوام بهش فکر کنم.

 

  

  

   

:      
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صبر کردم و گفتم آسا آروم  ی. هشمیکه کاوه و رضا از حالت بهم گفتن دارم داغون م یاز روز من-

 گه چه مرگش بود. یشه بعد م

پس چرا چشم هات انقدر  ؟ی! االن حالت خوبه؟ رو به راهستیقابل گفتن ن یگ یم یحاال جلوم نشست 

  کرده؟ یمشکل از رستاست اون کار ؟یستیقبل ن یچرا آسا نه؟یغمگ

 

کرد و در  رییرنگ نگاهش تغ هینشست در عرض چند ثان شیلب ها یاز اسم رستا رو یحیمل لبخند

 شد و گفت: رهیچشم هومن خ

 

کس رو ندارم. نه پدر، نه  چیقدر بدون منه آسا ه نیفقط هم شه؟یشده باورت م میرستا تموم زندگ-

 رستا.  هیفقط  مهیرستا تو زندگ هیمادر، نه خواهر و برادر االن فقط 

 

 یرابطه او و رستا جد نکهیاز ا ی. از طرفختیبه هم ر شتریحرف ب نیشده بود. انگار با ا جیگ هومن

 شده بود خوشحال بود.

 سوال بود. یجا شیاش خط زد برا یرا از زندگ کایپدرش و آرن یحت نکهیاز ا یول 

 

 به رضا کرد و گفت: ینگاه هومن

 

 .میاشته باشد یکار گهید نجایفکر نکنم ا م؟یبر-

 

 کرد و گفت: یدست شیآسا پ دیبگو یزیسر تکان داد تا خواست چ رضا

 

رو بذار کنار،  یبچه باز ؟یقهر کن یخوا ینکنه باز مثل بچه ها م ؟یتو که تازه اومد ؟یکجا بر-

 خب؟ ییچهارتا رونیب میآماده شه بر گمیبه رستا م زنمیاالن زنگ م

 

 . ستین یرم. امروز هم وقت مناسبمن کار دا گهیوقت د هی یباشه برا-

 

 .دیکش شیو دست در موها دیکش یشد. آسا کالفه پوف بلند

 

:      
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 یبه چ یخوا یابن رفتارت؟ االن م یچ یعنی ،یهومن تو رو به جدت قسم تمومش کن، بخدا بچه ا-

 بگو؟ یبرس

 

 دیقفل شده غر یبا دندان ها یعصب

 

 

 . یاریدر م یهم بازگم کار دارم چرا زبون نف یم ،یگ یچرا چرند م-

 

 بهم بگو تا بدونم.  یگ یاگه راست م ه؟یکارت چ-

 

 زد و گفت: شخندین

 

. شهیکارام درست م گهی. تا دوماه درمیم نجایدارم از ا شهیهم یشم برا یم کیدارم به آرزوهام نزد-

رجم رو در صبح تا شب کار کنم تا بتونم خ دیگفته کارارو برام درست کرده. فقط اونجا با نیحس ییدا

 .  ارمیب

 

 با تعجب نگاهش کرد و گفت: آسا

 

کنن  یرو ول نم نجایشن؟ اونا که گفتن ا یم یچ ایپس هاله و خاله ثر ؟یبگ دیاالن با یآشغال یلیخ-

  ؟یبر یخوا ی!  بدون اون ها مبیتو کشور غر انیب

 

 با طعنه گفت: هومن

 

تر بودن بهت اعتماد  کیاز چشمت بهت نزدکه  ییآدم ها یحت گهی. دستیموندن ن یجا گهید نجایا-

 ی. انگار نفسم حبس شده مدیکه بشه توش نفس کش ستین ییجا نجای. ایندارن و بهشون اعتماد ندار

 مسموم شده.  نجایا یآب و هوا ایمشکل از منه  نمیخوام بب

  فروش گذاشتم.  یمغازه رو هم برا میخونه رو فروخت انیضمن هاله و مامان باهام م در

 مشکل آخرم هم حل شد.  گهیشما د یها ی. خدا رو شکر با پنهون کاررهیم شیدرست داره پ یچ همه

کنم تا قدم  یم یرفتن االن دارم لحظه شمار یدل و دماغ نداشتن برا یبه جا نیکرد یخودتون کار 

 و آدم هاش فرار کنم.  نجایهام رو هم بلندتر بردارم و از ا

:      
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 و گفت: دیکرده بود. نگاهش سمت هومن چرخکه تا آن موقع سکوت  رضا

 

 یدست برادر یاز شما ندارم من وقت یپنهون زیچ چیه  ؟یکرد یکردم؟ من و چرا قاط کاریمن چ-

 . ستمیهم ن یمونم اهل فرار و نامرد یدادم رو قسمم م

 

 به جفت مان زد و گفت: یشخندین

 

 زیچ کیشه فقط منم، شماها هر کدوم شده با نیکه بهش توه یرسمش نبود، فکر کنم تنها کس نیا-

 نیمشکلم  براتون گفتم. هه، ا نیتر کیصاف و ساده از کوچ یمن چ ی. ولدیبزرگ رو پنهون کرد

که بهم  ییساعت تموم شه. داداش ها نیجا تو هم نیهم یدوست نینداره. بهتره ا یا دهیحرف ها فا

 کسته شه.  االن  ش نیهم یقسم برادر نینداشته باشن بهتره ا اعتماد

 

 . دیکش شیرا تکان داد و دست در موها شیپاها یعصب آسا

 

 . دیباشه پس گوش کن د؟یبدون میخواد از بدبخت یانقدر دلتون م-

مادر من خالمه نه  دمیسن فهم نی. خانواده آرمان فقط بزرگم کردن. االن تو استمیآسا آرمان ن من

 خالم هستن.خواهر و برادرم پسرخاله و دختر  دمیمادرم. فهم

پدر و مادرم معتاد بودن و قصد داشتن من رو بفروشن خانواده آرمان از رو ترحم و  دمیاالن فهم 

 من و قبول کردن... یدلسوز

مشت  شیاجازه ادامه حرف زدن را به او نداد. هومن و رضا شوکه شده بودند. هومن دست ها بغض

نشست. هومن لکنت گرفته بود باورش  یصندل ینداشت دوباره رو ستادنیجان ا شیشد رضا پاها

 شد.  ینم

 

مامانت باز  دیشا ؟یزیچ نیهمچ شهیمگه م ؟یچ یعنیچرنده آره؟  ؟یگ ی.. می.. دار ی.. چیچ-

 خواسته...

 

 دوستش نگاه کرد. نیبهتر یزد و در چشم ها شخندین

 

 

:      
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از رفتارش اومد  یعذرخواه یهم برا نیمیکرد. س دییآرمان تا یگفت و عل نیاون به من نگفت آرو-

 راحت شد؟  التونی. خرهیبگ تیکه حالل

 

 دستش را شکاند و گفت: یقلنج انگشت ها تیاز رو عصبان رضا

 

طاقت  یخدا تو چجور یبود؟ وا نیاون روز اومد دنبالم اون رفتارها همه بخاطر ا نیپس آرو-

 .رهینم شیو با خواسته ما پ ستیرو اصول ن زشیچ چیه یزندگ نیلعنت به ا ؟یآورد

 

 زد و سکوت کرد. ینیفقط لبخند غمگ دوباره

** 

 

اش  لیگذاشت و موبا زیم یخورد. دستمال را رو اش زنگ لیبود. که موبا یریمشغول گردگ رستا

 اسم آوا لبخند زد و تماس را وصل کرد.  دنیرا در دست گرفت. با د

 

 ؟یسالم جوجه اردک زشت چطور-

 

 ؟یسالم رستا خوب-

 

 رو باال انداخت و گفت:متعجب اب رستا

 

 .یستیکنم رو به راه ن یاحساس م ؟یقربونت، تو خوب-

 

 من و من کرد و گفت: یکم

 

 ...یعنی... زهیراستش.. چ-

 

 اسمش را خواند. دیلرز یکه م ییبا صدا رستا
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 شده؟  یآوا چ-

 

 گفت: یو کالفه و عصب دیکش یپوف آوا

 

 االن. نیهم هشیاگه م نمتیبب دیافتاده با یاتفاق هیرستا -

 

نمانده بود. مانده  یزیچ گریبود. به آمدن آسا هم د دهیبه ساعت نگاه کرد. دلشوره امانش را بر رستا

 به آوا بدهد.  یبود  چه جواب

 

 کنم.  یکه دق م شتیپ امیتا ب ؟یبگ یتون یپشت تلفن نم-

 

 پرخاشگرانه اسمش را صدا زد و گفت: آوا

 

!؟ نیهمتون آش و الش شد یچرا بعد اون مهمون ن؟یکرد یغلطچه  یکوفت یرستا تو اون مهمون-

. مارستانهیشد چاقو خورده تو ب داشیپ نکهیکه رفته بود تو کما. عرفان گم و گور شده بود هم انیشا

 . نتتیزد سراغ تو رو گرفت اصرار داشت حتما بب امروز بهم زنگ

 

به او دست داد.  یتحمل کند احساس خفگتوانست  یآن روز دوباره حالش دگرگون شد. نم یادآوری با

 .دیآرام شد و پرس یکم قیچندبار  چند نفس عم کبارینه  دیکش قینفس عم

 

به من داره؟به عرفان  یچه ربط نایا شهیچند ماه پ یموضوع برا نیا یگ یم یدار یچ ه؟یک انیشا-

 ازدواج کردم؟  ینگفت

 

 .زدیهم تند تند نفس م آوا

 

شد نگو  مارستانیب یون که فرشته نجاتت شد و اون شب تصادف اونم راههم یشناس یو نم انیشا-

من  یشد برا دایاون پ نیبا کفش هات تو ماش فتیو ک یگوش دیبود یبود؟ هر دو تو مهمون یکه اتفاق

 ؟یانکار کن یخوا یفرستادن باز م
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 سرش داد زد . یعصب

 

خواستم  ی. من بعد اون تصادف کوفتانهیدونستم اسم اون پسره شا یرو انکار کنم؟ من نم یاحمق چ-

 جوابم رو نداد. یاز عرفان حال پسره رو بپرسم. ول

تو خونه ش گرفته مطمئنم زهرش  رو  یمهمون کهیآشغاله اون مانیسر اون پ ریها ز نیهمه ا 

 کرد.  دیاون جفتمون رو تهد زهیخواسته بر ینجوریا

 

 مکث کرد و گفت: ی. کمدیلرز یهنوز م شیصدا یآرام شده بود ول یکم آوا

 

 ؟ی! تو مطمئنمانیپ-

 

 اتفاق افتاد.  نیبعد برگشت ما ا قایباشه. دق یا گهید یتونه کار کس یجز اون نم-

 

زهر دارش  شیها رو با ن یلیتا حاال خ هیعوض یلیاون خ ارهیهم سر تو م ییبال هیپس صد در صد -

 ازت نداره. یبرده فکر کنم رد نیاز ب

 

 مبل نشست و گفت: یبود رو دهیررنگش پ د،یترس

 

هارو ولشکن  نی. اشهیبرام حساب نم یدیتهد هیواقع کیپالست هیبزرگش نکن اون  ادیغلط کرده، ز-

 ازدواج کردم؟ یبه عرفان گفت

 

 . نتتیخواد بب یحال گفته م نیبا ا یآره ول-

 

 بگم؟  یآخه به آسا چ نه؟یخواد حتما من و بب یکه م هیچه کار مهم-

 

 گفت: یقیکوت کرد و بعد از دقاس آوا

 

من  دنید یایخوره. بهش بگو م یبر م رتشی. مطمئنن مرده و به غیراستش رو بگ یستیمجبور ن-

 .گهیبگو د زیچ هی دونمیبگو دلت برام تنگ شده چم

:      

  



 

              251 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

 .دیبه صورتش که داغ شده بود کش یرا صاف کرد و دست شیدر صدا یصدا با

 

 .م فکر کنم آسا اومدهزن یآوا فعال قطع کن بهت زنگ م-

 

 باشه زودتر خبرم کن. -

 

را قطع کرد. بلند شد سمت در رفت تا دستش را بلند کرد در را باز کند در باز شد و آسا با  تماس

 لبخند وارد خانه شد و نگاهش کرد. 

 

 .یسالم خسته نباش-

 

 و گفت: دیخم شد گونه اش را بوس آسا

 

 خبر؟. چه یماهت سالمت باش یسالم به رو-

 

 تو چه خبر؟ ست،ین یمن که تو خونم خبر-

 

 را به آشپزخانه برد و گفت: شیها دیخر لونیباال انداخت و نا شانه

 

 شد.  یمعرفت رفتن یهومن ب نکهی. بعد اشمینبود فقط بچه ها اومدن پ یخبر-

 

ته دلش  یباز هم گاه یکرد ول یبه او فکر نم نکهیاسم هومن حالش دگرگون شد با ا دنیبا شن رستا

 شد.  یم یخال

 

 خواد بره! کجا؟ یم-
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کرد رستا به هومن فکر کند  یفکرش را نم یرستا شد ول یو لرزش صدا یدگیمتوجه رنگ پر آسا

 اصال از ذهنش هم دورش کرد.

 

 .وانستیتونه بمونه د ینم نجایا گهیم هیترک-

 

 کرد. شرفتیاونجا پ دیشا وونست؟یچرا د ؟یدار کاری_اهوم خب چ

 . دمیرو چ زیم یبهش فکر نکن. تا لباست رو عوض کن الیخ یب

 

تا خودش  اوردین شیبه رو یبود. ول دهیرنگ صورتش هم پر ی. حتستین شهیهم یاو رستا دیفهم آسا

 .دیاگر دوست داشت از مشکل اش بگو

****** 

کرش شد. آنقدر در ف دهیآوا کش یبود و فکرش سمت حرف ها دهیتخت به پهلو دراز کش یرو رستا

 غرق بود که ورود آسا به اتاق را متوجه نشد.

. تا دیتخت دراز کش گریکرد که او خواب است آرام سمت تخت رفت و گوشه د یآسا فکر م یطرف از

 آمد. رونیو از فکر ب دیرا دور کمرش حلقه کرد رستا ترس شیدست ها

 

 کردم؟ چقدر خوابت سبک شده؟ دارتیآخ  ب-

 

و  دیصورت آسا کش یزد و انگشت اشاره اش را با نوازش رو یصنوعسمتش برگشت. لبخند م رستا

 گفت:

 

 تو اتاق. یمتوجه نشدم اومد یبودم ول داریب-

 

 و گفت: دیگذاشت و بوس شیلب ها یدستش را رو آسا

 

 افتاده؟ یاتفاق-

 

 داد و گفت: نییدهنش را با صدا پا آب
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 ؟ینه چه اتفاق-

 

 .ستیمدم حالت خوب ناو یکنم از وقت یدونم، احساس م ینم-

 

 آسا گذاشت و گفت: نهیس یلبخند زد و سرش را رو دوباره

 

 آسا؟-

 

 جان آسا؟ -

 

باشن بعد آتش بس  یبا هم مثل خروس جنگ یبه هم دل ببندن؟ اونم چ بهیدو تا غر شهیم یچجور-

 بشه.

 

 .دیرا بوس شیو موها دیخند

 

گن تا خطبه  یسر سفره عقده م یهمون دعا االن. فکر کنم کار میزن و شوهر میستین بهیما که غر-

 ؟یدینشن شهیم کیدل ها به هم نزد شهیخونده م

 

 ما صدق نداشت.  یبود برا یزیچ نیاگه هم همچ میاعتقاد ندارم، آخه ما بعد عقد هم با هم مشکل داشت-

 

 ؟یاالن دوستم دار-

 

 دونم. ینم-

 

 من دوست دارم. یول-

 

 چقدر؟-
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 .تهیهمه زندگ یعنی یرو دوست دار یکی یدازه نداره وقتدوست داشتن که قد و ان-

نشون داد نه به زبون آورد.  دیبه نظر من دوست داشتن رو با یندارم. ول یکار هیبق یرهایبه تعب 

 چون به زبون آوردن آسونه.

 یم یکنه. زبون یاداش نم یواقع یکس گهیارزش شده چون د یدوست داشتن و عشق ب نیهم یبرا 

 ست. گهیهزارتا د یدلش پ یارم ولگه دوست د

گم بهتره دوست داشتن رو نشون داد نه به زبون  یم نیهم یهزار کار انجام ندادست برا شیفکرش پ 

 آورد. 

ما زوده بخوام  یکه کنارشه خوشبخته. برا یکه بدونه زن هیمرد زمان هی یرستا خوشبخت یدون یم

 پرسم. یازت م گهیال دنه؟ انشاهلل چند س ای یازت بپرسم کنارم خوشبخت

 

 

 شد و گفت: رهیخ شیسرش را بلند کرد ودر چشم ها رستا

 

 بچه هات.  یبرا ی. هم پدر خوبیهست یشک ندارم هم مرد خوب-

 . گهی! به چند سال دندهیدوست دارم روزها زود بگذره و برم به آ یلیخ یدون یم

 

بذار روزهات اونجور که دوست  ،ندهیآ ینکن برا یلحظه شمار ؟یچرا زمان حال رو دوست ندار-

ساعت تند بچرخن،  یدوست ندارم عقربه ها گهیبگذره. نشو مثل من البته مثل قبل من، االن د یدار

 نده،یدوست ندارم برم به آ

 چرا؟ یدون یم

 

 اگه بدونمم دوست دارم دوباره ازت بشنوم. -

 

 یالن تو رو دارم. دوست دارم وقتا نکهیا ینه دلزده. برا شمیمنم از هزاربار تکرارش نه خسته م-

 ها هم کند بگذرن.  قهیها و دق هیکنارتم ثان

کرده.  دشونیتهد یکنن که انگار کس یبا هم مسابقه دارن چنان دنبال هم م شتمیپ یمتاسفانه وقت یول

 ساعت. نیخوب و به جا بود جز ا شیاختراع بشر همه چ

 

که از  یآتش بود. آرامش یمثل آب رو شیبرا آسا یفقط دوست داشت شنونده باشد. حرف ها رستا

 بود.   یقو یمثل مسکن شیگرفت برا شیکنارش بودن و حرف ها
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 آسا؟-

 

 جونم؟-

 

گم شده ام  مهیتو ن نهیا تیواقع یدون یبا حرف هات انقدر آروم شم! م یروز هیکردم  یفکر نم-

 . میگرفت یصورت ما کنار هم قرار نم نیا ریدر غ یبود

روزها  نیاگه بدتر ط،یشرا نیتو بدتر یحت ارم،یوقت کم ن چیه دمیباهاتم. قول م یزندگ نیتا ته ا من

 مونم.  یبرامون رقم بخوره بازم کنارت م

 

هر  یچشم ها یطوالن  یبوسه ا دیرا بوس شیسرش را بلند کرد و لب ها دیکش شیموها یدست ال آسا

بود. در آخر رستا بود که نفس کم آورد  در چرخش اهشیس سوانیآسا در گ یدو بسته بود و دست ها

 و سرش را بلند کرد..

 

 ها. ینفس ندار-

 

 . رمینفس بگ یذار ینم یکن یبه آدم حمله م رانهیغافل گ هوی-

 

 و او را محکم به خود فشرد.  دیبلند خند آسا

 

 ؟یرینفس بگ یخوا یآب که م ریز یبر یخوا ی. مگه ماستیح یقربونش برم که انقدر ب-

 

 تخت انداخت. یو خودش را کنارش رو دیفقط خند رستا

 

هم  نمیدلم براشون تنگ شده. هم مامان و بب یلیآوا  خ شیمن فردا برم پ ادیآسا به احتمال ز یراست-

 آوا و رها رو.

 

 .میریباشه غروب اومدم با هم م-
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 کند. افتیدر یجواب نیکرد همچ یشده بود. فکر نم هول

 

شام  یگفتم من زودتر برم تو برا نیهم یبرا میاز گذشته حرف بزن کمی ییآخه قراره سه تا زه،یچ-

 . ها؟ ایب

 

 حاال تا فردا بشه.-

 

 نرم؟ یچ یعنی-

 

وقته با هم  یلیما هم خ رونیب میفردا رو با بچه ها تا شب بر ادینه تو که برو من هم احتمال ز-

 . مینبود

 

 کرد و گفت: زیرا ر شیچشم ها رستا

 

 ن؟یبر نیخوا یکجا م-

 

 . نجایا انیب گمیجا احتماال م چیه-

 

 اها حاال شد. -

 

 .دیو او را در آغوش کش دیخند آسا

 

 بچه گونه ت. یحسادت ها نیواسه ا رهیتو، دلم ضعف م یحسود خودم-

 

 زد و گفت: شیبه بازو یمشت

 

 بهش نگاه بندازه.  یرچشمیز یحق نداره حت یچکیمنه ه یکه برا یزیبله که حسودم، چ-
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 .دیو محکم گونه اش را بوس دیخند آسا

 

 .یخودم ی دونهیعاشقتم بخدا -

 

 مقدمه گفت: یسکوت کرد و لبخند زد آسا ب رستا

 

 رستا؟-

 

 جانم؟-

 

  م؟یمسافرت بر هیخواد  یدلت نم-

 

 شد و گفت: رهیبا ذوق نشست و به او خ رستا

 

 .یداد یخوب شنهادیمن عاشق مسافرتم. چه پ یوا م؟یکجا بر-

 

 حرفم تموم شه. یذار یها نم یکوب رفتب-

 

 بغض کرده بود. یرا جمع کرد و مانند کودکان به شوخ شیلب ها رستا

 

 تو ذوقم؟ یزنیم ادیدلت م-

 

 جنوب؟ ایشمال  م؟یکجا بر ی. حاال بگو دوست داریلبات و قربون نکن اونجور-

 

 .نمیدوست دارم اونجارو بب یلیقشم؟ آخه خ میبر-
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 و سرش را تکان داد. فکر کرد یکم آسا

 

 خوبه؟ گهی. دو هفته دمیریسرورم م یشما امر کن یهر چ-

 

 یهوا خم شد و محکم گونه  یب دیپر یم نییرا به هم زد و با ذوق باال و پا شیبچه ها دست ها مثل

 .دیآسا را بوس

 

 .هیعاشقتم آسا عال-

 

 .دیخند یبه حرکاتش م آسا

 

 . یچ یعنیآرامش و دوست داشتن  دنیفهم یداشتن م شونیدگمثل تو رو تو زن یکیاگه همه آدما  -

 

 بودم! ایح یتا حاال که پرو و ب-

 

 نه مردم. ییایح یمن پرو و ب یخوبته. برا یاز حسن ها یکی نیا-

 

 

** 

جواب نداد. کالفه  یبوق خورد ول یرفتن آسا رستا به اتاقش رفت و شماره آوا را گرفت. چند بار بعد

 . دیکوب یم نیزم یرا رو شیفاصله داد و پاهارا از گوشش  یگوش

 

 یتخت انداخت. روسر یاش را با شلوار گت دار رو یرفت مانتو بلند مشک شیکمد لباس ها سمت

 در آن کار شده بود را هم کنار مانتو شلوارش انداخت.  دیقرمز و سف یکه رگه ها یدست بلند مشک

 نکرد.  افتیدر یشماره آوا را گرفت بازم جواب دوباره

 

 را باز گذاشت و با اتو مو کامل صافش کرد. شیکرد و موها یمیمال شینشست آرا نهیآ یجلو

 را در گوشش گذاشت، یشماره گوش دنیگرفت و بدون د نهیاش چشم از آ لیزنگ موبا یصدا با
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 !رمتیگ یانقدر م یینکبت؟ کجا یمرد-

 

 خواب آلود و کسل جواب داد.  آوا

 

صاحاب رو  یب نی. ساعت هفت صبح خوابم برد گفتم ادمید یم لمیبودم ف داریتا صبح ب شبید-

 رفت.  ادمیدونم چرا  یخاموش کنم. نم

 

 م؟یکجا بر یایواقعا. تو قرار بود امروز ب یخسته نباش-

 

 و گفت: دیقول و قرارشان افتاده بود. خند ادیتازه  انگار

 

 رفت ساعت چنده ؟  ادمی یوا-

 

 رفت. یخورد م یآسا صبحانه م دیشدم با داریمن زود ب مهینترس بابا نه و ن-

 

 من رو کشته حاج خانم.  تونیشوهردار یوا-

 

تا صبح هم  شبیبار بود بلند شدم آسا هم تعجب کرد. از بس استرس گرفتم د نیببند دهنت و اول-

 بودم. مثل حالت برزخ بود برام.  یداریانگار تو خواب و ب یعنیخوابم نبرد. 

 

 .دیخند بلند آوا

 

 لیچه ذل نیکرد بب یخورد نم یکه تره واسه کس یی! رستاشهیکه باورم نم یدیفقط نگو ترس یوا-

 شده.

 

 یاحساس م یگم عاشق شم ول یتو تله. نم افتادم ریکنم گ یاومدم نقش باز سرم ریزر نزن بابا، خ-

خواد.  یم یچ یزندگزن از  هیبزرگ و با ارزشه. مگه  یلیخ  میهم قائل یکه برا یکنم احترام

:      
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 چهکنم. هر  یم تیاحساس امن ششیسه مورد متعادله پ نیاعتماد، احترام، عشق خدا رو شکر تو ا

 داره . کجایخوبان همه دارن آسا 

 

 . دیفقط آوا خند دوباره

 

 م؟یریرو. ساعت چند م لهیبازه ببند در طو شتیفقط ن-

 

فقط جان رستا زود  مونمینم اون جا منتظرت م... ممارستانیسمت ب ایبخدا، ساعت دوازده ب ینفهم-

 .ایب

 

 کاش به آسا بگم ها؟-

 

 

 و گفت: دیکش یپوف کالفه

 

 بگو. یبگ یخوا یم ،یخود دان-

 

 شه؟یزنگ بزنه کارش رو بگه نم یکاش به عرفان بگ-

 

 توش کار گذاشته باشن. یشنود دیشا ستین شیبه گوش یاتفاقا گفتم، گفت اعتماد-

 

 .دیغر یعصب رستا

 

 خواد به دردسر بندازه.  یما رو هم م هیکنه. چ تیچقدر احمقه، خب ازشون شکا-

 

 حرفت رو بگم ها؟ نیبهش ا یخوا یدونم من فقط قاصد خبر رسانم م یمن چه م-

 

 ؟یمن برم به کارام برسم تو هم برو به ادامه خوابت برس کار ندار گهیبعدظهر د میریالزم نکرده م-

:      

  



 

              261 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

 معطلم نکن. ایساعت ب نه وجداناً فقط سر-

 

 .یگن که سرساعت اونجام خدا نگهدار یچشم صدبار نم-

 

 بدرود.  گرید یدارینگهدارت باشه خدا فرزندم تا د-

 

 تخت انداخت. یرا بعد قطع کردن رو یاز تاسف تکان داد گوش یو سر دیخند

 

 *********** 

انداخت چون ناشناس بود  ینگاهبود. به شماره  یخورد مشغول حرف زدن با مشتر آسا زنگ یگوش

 جواب نداد و به بعد موکول کرد. 

 

 یگذاشت و مشغول راه انداز لنتیسا یاش زنگ خورد، در آخر کالفه رو لیپشت هم موبا یبار چند

 شد. یکار مشتر

 کرد و گفت: یآسا بود سرفه ا یگوش یرو یمشتر یها چشم

 

 جله ندارمدارن. من ع یکار واجب دیشا ن؟یجواب بد نیخوا یم-

 

 سر تکان داد و تماس را وصل کرد. آسا

 

 د؟ییجانم بفرما-

 

. فقط اوردیبه زبان ن یزیچ گریآن کلمه اول د ریمغاره را فرا گرفته بود. آسا غ یفضا یمطلق سکوت

 مخاطبش.. یحرف ها دنیشن یگوش شده بود برا

 

 الش مرد را ترساند.ح نیشد. انگار خشک شده بود و ا رهیبا تعجب به آسا خ شیروبرو مرد

  

 

  

  

   

:      
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********* 

 

 . دیکش یبود و انتظار آوا را م ستادهیا مارستانیدر ب یبود جلو یساعت چند

 بالها به سرشان آمده بود.  نیچرا بعد آن جشن ا دیفهم یم دیسرش هزاران سوال بود. با در

 

 . نددیرا در آغوش کش گریشد. همد کیدست تکان داد و به او نزد شیاز دور برا آوا

 

 !یگرد یخانومانه م پیما رو با ت یکشت یوا-

 

 .یشیمتوجه منظورم م یدر اومد یدگیها اثرات ازدواجه جانم، هر وقت از ترش نیا-

 

 . کاریچ خوام ینشم سرخر م اهیخوام صد سال س یم-

 

 شدند.  مارستانیو با هم وارد ب دندیخند

 

 و دل آشوبه چرا سهم دلش شده بود. یموج منف نیدانست ا یحس بود. نم یب شیدست ها رستا

 

 

به در زد وارد شد  یو سمت آن اتاق رفتند. آوا تقه ا دندیپرستار شماره اتاق مورد نظر را پرس از

 . ستادیا یرستا هم پشت سرش وارد اتاق شد. آوا آرام سالم کرد و گوشه ا

 

 کرد  و گفت: یم ییلبش خودنما یگوشه  یشگیهم شخندیشد ن دهیعرفان سمت رستا کش نگاه

 

 !یازدواج کرد دمیسالم رستا بانو، مبارکه شن-

 

را باال برد و  شیزد و ابرو شخندیقرار گرفت و مانند خود او ن شیمحکم روبرو شهیمثل هم رستا

 گفت:

 

 

  

  

   

:      
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 اد؟یبالها م نیسالم بال دور باشه ژن برتر مگه سر شما هم ا-

 

اش  یاز سفر کار یبود. چون  قصد داشت وقتزدند. دل عرفان پرتر  یبا طعنه با هم حرف م فقط

 کند. یبرگشت از او خواستگار

 

 !ییهمش مقصرش تو نایا یگ یچرا چرت م-

 

 شد.  رهیشان را پر کرد و در چشمانش با خشم خ نیب یدو قدم فاصله خال رستا

 

ا ول من و تنها اونج یمن و به اون جشن برد؟ کدوم نامرد یکدوم احمق ؟یزنیمن؟ چرا زر مفت م-

تا چند وقت  دم؟یکش یچه درد یدون یبه من گذشت؟ م یاونشب چ یدون یکرد و خودش برگشت؟ م

مرده!  ایدونستم زنده ست  یکه به خاطر من کتک خورده بود. نم یپسر یعذاب وجدان داشتم برا

 خبر مرگت سالم یبپرس یزنگ نزد کباری یجواب نداد کباریشماره توئه نامرد رو گرفتم  بارهزار 

مثل طلبکارها  جوری ؟یفتیپس ن یگرفت شیمرد! االن دست پ یخونه؟ اسم خودت رو گذاشت یدیرس

 بخدا. یرو دار یلیمقصرش من بودم. خ یانگار همه چ یزنیحرف م

 

 فعال که من رو تخت افتادم.-

 

بود. من بعد سه روز تازه به هوش  یچاقو خوردن سطح هیباهات نکرد  ینوش جونت کمه کار-

من مرد  یدون ی! فقط میماتم گرفت ستین تیزیگچ گرفته. تو که چ یبا دست و پاها یاونم چ اومدم.

 بودم نه تو.

 .یمرد یعنی نیداشته باش، جنم داشته باش ا شهیر ستین لیبیو س شی. مرد بودن به رریبگ ادی

 هی یاسگول هید اوم ادتیشد  داتیبعد چندماه پ یرفت یکدوم گور ستی. معلوم نیکه متاسفانه تو نداشت 

 یزنم دوباره م یباهاش م یدور هی رمیهست؟ که م نمیبب ششیبود برم پ زونیآو شهیهم ایگوشه دن

به کل  ارزه یم شیمرد باالسرشه که مردونگ هیکه االن روبروته  ینیا یکورخوند یندازمش دور. ول

فاتحش  یکن یو دفن م یکش یلحظه به بعد رستا رو تو ذهنت م نیبه چاک از ا یزن یشما نامردا. م

 به جهنم.   داریهم بخوره تو سرت. د

 

 کرد . شیرو برگرداند از اتاق خارج شود، عرفان صدا تا

 

 رستا؟-

 

  

  

   

:      

   



 

              264 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

 

 انگشتش را به طرفش گرفت و گفت: دواریسمتش برگشت و تهد یعصب

 

که دلم  شهیم یزیاون چ یبندم رو همه چ یشه چشم م دهیاسمم از دهنت شن گهید کباریبه حالت  یوا-

 خواد.  ینم

 

 باال برد و سرش را کج کرد و گفت: میرا به عالمت تسل شیها دست

 

تا  هیا نهیک یلیخ مانیفقط خواستم بهت بگم مواظب خودت باش پ ؟یشد ینجوریباشه بابا چرا ا-

تو هم مواظب  یشه ول تیذارم مزاحم زندگ یکنه. تا اونجا که بتونم نم یول نم زهیزهرش رو نر

 . ستین یدرست باش آدم

 

 زد و گفت: شخندین

 

 .یمرد مچهین هیباشه دلم سوخت -

 ینقطه ضعف چینره من رستام ه ادتیتونه بکنه  ینم یغلط چیه یکیپالست مانی. در ضمن  اون پ

ککم  ادیسرم ب ییبال ای رمینشده که خط قرمزم باشه. خودمم بم زیهنوز اونقدر برام عز یچکیندارم. ه

 روز خوش.  ادیز یگزه لطف عال ینم

 

 و گفت: ستادیکه تا آن ساعت سکوت کرده بود جلو آمد و کنار رستا ا آوا

 

. چرا با جونت و ستین شیحال یچیه هیپدر مادر یپسره آدم ب نینکن. رستا ا یقدر لجباز نیا-

 ینم یزیچ یبخدا کس ایرو بذار کنار کوتاه ب یکدندگی کباریفقط  کباری ؟یکن یباز یخوا یم تیزندگ

 گه.

 گه اون حروم زاده آدرس خونت رو هم داره دردسر درست نکن واسه خودت. یعرفان م احمق

 

 .ستادیآوا ا هیمتر یلیکرد و در چند م زیرا ر شیپوزخند زد و چشم ها فقط

 

 

  

  

   

:      

   



 

              265 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

اگه بابتش  یحت ستمیمیخواد باشه من جلوش وا یم یتموم شد؟ حاال تو گوش کن اون پسره هر خر-

 . امیاگه خودمم نابود شم کوتاه نم یبره حت میهمه زندگ

 

 عرفان نگاه کرد و گفت: به

 

آسمون به حالش زار  یکه مرغ ها ارمیسرش م ییبهش بگو به نفعشه پا رو دم من نذاره. وگرنه بال-

نه.  ایکنم  یخاک م ریرو  ز شیکیکل صورت پالست نهیبزنن. بگو اگه دوست داره امتحان کنه بب

! بچه یدون یارم که بتونم چند نفر جمع کنم خراب شم رو سرش! خودتم که متو محل اعتبار د نقدریا

دونن  یمحله شون رو ناموسشون م یمحله ما همه آب از سرشون گذشته ته خطن دختر ها یها

 نیو ا ینره حتما سالم گرمم رو بهش برسون ادتیکنن.  یچپ بهمون نگاه کرده چالش م یبفهمن کس

 خدا نگهدار.  یوناخبار مهم رو به گوشش برس

 

کرد و پشت سرش رفت. رستا با  یلب خداحافظ ریآمد آوا هم ز رونیاز اتاق ب یگریحرف د بدون

 .دیو دستش را از پشت کش دییرفت. آوا پشت سرش دو رونیب مارستانیبلند از ب یقدم ها

 

 

بهم بگو  تو چشم هام نگاه کن رستا ؟یقلدر یبگ یخوا یمثال م یخب که چ ؟یریم ینجوریچته ا-

 نینکنه ا ؟یکرد یچه مرگته تو؟ چه غلط ست؟یبرات مهم ن یگ یچرا م ه؟یچ تیآسا نقشش تو زندگ

 آره؟  یشد ارویگذاشته و همخونه  ریروت تاث یمزخرف همخونه ا یداستان ها

 

 و گفت: دیکش یپوف کالفه

 

بعد به قول تو قرار بود  میازدواج کرد یتموم شه. ما واقع ی. بعد همه چمیمدت با هم باش هیقرار بود -

 رکایدوره بهتره آب ز نیا یکنم از پسرا یاحساس م ینشد. عاشقش نشدم ول یول میهمخونه باش

. جالب میکس و کار یجفتمون ب میخور یهم به هم م یاز تراز خانوادگ هیدوست داشتنش واقع ست،ین

 نداشت.   یریتوف چیفت مون هج یبود و نبودشون تو زندگ یمن مادر دارم و اون پدر، ول نجاستیا

 

 با دهان باز نگاهم کرد و گفت: آوا

 

 . دمیچرت نگو من خودم خانوادش رو د-

 

:      
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 را در دستش جا به جا کرد و ابرو باال انداخت. فشیزد و ک شخندین

 

پدر معتاد هم داره که  هیاون ها بزرگش کردن در اصل خاله و شوهرخاله ش هستن.  یدرسته ول-

 شوهر خاله ش پول کف دستش گذاشت و دکش کرد رفت.  دماغ بود یمو

 

 متعجب گفت: آوا

 

 دونه. یمامانت م-

 

 با خبر شه. دمیخبر نداره و نبا یچینه از ه یاگه توئه دهن لق بهش نرسون-

 

 باال انداخت و گفت: یدلخور شانه ا آوا

 

به هم  زمیه خدا رو بردارم اعصاب اون بند کاریخودته. چ یبکن زندگ یخواست یبه من چه هر غلط-

 .یبرم قرار دارم کار ندار دیبا گهیتازه آرامش گرفته. من د

 

 زد و گفت؛ یفرستاد و چشمک شیدور بوسه برا از

 

 برو به سالمت. خوش بگذره.-

*** 

 

بود. با خود  دهیپله د یکفش آسا را رو یبه در انداخت وارد خانه شد چراغ ها خاموش بود. ول دیکل

شده بود  کیبود خانه کامل تار دهیاست. آرام در را بست. بخاطر پرده ها که کش گفت حتما خواب

 نبود که نور به داخل خانه نفوذ کند.   یروزنه ا چیه

 

پله را باال نرفته بود که با  نیرا درآورد آرام سمت پله ها رفت اول شیرا برداشت کفش ها فشیک

 .دیکش یبلند نیپشت سرش ه یصدا

 

 خوب بودن؟ ناینم خوش گذشت؟مامانت ابه به رستا خا-

:      
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برق رفت و چراغ را روشن کرد. آسا  دیاز آسا نبود سمت کل یبه پشت سرش نگاه کرد اثر دیترس

 بلند داد زد

 

تعفنش پخش شه آدم رو نابود  ی. همون بوستین یدنیها که د یفیصاحب رو، کث یخاموش کن اون ب-

 . کنهیم

 

قدم بر داشت  کیکردند. تا  یکرد دوباره خانواده اش کار یچراغ را خاموش نکرد. فکر م رستا

 زد. ادیدوباره فر

 

 بردار تا پاهات رو خورد کنم. گهیقدم د کیفقط -

 

 

 . دیلرز یحد م نیتا ا شیبار صدا نیاول

 

 بهم نگام کن.  یکردم؟ چرا پشت کرد یشده مگه؟ من کار یآسا؟ چ گهیم ی... چ یچ-

 

بود  یو عصب ختیر یاشک م ادیکاسه خون بود. هر وقت ز شیهاشد سمتش برگشت. چشم  بلند

 شد. یچشمانش سرخ م یدیسف

 

 ینجوریتازه اعتماد کرده بودم، تازه لرزش دست هام خوب شد. ا یباهام رستا؟ لعنت یکرد کاریچ-

  ؟یدیکه بهم خورد و ند ییضربه ها ؟یکنارم بمون یخواست یم

 

. رستا شوکه نگاهش کرد و با لکنت و دیلرز شینه هاجان و خسته شا ینشست ب شیزانوها یرو

 شد گفت: یخارج م شیکه به اجبار از گلو ییصدا

 

 من ... من....-
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صورتش او را تا مرز جنون کشاند.  یرو یآسا سرش را بلند کرد کامل ساکت شد اشک ها یوقت

 یبود تمام زندگ که شده ییرستا یبرا ختیر یصورت اشک م یکه مغرور بود حال  به پهنا ییآسا

 اش. 

 

 خفه شو رستا ،فقط خفه شو.-

 

شد  کیبه او نزد یخشک شده بود. وقت شیشد و تلو تلو خوران سمتش رفت رستا از ترس پاها بلند

اش  یشانیقرار گرفت سرش را به پ شیموها ینشست و دستش ال شیلب ها یرو ینیلبخند غمگ

 .یطوالن یبوسه ا  دیرا بوس شیچسباند و لب ها

 

 خودمه که زود اعتماد نکنم. یبرا هیتنب نی. استین هیبرات تنب نیا گهیدونم االن د یم-

 

 شد. رهیخ شیاو را به عقب هل داد و در چشم ها رستا

 

 تو خونه. شیزده که آورد شیبهت ن یباز ک ؟یعزا گرفت ینجوریشده ا یچ نمیزر بزن بگو بب-

 

 باند.چس واریرستا را گرفت و به د قهیزد و  شخندین

 

 یمن م شیبه ر یداشت ؟یبود یناموس یکدوم ب شیتا االن؟ پ ی. کجا بودیاالغ طرف هیفکر نکن با -

که خر کردم  نویا یگفت ؟یکرد یم یندار چه غلط یچیمالقات اون پسره ه مارستانیتو ب ؟یدیخند

 خواد بو ببره؟ آره؟  یگفتم خونه مامانمم از کجا م

 

 نباخت.خود را  ی. ولدیرنگش پر رستا

 

کنم هزار تا راه داشتم. فکر  انتیخواستم بهت خ یاحمق من اگه م ؟یشد یرتیمثال غ یحاال که چ-

باهاش داشتم رفتم  مهیحساب نصف و ن هیبود تو گذشتم  ی. اون پسر کسدمیترس یاز تو م یکن یم

 . نیحساب هم هیتسو یبرا

 

اش را به دست گرفت  لیرفت موبا زیمشد. سمت  رهیخ شیاش را ول کرد و با نفرت در چشم ها قهی

 .دیو محکم در دست رستا کوب

:      
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دانه دانه عکس ها را رد کرد. عکس از  دیبه شدت لرز  دیآسا د لیکه در موبا ییبا عکس ها رستا

در حال  انیکه با شا ییبا عکس ها مارستانیبود از رقص او و عرفان از امروز ب مانیجشن خانه پ

 برگشتن بود.

 

که با ما تصادف  هیهمون شب کوفت نیکرد. ا یساپورتت م گهید یکیجشن برگشت  یرفت یم یکیبا -

 مثل تو سزاش فقط مرگه فقط مرگ. یفیآدم کث یمردیکاش م ؟یکرد

 

دوباره  یکرد ول یاشک گوشه چشمش را پاک کرد قلبش شکست. پشت هم اشک ها را پاک م رستا

 شد.  یم سیصورتش خ

 

 بدم. اون آشغال.... حیبذار حرف بزنم توض ،یش مونینزن که پش یحرف نگو، ینجورینگو آسا، ا-

 

 زد.  ادیرا بلند کرد و بلند فر دستش

 

. یدوست من هم نظر داشت نیتر کیبه نزد یتو حت رونیخونه برو ب نیآشغاالت رو جمع کن از ا-

.  دمیو نفهمرنگ و رو شدن صورتت از رفتنش ر یب ای. دمینفهمم نگاهت رو بهش نفهم یفکر کرد

من عاقل تر از همتونم من  ستمیمن احمق ن یکرد یاحمق!؟ نه اشتباه م هیام  یمن ک یتو فکر کرد

 ست. کارهیخونم چ یاز نگاه طرف م یتح

نه االن که خودم متوجه هرزه بودنت شدم . حق  یگفت یزودتر م دیتو گذشتت بود با یزیواقعا چ اگه

اشکال نداره ببر نوش جونت منم  یول نی. گفت اعتماد نکنمیبه نامت نکن یزیبود گفت چ نیمیبا س

 .یوردبه درد بچه محالتون خ دیکنم دور شا یدستمال پرتت م هیاستفادم رو ازت کردم حاال مثل 

 

زد که  ییبود حرف ها یدر گوشش خواباند. از بس عصب یمحکم یا دهیکش ستادیا شیروبرو رستا

 ر. تر کرد و کار را خراب ت یاو را عصب

 

رو شروع  فیکث یباز نیآره من بخاطر هومن قبول کردم ا ؟یبدون یخوا یرو ببند. م فتیدهن کث -

 کنم. از همون نگاه اول به دلم نشست...

 

 داد زد. بلند

:      
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 خفه شو کثافت-

 

کردم اگه هومن اسمت  یفکر م نیبه ا یبدم. من حت حیبذار قشنگ توض ینه بشنو حاال که تهمت زد-

 ....ینه؟ ول ایسراغم  ادیم باشه و مهر طالق خورده باشه م تو شناسنانه

 

 داد.  یرا گرفت و فشار داد تمام حرصش را با فشار دست نشان م شیگلو آسا

 

دست  دیکه رستا به گردنش کش یبا چنگ زدیم ی. صورتش رفته رفته به کبودزدیدست و پا م رستا

 شل شد.  شیها

 . دیکش یپشت هم سرفه کرد و تند تند نفس مدر لحظه آخر جان دادنش بود.  انگار

 

 پوزخند زد و گفت: دیدست به گردنش کش آسا

 

 هیچ یدون ی. اصال مختمیر یآلوده شه وگرنه خونت رو م فتیخواستم دستم به خون کث یکه نم فیح-

 یکنم روز یم یکنم کار یزجر کشت م یدارم ول ی. نگهت میفرستمت بر یشدم نم مونیپش

 که چشم هات هرز رفت. یط کردغل یصدبار بگ

 

 

 پوزخند زد  و سمت اتاقش رفت. رستا

 به رفتن او نگاه کرد و فکش منقبض شد دستانش مشت شد.  آسا

اجازه حرف  یکرد. حت یآن تماس با او گرفته شد و در مورد قرار رستا به او خبر داد باور نم یوقت

خون به مغزش  گریفرستاد د شیرا برا رستا یعکس ها یوقت یزدن به آن مرد را نداده بود. ول

گرفت سمت خانه حرکت  نیمغازه را بست و ماش عیسر دیایب یگریخواست روز د ی. از مشتردینرس

وارد  یوقت یعکس ها دروغ باشد. ول نیباز کند و ا شیکرد که رستا در را برا ی. در دلش دعا مکرد

 خانه شد خانه در سکوت مطلق فرو رفته بود. 

بود. کل خانه را  یآنجا هم خال یاو خواب است سمت اتاق خواب مشترک شان رفت ول نکهیا دیام به

مبل انداخت و منتظر آمدنش شد. از  یرا ماساژ داد و خود را رو شیواقعا نبود. گلو یگشت ول

بود که  الیشدند. چه خوش خ یکرد ناراحت م یبچه ها را هم دعوت کرده بود اگر کنسل م یطرف

 به کامش است.  ایدنکرد  یم رفک
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بست. طول  یخشک بود و راه نفسش را م شیباز گلو یداد ول یم نییپشت هم آب دهانش را پا رستا

 یزود نیشد به هم یگفت. باورش نم یو زمان ناسزا م نیکرد و به زم یم یو عرض اتاق را ط

 فتهکه قبال گ یی. آن هابود دهیباشد. چه حرف ها که از آسا نشن دهیرس انیشروع نشده اش به پا هیزندگ

در کار  یحرف ها طاقتش را طاق کرد و بخشش نیا گریمانده بود. امروز د یزخمش کم یبود جا

 شد.  یقبل نم یرستا گریشود. قطعا د یاو پاک نم ی نهیدانست دلش از ک ینبود. م

ز تخت درا یتخت گذاشت لباسش را عوض کرد و رو ریو ز ختیر یرا در ساک کوچک شیها لباس

را نداشت.  گرید یحرف ها دنیدانست تحمل شن یرفت. م یامشب از خانه م دی. هر طور بود بادیکش

بالها  نیبود که در عرض چند ماه بدتر یروان کیآسا نبود  گریزد او د یدست به قتلش م یحت دیشا

 شد.  یم وانهیهر که بود قطعا د سرش آمده بود

 

. حرف ختیپشتش را به در کرد و اشک ر دیپهلو خوابدر اتاق چشمانش را بست و به  یصدا با

 بود.  نیسنگ یلیاو خ یبرا شیها

 

 رفت که بلند گفت: یوارد اتاق شد سمت کمدش رفت و لباسش را برداشت. سمت حمام م آسا

 

به خودت بکش عشقت شب مهمونه خونمون، همون که  یدست هیزر زر کردن پاشو  یبه جا-

مثل  یکثافت یجا یتو اتاق بغل رهیهات دوباره م لهی. در ضمن وسیدبخاطرش به من جواب مثبت دا

 پاهامه. ریز ستیتو، تو بغلم ن

 

 

 یگرفت. آسا ب شیدرشت اشک پشت هم راه گونه اش را پ یقلبش را شکافت. قطره ها خنجرش

خواست دلش  یدلش به حال او نسوخت. تا م یذره ا یتوجه به لرزش شانه اش وارد حمام شد. حت

آب ماند و فقط آب سرد را باز  ریز یا قهیشد. چند دق یچشمانش زنده م یشود عکس ها جلو نرم

 کرد.  یم یکرده بود به شدت احساس خفه گ

** 

 

 شیرستا از جا یبود. ول انیآمد حوله دور کمرش بسته بود و باال تنه اش عر رونیاز حمام ب آسا

 تکان نخورد. 

جذبش را با شلوار اسلش همرنگش  دیسف شرتی. تدیار کشرا سشو شیو موها ستادیا نهیآ یجلو 

 . دیپوش

 سمت رستا برگشت و گفت: دوباره
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  ؟یکر شد یبه حول قوه اله-

 

 بغض گفت: با

 

 خوام بخوابم. یم-

 

 نگاهش کرد و گفت: نهیزد و از آ شخندین

 

 بعد، دیکن لیسرورم شام م-

 .یریرو کار بگ هیمخ بق یبا شکم گرسنه که جون ندار 

 

 زد و با نفرت نگاهش کرد و گفت: پوزخند

 

 تونم.  ینترس م-

 

 :دیعربده کش بلند

 

 کنم پس الل بمون. یرستا خفه ت م-

 

 الل باش، تا الل بمونم.  امیندادن در برابر زور گفتن کوتاه ب ادیبهم -

 

 نیمز یشانه به تخت خورد و رو دیرا سمتش پرت کرد و رستا سرش را کنار کش زیم یرو ی شانه

 افتاد. 

 

 باشه. یتونه پرو و عوض یآدم م هیکنم چقدر  یبخدا لهت م-
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باهاتون  یبا چه وضع یدیچشمت که کور نبود به قول خودت د یکن قیتحق یخواست یم نه،یهم-

مثل تو حالم  ینیدهن ب یکس و کارم پس خواهشا تو ببند دهنت رو آدم ها یتصادف کردم. بهتم گفتم ب

 زنن. یرو بهم م

 

 و گفت: دیکش یپوف الفهک

 

 بفهمن. یزیخوام چ ینم انیبلند شو رستا نذار دوباره سگ شم االن بچه ها م-

 

 .ستمیبگو من ن-

 

 بلندشو گفتم.-

 

 احمق تر از خودت رو . یمنم گفتم نه حوصله تو رو دارم نه اون دوست ها-

 

ه. دوست خوبت رو که هات یهمه گندکار هیهرزه تو خوبن! اون آوا خوبه که پا ینه دوست ها-

که لنگه خودت  یکی یپر یم یتو با ک یول هیتیو با شخص ی. مثل رها به اون خانمیریگ ینم لیتحو

 .فهیکث

 

 

 تخت نشست و گفت: یبلند شد و رو رستا

 

باشه پدر مادرم درست  یمن هر چ نیبب ؟یاصال ساخته شدم واسه هرز رفتن مشکل دار نمیهه، هم-

 گهیبودن؟ پس د کارهیننه بابات چ یتت رو جمع کن که نابود شده نگاه کردبود تو برو گذش یحساب

 دهنت بسته بمونه.  گهیکه د یخودت تو کدوم نقطه ا نیبب یگفت اتیزر نزن از بس که به من چرند

 

 . دیسمتش رفت او خودش را عقب کش آسا

 

 یکوبون یمن و م یبابا که ننه یهست یبند و بار خودت چ یخواد. آخه توئه ب یدلت مشت و لگد م-

 .یخونه زندگ نیته لجنزاره نه ا قایتو االن دق گاهی! جانیخودت رو بب ؟یهست یتو سرم؟ خودت چ
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              274 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 زد و ابرو باال انداخت. شخندین

 

 هیاز  یخودته! بدبخت خوبه خودت نداشت یاز زور بازو یرو خودت  ساخت یخونه زندگ نینه که ا-

 یلنگ در هوا داشت هیفاتحه براش بخون اگه اون نبود االن تو هم  هیبرو  دهیپاتال بهت ارث رس ریپ

 .یخونه زندگ نینه تو ا یدیچرخ یم

 

 کند.  نیبه او توه نیاز ا شیداد ب یداشت. اجازه نم نشیدر آست یزیگفت او هم چ یچه آسا م هر

 

 دهنت بازه. یفتیبه غلط کردن ب نکهیا یخوبه زبونت هنوز درازه به جا-

 

 بود مال گذشته بود.  ینکردم که بگم غلط کردم هر چ یه کارگفتم ک-

 

خورد شد و دستش به سوزش افتاد  نهیاتاق کرد. آ نهیهم فشار داد و مشتش را حواله آ یرا رو دندانش

و بلند شد سمتش رفت دستش را طرفش برد که  دیرستا ترس توجه نکرد درد قلبش کشنده تر بود یول

 . شد رهیبا نفرت در چشمانش خو  دیآسا خود را عقب کش

 

مردم هم دستت به من نخوره  یفقط از من دور شو حت زمیر یدستت بهم بخوره خونت رو م-

 ؟یدیفهم

 

 آمد. سرش را تند تند تکان داد. یبود که از دستش م یفقط نگاهش به خون رستا

 

 . یریدکتر وگرنه از حال م میبر دیباشه احمق با-

 

بود.  دهیرفت. سوزش دستش امانش را بر رونیزد و از اتاق ب شخندیود فقط نب نیسرش سنگ نکهیا با

 . کالفه سمتش رفت و جواب داد هومن و رضا آمده بودند. دیچیدر خانه پ فونیآ یهم صدا یاز طرف

مبل نشسته بود  یرفت به آسا که رو رونیو از اتاق ب دیبا شلوار و شال ش را پوش یبلند کیتون رستا

که به در خورد سمتش رفت و در را باز کرد.  یتقه ا یشد. با صدا رهیبسته بود خچشمانش را 

 سالم کردند. ریهومن و رضا سر به ز

 

 . دییبفرما دیسالم خوش اومد-
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              275 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

 اخم کرد و گفت: دیسرخ رستا را د یچشم ها یوقت رضا

 

 شده؟ آسا کجاست.؟ یزیچ-

 

 .ندیایدر کنار رفت و تعارف کرد تا داخل ب یجلو از

 

 خونست بفرما-

 حال آسا سمتش رفت.  دنیبا د هومن

 . لبخند زد و خوش آمد گفت.ندیکرد صاف بنش یآسا سع 

 

 ؟یشده آسا خوب یزیچ-

 

رو به رضا کرد و  دیگو ینم یزیاو چ دید یلبخند زد و رضا هم کنار هومن نشست. رستا وقت آسا

 گفت: 

 

 رفته.خون از دستش  یدکتر کل نشیببر شهیآقا رضا اگه م-

 

 نشست. دستش را در دست گرفت  شیدر هم گره خورد و هومن کنار پاها شانیو هومن اخم ها رضا

 

 شد و گفت: رهیبه رستا خ یکرد یغلط ها نم نیشده دستت؟ تو از ا یچ-

 

 شده دستش؟  یچ-

 

ده او حساس ش یرو یلی. خندیآسا حواسش به او بود که نگاهش به هومن را بب دینگاهش را دزد رستا

 بود.

 

 اتاق و با مشتش شکوند. نهیآ-

:      
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 اخم کرد و سمتش برگشت. آسا

 

 به تو بدن.  دیرو با ایزن دن نیمدال چغل تر نیآفر-

 

 بلند شد و گفت: یعصب هومن

 

 .نمیچه طرز صحبت کردنه پاشو بب-

 

 رستا نگاه کرد و گفت: به

 

 . میزنگ بزن تا ما لباسش رو بپوش یتلفن یتاکس هیبه -

 

 که هومن گفت را انجام داد.  یارک رستا

همه به رنگ خون  دشیشد. شلوار سف دتریاش شد جهیبه آسا کمک کرد تا به اتاقش برود . سرگ رضا

 در آمده بود.

 

رفت و از لباس آسا  هر چه به دستش آمد  شیهم پشت آن ها به اتاق رفت و سمت کمد لباس ها رستا

مبل نشسته بود و با دستش دو طرف سرش را  یمن رورفت. هو رونیبه دست رضا داد و از اتاق ب

 حضور رستا را حس کرد سر بلند کرد و گفت: یگرفت. وقت

 

 شد دوباره؟ نگاهش به تو... یخوبه پس چ یگفت همه چ یم نکهیا-

 

 داد.  نییاخم کرد و بغضش را پا رستا

 

 شم.  ی. فکر کنم قبل شش ماه رفتنختیبهمش ر دیاز گذشته م فهم ییزهایچ هی-

 

 :دیبه در اتاق انداخت دوباره رو به رستا پرس ینگاه هومن
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 بود؟  نیفقط هم ینبود! مطمئن یمنطق ریبه حال داره ؟ اون که غ یگذشته چه ربط یچ یعنی-

 

آمدند. نگاه  رونیآسا و رضا ب دیتکان داد تا خواست از کار امروزش بگو نیسرش را به طرف رستا

 شده. یبود که به اموالش دزد یب مالآسا به هومن  مثل نگاه صاح

 

 

به رستا زد و با نفرت نگاهش کرد و از در  یشخندیرفت. آسا هم ن رونیکالفه بلند شد و ب هومن

 رفت.  رونیب

 

 یکرد و از او خواست جلو یخانه بود. باز دلش نافرمان نیرفتن از ا یموقع برا نیبهتر نکهیا با

 کند.  یدوستانش آبرودار

 

ها را جمع کرد و در سطل  شهیو خاک انداز به اتاق برگشت خورده ش ینه رفت و با طآشپزخا به

 جمع کرد.  یرا با جارو برق هیبق ختیزباله ر

دست به کار  ینداشت. ول یوقت نکهیگذاشت . با ا رونیمرغ و آلو و گوشت  در آورد و ب خچالیاز  

با فلفل دلمه را در  یرد. آلو خورشتدرست کرد. مرغ را آب پز کرد و سرخ ک مهیشد در زودپز ق

 فیثنداشت فقط پر از ظرف ک یکار گری. برنج را هم آبکش کرد و دختیتفت داد و کنار مرغ ر ازیپ

 جمع شده بود.  ییدر ظرفشو

 بندش را بست مشغول شستن ظرف ها شد. شیتوجه به کارش ادامه داد. پ یدر ب یصدا با

 

نگاهش به هومن کال عوض شده بود. دوست نداشت او با آن ها  جلوتر از بچه ها وارد خانه شد. آسا

 رفت و آمد کند. 

 و گفت: دینفر رضا بو کش نیو رضا با تعارف آسا داخل آمدند. اول هومن

 

 .ادیم ییاومم چه بو غذا-

 

 و هومن با تعجب نگاهش کردند.  آسا
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نه رفت. رستا پشت به او غذا را حس کرد سمت آشپزخا یبو یوقت دیبو کش یکنجکاو یاز رو آسا

 باال رفته بود.  یکم کشیمشغول شستن ظرف بود. تون

 در گوشش آرام گفت: دیکش نییسمتش رفت و لباسش را پا آسا

 

 حواست به لباست باشه. یشیخم و راست م-

 

دانست چرا  یکه نشان داد. نم یرتیغ مچهین نیهم یدلش ضعف رفت برا یاز طرف یول دیترس رستا

و تعصب  رتیحس غ نیا دیسن رس نیبود که تا به ا نیا لشیدل دیگذاشت. شا یم ریو تاثا یرو دیبا

 بود.  دهیاش نچش یمرد در زندگ کیرا از 

 

 رفت.  رونیساز را روشن کرد و از آشپزخانه ب یبه او نکرد. آسا چا یهمه توجه ا نیا با

 

نفس بکشد. از  دیترس ید م. انگار در حال خفه شدن بودیکش یدستش را شست و نفس راحت رستا

 نظمش متوجه حال درونش شود.  یب ینفس ها یصدا

 یرا پشت هم تکان م شیگذاشت چشمانش را بست. پاها زیم ینشست. سرش را رو یصندل یرو 

 دلشوره و دل آشوبه بود که او را محاصره کرده بود. شتریآرامش به وجودش برنگشت. ب یداد. ول

کند! هزاران فکر  یرا تالف مانیبود که چطور کار پ دنیل نقشه کشمشغول بود. همش در حا ذهنش

 نیخواست او را از زم یشد. دلش م یخواست نم یکه م زیکدام آن چ چیه یدر سرش نقش بست ول

 شود. ختهیاگر طناب دار دور گردنش آو یبردارد. حت

 

 

. در ختیر یو چا دیچ ینیساز سرش را بلند کرد استکان ها را در س یخاموش شدن چا یصدا با

 به دست از آشپزخانه خارج شد.  ینیو س دیکش یقی. چشمانش را بست نفس عمختیقندان قند ر

هر کدام گذاشت.  یرا جلو یگذاشت. و خود چا زیم یرا رو ینیلبانش بود س یرو یمصنوع لبخند

 رضا لبخند زد و گفت:

 

 . شرمنده.میخستتون کرد یدستتون درد نکنه حساب-

 

 و گفت: زد لبخند
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 نکردم. ی. کاردیخوش اومد هیچه حرف نیا-

 

 انداخت و گفت: نییهم سرش را پا هومن

 

 قدر دان زحماتت باشه.  یکاش کس یدیزحمت کش یکل یبکن یخواست یم کاریچ گهید-

 

خواست محکم در دهان هومن بکوبد، که  با حرفش  یبه رستا کرد. رستا دلش م یبا حرص نگاه آسا

 کرده بود.  شتریو ب شتریسوءظن را در آسا ب نی. و ازیهمه چ گند زده بود به

 

 کنم.  یخواهش م-

 

 یبگذارد ول رونیرا ب شیخواست تا رفتنشان پا یزد و سمت آشپزخانه رفت. دلش نم شخندیآسا ن به

 شد.  ینم

 به آن انداخت. یرفت و نگاه خچالی سمت

 کرده بود لبخند زد..  دایخود پ یبرا یکار نکهیو گوجه از ا اریخ دنیبا د 

 

آرام ارام و دانه دانه آنها را که شسته بود را  ختیر یآورد و در ظرف رونیو گوجه را ب اریخ عیسر

 دوباره شست. 

 کرد. یرازینشست و با آرامش شروع به درست کردن ساال ش یصندل یشستنش رو بعد

 

 بلند آنها را صدا زد.  زیم دنی. بعد از چدیچ قهیرا با سل زیم

 

 شام. دییبفرما ونیآقا-

 

 را باال داد.  شیو غذاها چشمانش گرد شد و ابروها زیم دنیاول از همه به داخل آشپزخانه آمد با د آسا

 

 بود و گفت: نیهم درست مثل او عکس العملش هم هومن

 

:      

  



 

              280 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 .یشرمندمون کرد یواقعا مرس-

 

 لطفاً. دیینوش جان بفرما-

 

 ردن. ک فیهم نخورده شروع کرد به تعر رضا

 

 نره. نیتو دهن بمونه تا مزه ش از ب دیبا نیا رهینم نییغذا از گلو پا نیبخدا ا یوا-

 

 و آسا پس گردنش زد و گفت: دیخند رستا

 

 .ادیاز طعمش خوشت ن دیکن. شا یکوفت کن بعد پاچه خوار-

 

. ستیمهم ن شیجلوه داد که انگار برا ی. طوردینپرس یسوال ینگاهش به دست آسا بود ول رستا

 خورده است.  هیبخ ادیمطمئن بود ز

 بخورد.  نکهیکرد تا ا یم یباز شتریو با آن هم ب دیساالد کش یخود کم یبرا

 شیاشتها زیچ چیخواست ه یآنقدر غذا خوشمزه شده بود که دلش نم یحواسش به او بود. از طرف آسا

جز خوردن و لذت بردن از  زیچ چیسپرد. به ه یذهنش را به فراموش قهیچند دق یرا کور کند. برا

 کرد. یغذا فکر نم

 

 

 نکهیسر و صدا برود؟ به ا یکردند. رستا به رفتنش، که چطور ب یبه غذا و طعم خوبش فکر م آنها

توانست راستش را  ینداشت! م یگرید یرفت هم جا یبه مادرش بدهد؟ اگر آنجا نم یحیچه توض

 نداشت. یگریدکرد. چون راه  یکار را م نیهم دیقطعا با د؟یبگو

 

 رضا که تشکر کرد سرش را بلند کرد و لبخند زد.  یصدا با

 

 نوش جانت بکش دوباره خوب نشد؟-

 

 .دمیکش ادیشد دلم درد گرفت از بس خوردم ز ینه بخدا عال-
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 نوش جان. -

 

 را با دستمال پاک کرد و گفت: شیهم بعد خوردن لب ها آسا

 

 خوب بود.  یلیدستت درد نکنه خ-

 

 اسخش را داد. پ سرد

 

 نوش جان. -

 

که  ینیاز ا زیو همه چ دیبگو یزیدوباره چ دیترس یخواست موقع تشکر هومن آنجا باشد. م ینم دلش

 هست بدتر شود.

 

 دوست دارم.  یلیمن خ مهیخوشمزه بود مخصوصا ق یلیدستتون درد نکنه خ-

 

 گفت و مشغول جمع کردن ظرف ها شد. ینوش جان-

 

 او انداخت و گفت: به ظرف یآسا نگاه 

 

 ؟ینخورد یزیچرا خودت چ-

 

 . رمیقبل اومدنتون هله هوله خوردم س-

 

 .یکن یبخور ضعف م کمی نیبش -

 

 . شهینم میچینگران نباش ه-
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 گذاشت.  ییشانه باال انداخت هومن بلند شد و کمک کرد ظرف ها را در ظرف شو آسا

 

 سمت شان برگشت و گفت: رستا

 

 کنم.  یم زیمن تم نیلطفاً بر-

 

 .یتو آشپزخونه ا کسرهی یآخه خسته شد-

 

 گذاشت. دستکش برداشت و گفت: ییظرف خود و رضا را برداشت و در ظرفشو آسا

 

 شورم.  یمن م نیشماها بر-

 

 کالفه سمتش رفت و دست کش را گرفت.  رستا

 

 .رونیس لطفاً برو بپ یبشور یتون یدستم نم نی. با انمیتونم بش ینم ستیبرو لطفاً من حالم خوب ن-

 

 نگاهش کرد رضا و هومن آنها را تنها گذاشتند.  مشکوک

 

 استراحت کن.  یبرو خسته شد-

 

 ندارم.  یکس یبه دلسوز ازیالزم نکرده دلت برام بسوزه ن-

 

 خوام.    ی. من کلفت نمیکن یم فایخونه ا نینقش کلفت رو تو ا یخوام فکر کن یدلم نسوخته فقط نم-

 

 حاال برو. یوبباشه تو خ-

 

 !رهیگ یهمه غرورت از کجا نشات م نیخواد سر به تنت نباشه، موندم ا یدلم م-
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 زد و گفت: شخندین

 . دهیاحساس  تهوع بهم دست م یکمینزد یلطفاً برو وقت نم،یهم-

 

 لبخند زد و گفت: یاز درون در حال انفجار بود ول نکهیا با

 

 حس رو من به تو دارم. نیا قایدق-

 

و دستش را  دیآب به صورتش پاش ی. واقعا احساس تهوع به او دست داده بود. مشتدیکش ریدلش ت ریز

شده بود. هر طور که بود خود را محکم نگه داشت تا  شتریدرد دلش ب یآب سرد گذاشت. ول ریز

 کمرش خم نشود.

 

 رفت. رونیبه او نگاه نکرد از آشپزخانه ب گرید آسا

 

 کرد. ینشست. حالش را دگرگون م یشد درد در وجودش م یم کیعادت ماهانه اش که نزد به

 یم ینکرد. از خود کالفه بود. که وقت دایپ یقرص و مسکن چیرفت. ه خچالیرا بست سمت  آب

 دردش.  یبرا یگرفته بود نه مسکن یزیبرد نه چ یدرد امانش را م نیدانست ا

 

 شدیدردش آرام م یکار کم نید تنها با ادا یرا تکان م شینشست و دوباره تند تند پاها یصندل یرو

 . دیبر یدوباره درد امانش را م ستادنشیبعد ا یول

 

 ش را سمت هومن گرفت و گفت: لیو موبا دیبود. رضا خند ونیزینگاهش به تلو هومن

 

 . ییهویاالن  نینکبت و نوشته من خانمم هم-

 

 از تاسف تکان داد. یو سر دیخند هومن

 

گم  یذارم م یعکس از خودم و زنم م هیگفت تا عقد کنم  ینبست م ادتیبود کار  نیتمام عشقش ا-

 .ییهویاالن  نیهم
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 سر تکان داد و لبخند زد.  آسا

 

 خواهر زنش هم خوشگله. یجا-

 

 سر تکان داد و گفت: هومن

 

تو  یول دمشید کباری. البته استیبا حجب و ح یلیهم هست. خ تیخدا رو شکر با ادب و با شخص-

 .هیبرخورد معلوم بود. دختر خوب کیهمون 

 

 . نیزن یبه سرتون م یچه گل نمیشما دوتا بب نیخدا رو شکر فقط موند-

 

 و رضا دستانش را رو به آسمان بلند کرد.  دیخند هومن

 

 . ستیداشته باشه بقبه ش اصال مهم ن نیخوام خونه و ماش یو م یکیخدا من فقط  یا-

 

 و گفت: دیخند هومن

 

 . ینه شوهر کن یریره زن بگبدبخت قرا-

 

را بهانه  یزیو کل حواسش به رستا بود. دوست داشت چ گریگوش د یبود ول نجایگوشش ا کی  آسا

 بهانه کردن نبود.  یبرا یزیچ چیه یکند و به آشپزخانه برود. ول

 

 آمد.  یاز آشپزخانه نم ییهم دلش شور افتاد که چرا صدا یطرف از

 

 شد و رفت. و بلند  اوردیطاقت ن آخر

 نیاول یشد. برا رهیداد خ یرا تکان م شیبود و پاها زیم یو به رستا که سرش رو ستادیدر ا یجلو

قرار است.  یب نطوریکرد بخاطر بحث امروز ا یحالش. فکر م نیا یشد برا شیر شیبار دلش ر

 کرد.  شیسرش رفت و آرام صدا یباال
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 رستا؟-

 

 

 یکرد خود دار باشد ول یم یسع یهم جمع شده بود. ول سرش را  بلند کرد صورتش از درد در 

 شد.  یانگار نم

 . دیاز چشمش چک یاشک قطره

 با سر انگشتش آن را پاک کرد و گفت: آسا

 

 . میزنینکن پاشو بعدا با هم حرف م-

 

 انداخت و گفت: نییسرش را پا یسخت به

 

 کنه. یمسکن برام بخر دلم درد م هی-

 

 و گفت:با تعجب نگاهش کرد  آسا

 

 هو؟یشد  یچ یتو که خوب بود-

 

برداشت  زیم یبود را از رو دهیکه خر یرفت و مسکن رونینوشت ب شیکه پزشک برا یمسکن  ادی با

 رستا برگشت.  شیو دوباره پ

 

 لب تشکر کرد و قرص را خورد.  ریآب دستش داد. ز یوانیرا از بسته جدا کرد و با ل قرص

 

 دکتر؟ میبر-

 

 .هینه عاد-
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 دکتر. میپاشو بر ه؟یعاد یچ یعنی-

 

 . رنیدردا دکتر نم نینده  واسه ا ریگ-

 

 پاشو خودت رو لوس نکن. ؟یدیم صیتو تشخ-

 

 شد. رهیکرد و در چشمانش خ اخم

 

 باز بگو. یحاال ه هیزنونگ یضیمر هی-

 

 .ردیخنده اش را بگ یو تا جلو دیگز لب

از سر به  چینبود ه یشدن که خبر دیخ و سفنبرده از سر ایاز ح ییمطمئن بود او اصال بو گرید

 نبود.  یو لکنت گرفتن هم خبر یریز

 شد. دیاو آسا سرخ و سف یجا به

 

 .رمیبرم بگ دیبا ای یدار لهیوس-

 

 خوام، فقط دور و برم نباش.  ینم-

 

 .دیکوب زیم یرو یعصب

 

 بخرم؟ دیبا ای یگفتم دار -

 

 برم بخرم .وقت کردم  یک ؟یبپرس یتون یزهرمار آروم نم-

 

 . دیکش یرفت و رستا نفس راحت رونیب

 گفت: یدر جواب دوستانش م شهیبود. هم یعاد شیامر برا نیا کال

:      
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نداره ،  دنیشدن و خجالت کش دیسرخ و سف گهیهمه خانم ها د یبرا هیامر عاد هی نیمثال ا ی))که چ

 ((یزیچ هیدونن و اثبات شده ست اگه نبود حاال  یم ایخوبه همه دن

 

 مهم نبود.  شیاصال برا یشد ول یمواجه م انشیهم با چشم غره اطراف شهیمه

 

 یانداخت وقت یبه صندل یبرخواست نگاه شیکه با خوردن قرص دردش آرام شده از جا نیتلق نیا با

 راحت شد. الشیبود خ زیتم

 

 

 د. ش دایآسا پ یبست. تا آب را باز کرد دوباره سر و کله  شبندیرفت و پ ییظرف شو سمت

 

 برو دراز بکش. ایب ؟یکن یم کاریچ-

 

 و آب را بست.  ستادیا کنارش

 را از دور کمرش باز کرد. شبندیپ

 . دیرا گرفت دنبال خود کش دستش

 

 آورد.  نییرا پا راهنشیرفتن رستا پشت پ رونیب قبل

 

 رو به بچه ها کرد و گفت: آسا

 

 یشد. ه داریبخوابه آخه صبح زود ب رهیمکنه  یدرد م کمیبگه سرش  دیکش یبچه ها رستا خجالت م-

 گه زشته.  یبخواب م گمیم

 

 لبخند زد و گفت: هومن

 

 برو استراحت کن.  میا بهیبابا مگه غر یا -
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 بهتون بد گذشت امشب. یحساب دیشرمنده ببخش-

 

 سرش را تکان داد و گفت: رضا

 

 .دیکال تو آشپزخونه بود میدبود دستتون درد نکنه. ما باعث ش یعال یهمه چ ستین نطوریبخدا ا-

 

تخت برداشت و کنار پنجره رفت آرام  ریرا از ز فیکرد و به اتاقش رفت. ک یدوباره عذرخواه رستا

 نداشت. یدیپشت خانه آن هم در شب د شدیم بایانداخت. تقر نییرا پا فیبازش کرد و ک

 

 شد. رهیشکمش قرار داد و به سقف خ یپتو را  تا رو دیتخت دراز کش یرو آرام

 

 کرد.  شیرا بست. خواب را مهمان چشم ها شیچشم ها یزیفکر کردن به چ بدون

 

 .دیرا خر ازشیمورد ن لهیبعد رفتن هومن و رضا تا سر کوچه رفت و وس آسا

 و وارد اتاق شد.  دیکش نییرا پا رهیو آرام دستگ ستادیدر اتاق ا پشت

 :دیترس باز کرد و پرستخت نشست رستا با تکان تخت چشمانش را با  یرو تا

 

 شده؟ یچ-

 

 بخواب. یچیه-

 

 . دیتخت دراز کش گریوآسا هم گوشه د دیبود به پهلو خواب دهیپر خوابش

 

 . زهیم یرو دمیخر یخواست یکه م یزیچ-

 

 بدون تشکر کردن چشمش را بست  رستا

 خود را به خواب زد.  و
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آرام دور کمرش حلقه کرد. انگار کرد او خواب است سمتش برگشت و دستش را  یکه فکر م آسا

 شد.  یآرام م دنشیرستا مسکن اش شده بود و با در آغوش کش

دوست  یلیحالتش را خ نی. اختیدر قلبش فرو ر یزیهم تمام تنش مور مور شد و انگار چ رستا

 نشست شیلب ها یداشت. ناخودآگاه لبخند رو

 

 

است که  یحس خوب نیآخر نیخود گفت ا . بادیامروز حس خوب از سرش پر ادیبا  یبا تلنگر یول

 نیکرد  تکان نخورد تا او خوابش سنگ یداد و سع نییدر وجودش رخنه کرده است. بغضش را پا

 شود. 

 

که او خواب است. آرام دست آسا را از دور کمرش بلند کرد و از  دیمنظمش فهم ینفس ها دنیشن با

 آمد. نییتخت پا یرو

 .به اتاق و آسا انداخت ینگاه 

 گریرفت. در اتاق د رونیرا برداشت و از اتاق ب فشیشد. آرام ک یم یچشمانش از اشک پر و خال 

نفس  دیرفت. پشت در که رس رونیسر و صدا از در ب یکرد و ب ضیلباسش را با مانتو شلوارش تعو

 را مقابل دهانش گرفت و با حرارت دهانش شیسرد بود لرز کرد و دست ها ی. هوا کمدیکش یراحت

آورد. چند پله را آرام  یدوباره سرما به سمتش هجوم م هیاز ثان یدر کسر ی. ولدیآن گرما بخش هب

پنجره اتاق بود رفت و ساکش را برداشت. دوباره سر بلند کرد و  ریکرد و سمت پشت خانه که ز یط

 به پنجره نگاه کرد و گفت:

 

که مثل خون تو رگ  یبگ ییزهایو چ یدهن باز کن نکهیا یبدم به جا حیبرات توض یذاشت یکاش م-

 .شهیو جونم نشست. فقط با مرگ فراموش م

 

از  یبود که با فاصله کم یگربه ا یصدا زتریبود. وحشت انگ زیباد و سکوت باغ وحشت انگ یصدا

 نیکرد با کمتر یاز نگاه کردن به چشمانش خوف داشت. سع یشد. حت رهیبود و به او خ ستادهیاو ا

 ادر بود که قطعا ب یو صدا اطیمرحله رد شدن از در ح نیبدتر یبرود. ول رونیب اطیاز ح ییصدا

رفت و به دور برش نگاه کرد انگار شهر ارواح  رونی. آرام بدیرس یفاصله صدا به گوش آسا نم نیا

که  دیطول نکش شتریب قهیچند دق ردیتوانست اسنپ بگ یباد نبود. به سخت یجز صدا ییصدا چیبود ه

شد. آدرس را داد  نینگاهش را به در خانه دوخت و سوار ماش نیترمز کرد. آخر شیپا یوجل ینیماش

که  ییشد رستا باشد رستا ی. باورش نمختیبه مقصد اشک ر دنیچسباند و تا رس شهیسرش را به ش

 شود. شیاز اشک ها یقطره ا ختنیتوانست موجب ر یکس نم چیو ه زیچ چیه

*** 

 نگاه کرد و گفت: وارشیبه کوچه و در و د شخندیشد. با ن ادهیکرد و پ را حساب هیدر خانه کرا یجلو
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 !؟ میشهر نییکه بچه پا نهیا ه؟یمگه ما جرممون چ دمیمحل حرف شن نیچقدر بخاطر ا-

 

مجبور بود در بزند.  یموقع شب خواب است ول نیدانست مادرش ا یآرام سمت در رفت. م آرام

 چند بار تکرار کرد.  کباریرام به در زد. نه . چند تقه آزدیم خیوگرنه تا صبح 

 و آرام گفت: ستادیلرزان مادرش که پشت در ا یصدا با

 

 ه؟یک-

 

 

 پشت هم راه گونه اش را باز کرد و  اشک

 لرزان  گفت: یبغض و صدا با

 

 مامان منم رستا. -

 

 . دیرستا به گونه اش زد و او را در آغوش کش دنیباز شد مهتاب با د اطیدر ح عیسر

 

 ؟یکن یم کاریچ نجایموقع شب ا نیشده دردت به جونم؟ ا یشده مادر؟ چ یخدا مرگم بده چ-

 

. رستا در چشمان فتدیهر آن ممکن بود قلبش از تپش ب زدیکردند. قلب مهتاب تند م یم هیدو گر هر

 شد و گفت: رهیمهتاب خ

 

کردم که خدات  کاریل؟ مامان چمحا زیچ هیمن شده  یبرا یمامان چرا من انقدر کم شانسم؟چرا خوش-

 . زنهیداره پشت هم بهم ضربه م

 

افتاده  نیزم یرا بست و ساک را که رو اطی. در حدیاو را از خود جدا کرد. گونه اش را بوس مهتاب

 خواست که خودش حرف بزند. دینپرس یزیبود را گرفت و با هم وارد خانه شدند. چ
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 شیآورد و روبرو شیآب برا یوانیآن نشاند و ل یروتشک مهتاب وسط خانه پهن بود رستا را  

 نشست. 

 

مادر  یبشکنه. ه ینجوریکه ا ستین فی. من دخترم محکمه ضعزیبخور مادر بخور انقدر اشک نر-

 ی. ولادیکشه سر بچه ش هم م یمادر م یگن هر چ یبختت مثل منه بخت برگشته شده، راسته که م

 تو محکم باش مادر مثل من

  ستادم؟یمحکم جلوش ا ادتهی ختم؟یبابات سرم هوو آورد اشک نر یوقت ادتهی یابدختر مهت تو

تو چشم هاش نگاه کردم و  یگرفتم؟ ول یم شیداشتم از درون آت نکهیکار رو کرده با ا نیبهتر گفتم

نبود مادر! منم خورد شدم، منم  یمن دلم از سنگه ول نی. همتون فکر کردرونیبره ب میگفتم از زندگ

 و دوباره جون گرفتم. ستادمیکردم، بخاطر تو ا یدم نزدم بخاطر تو زندگ یول شکستم

بخت تو رو  یبگو ک رون؟یب یموقع شب زد نیشده که ا یدلت پره حرف بزن گل پونه م بگو چ اگه

 کرده.  اهیس

 

 به هق هق افتاد و گفت: رستا

 

نبود. مامان اون  ینجوریا یلکنم. و یم انتیکنه دارم بهش خ یمامان آسا بهم تهمت زده، فکر م-

 گهیزن هرزه بود رو  به من نسبت داد. من د کی قیکه ال یحرف ها رو بهم زد. هر چ نیبدتر

 گهیکه د میریم نجایو از ا میخر یم گهیخونه د هیم  هیبا مهر رمیخوام طالق بگ یخونش م رمینم

 نگن. باشه؟ یزیها پشتمون چ هیهمسا

 

از او سوال بپرسد فقط از او خواست آرام باشد و  نیاز ا شتریتوانست ب یفقط سر تکان داد. نم مهتاب

 فکر نکند. یزیبه چ

تشک خواباند و چراغ  ی. حال دخترکش خوب نبود. او را رودیجوش یو سرکه م ریدلش مانند س یول

به رنگ شب  سوانیگ دیدراز کش نیزم یو خود کنارش رو دیکش شیرا خاموش کرد پتو رو

 خواند. شیازش کرد و آرام برادخترکش را نو

 

 

 . دمیبهت قول م دهیخوشش رو به ما نشون م یرو ایبخواب دختر مهتاب باالخره دن 

 مهتاب یبایدختر ز ی))بخواب ا

 ستیهمش درد و بال ن ایدن بخواب

 مهتاب یبایدختر ز یا بخواب
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 ستین سنگ یایما دن یایدن بخواب

 مهتاب یبایدختر ز یا بخواب

 شه درد و بالهاتآروم ب بذار

 مهتاب یبایدختر ز یا بخواب

 بره عشق از تو چشم هات نیاز ب نذار

 مهتاب یبایدختر ز یا بخواب

 داره یانیروز پا هیدردها  نیکه ا 

 

 قطره اشک مهارش کرد و خواند. کیرا بسته بود با  شیکه راه گلو یبغض با

 

 دل مردم همش  از خشت و سنگه  

 اب.مهت یبایدختر ز یا بخواب

 دوباره  ادیخوش م یروزها بخواب

 گفته که عاشق صبره  خدامون

  ارهیم یروز خوش هیگفته  خودش

 . ارهیکه طاقت ب یهر ک یبرا

 مهتاب. یبایدختر ز یا بخواب

 ))فاطمه رنجبر((

بار امشب  نیاول یخواند. برا یکه خود سروده بود را پشت هم  م یشعر نیگرفت ا یدلش م یوقت

 نده بود. رستا با لبخند چشمانش را بست.رستا خوا یبرا

 

** 

تخت  ی. چشمانش را باز کرد دستش را رودیکه از پنجره به اتاقش تاب دیبا اشعه نور خورش صبح

و منگ به دور تا دورش نگاه کرد چند  جیتخت نشست گ یرستا رو یبودن جا یبا حس خال دیکش

 نکرد.  افتیدر یجواب ینامش را خواند. ول یبار

 یبهداشت سیسرو یرفت همه جا را گشت آشپزخانه اتاق خواب ها حت رونیشد و با دو از اتاق ب بلند

 کرد.  ینم افتیدر یاز او جواب یرا هم گشت و بلند نامش را خواند ول اطیو ح

 یاز عل یافتیدر یکرد همه تماس ها افتیدر امیش را روشن کرد. پشت هم پ لیخانه برگشت. موبا به

 پدرش بود. 
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و بعد چند بوق  دیکش یقیصاف و بدون لرزش باشد. نفس عم شیکرد صدا یاش را گرفت سع مارهش

 جواب داد.  یعل

 

 پسر از صبح صد دفعه گرفتمت.  ییسالم باباجان؟ کجا-

 

 را به آن ها گفته.  زیبا خود گفت نکند رستا آنجا رفته و همه چ دیترس

 

 . میخواب موند دیببخش ریسالم صبحتون بخ-

 

 . دیگو یاو چه م ندیقصد جمع بست تا بب از

 

 دشیاز بچه ها پرا یکیدر شرکت.  یایپس؟ زنگ زدم بگم ب یستیم یدر مغازه وا یک یتنبل شد-

 کارهاش رو انجام بدم هیاگه خوشت اومد بق نیبب ایب زهیسالم و تم دمیرو خواست بفروشه د

 

 

حاال فقط و فقط رستا  یبود ول نیدلنش شیبراخبر  نیبود ا یبهتر تیدر موقع دیشا د،یکش یپوف کالفه

 مهم بود که االن کجاست؟  شیبرا

 

 .الیخ یب کار؟یخوام چ یم نیبابا ماش-

 

نصفش رو  گهیچند ماه د ی. برادمیخوام بخرم. در ضمن چک دارم بهش م یمن م یدار کاریتو چ-

 تو بده نصفش رو من.

 

 آخه...-

 

 . میموم کنتا هست امروز کارش رو ت ایفقط زود ب-
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در  شتریخوشحال شدن ب یو سرش را بلند کرد و چشمانش را بست. جا دیکش شیدر موها دست

 خودش فرو رفت. 

 

 . شتونمیپ گهیساعت د کیباشه -

 

تا زخم دستش پنهان بماند.  بدون نگاه  دیبود پوش یرا که انگشت وشرتشیرا عوض کرد و س لباسش

غرورش  یول ردیخواست شماره رستا را بگ یرفت. چند بار نروی. در را قفل کرد و بنهیکردن به آ

 گرفت و سمت شرکت رفت.  نیگذاشت ماش بشیرا در ج لیشد موبا مانیاجازه نداد و پش

*** 

 سپرد.  یرا به خود عل زینکرد همه چ نیبه ماش یا توجه

 

 ؟یدور باهاش بزن هی یبر یخوا یم-

 

 .گهیخوبه د نیگ ینه شما م-

 

 آسا گذاشت و گفت: یشانه ها یرودست  یعل دوست

 

 ش.  گهید یسند و کارها یبرا ایببر. پس فردا ب ریماله خودته بگ گهید-

 

 که. ینجوریا شهیجان نم دینه بابا، سع-

 

تعارف مسخره تمام شود. باالخره  نیخواست هر چه زودتر ا یرستا بود. دلش م یتمام حواسش پ آسا

 گرفت و گفت: را به طرف آسا چیکوتاه آمد سوئ یعل

 

 باباجون مبارکت باشه.-

 

 دست داد و او رفت. دیرا گرفت تشکر کرد با سع چیزد و سوئ لبخند

 

 نبود! نجایشده آسا؟ حواست ا یزیچ-
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 من برم؟ نیاگه با من کار ندار ره؟یفکرم درگ کمینه -

 

 ست؟ین یزیچ یمطمئن-

 

 ونه؟بم ایرو ببرم  نیماش توتمیراحت. من االن م التونیآره خ-

 

 . دمیبهش م سمینو یببر من چکش رو م گهینه د-

 

 یذوق م نیافتاد چقدر از داشتن ماش یاتفاق ها نم نیرفت. اگر ا نیدوباره تشکر کرد و سمت ماش آسا

 کرد. 

 

حد  نیکرد نبود رستا تا ا یسرعت سمت خانه خود حرکت کرد. حالش دست خودش نبود. فکر نم با

 قرارش کند. یب

 

 

تنگ شده  شیبرا دنینفس کش یشد. از همان لحظه ورود بدون او هوا اطیر انداخت وارد حبه د دیکل

 بود.

را پرت کرد و با نفرت و بغض پشت هم بلند نامش را  شیپا ری. سنگ زدیرا محکم به هم کوب در

 خواند.

 

 رستا؟ رستا؟ رستا؟ ...-

 

 نیشد. در هم یکند نم یاند زندگتو یاو م یخواست فکر کند ب ی. هر چقدر مدیلرز یوجودش م تمام

 مدت کم به او وابسته شده بود.

 

 فرو کرد. به خود لعنت فرستاد.  شیها نشست و دستانش را در موها زهیسنگ ر یرو اطیح وسط
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نام هومن تمام  دنیبا د یش گشت. ول لیدنبال موبا شیها بیبلند شد در ج عیش سر لیموبا یصدا با

 حوصله جوابش را داد. ی. کالفه و بدیخوب از دلش پر کش یحس ها

 

 سالم-

 

 !یتو؟ اومدم در مغازه نبود ییسالم پسر کجا-

 

 خونه؟ ایاگه مهمه ب یداشت کاریحوصله مغازه ندارم. چ-

 

 ماند افتاد. مهیکه آنشب نصف و ن ییرستا و حرف ها ادی. ستیحس کرد حالش خوب ن هومن

 

 .شتیاالن پ امیم-

 

اتفاقات را از  نیاز ا یمیگذاشت. از هومن هم دلخور بود. ن بشیرا در ج لینگفت و موبا یزیچ آسا

 یتوانست درک درست تر یاالن م دیگفت شا یبه او م یزی. اگر او از گذشته رستا چدید یاو م چشم

 موضوع نشان دهد.  نیاز ا

 

 . دیکش یم شیخاطره از رستا را در ذهنش به نما کیها را آرام آرام باال رفت. هر پله  پله

 

 .((هیچه بارون قشنگ نیبب ایآسا بدو ب ی))وا

 

 ندارم که کنارت باشم(( ی))هه، منم دلخوش

 

 رسم(( یکنه، دارم به جنون م یم وونمیحالت داره د نی))نکن آسا ا

 

االن  میگناه زندگ نیبزرگ تر ییجز توئه کثافت به من نخورده گناه من تو ی))تا حاال دست کس

 ((تو... یعنیروبرومه 

 

 

  

  

   

:      
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باشه که بگم آها!  بایز میرو شروع کنم، دوست دارم انقدر زندگ دیجد یزندگ هی))منم دوست دارم 

 ((نهیا

  

چشمانش زنده  یکه بعد ازدواج وارد خانه شدند جلو یدر قرار گرفت. روز رهیدستگ یرو دستش

 شد. 

 

 فکرها پاشو بگو اتاقم کجاست؟(( نیا ی))به جا

 

 .شد یدر گوشش اکو م شیصدا

 

 آسا؟ آسا؟ آسا...-

 

 نشست.  نیزم یگذاشت و رو شیگوش ها یرو  دست

 

 رستا برگرد جان آسا برگرد. شمیم وونهیدارم د-

 

******** 

 

 بنشاند.  شیرا سر جا مانیتا هر طور شده پ دیکش یگوشه خانه کز کرده بود و پشت هم نقشه م رستا

زنگ در را بشنود. چشمانش  یکه صدا دیکش یانتظار آن را م شیصبح که چشم باز کرد گوش ها از

حرف نزد. فقط  ی. کالمندیبه در خشک شده بود از بس منتظر ماند تا وارد شدن آسا را از در بب

 . دیکش یانتظار م

 است. چیاو ه یو آسا ب دیآ یکه م زدیدلش تشر م یگفت آمدنش محال است! ول یم یگاه

درد دچار شود! آن هم مدتش آنقدر کم  نیبه ا یوزکرد ر یآسا. فکرش را هم نم یهمانطور او ب 

 نبود.  ریباور پذ شیباشد! اصال برا

 

 بخور دورت بگردم. پاشو مادر. زیچ هیرستا مادر پاشو -

 

 داد.  دنیپتو گذاشت و به قطرات اشک اجازه بار ریسرش را ز رستا

:      
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 دختر کش.  یبراتکان داد و سمت آشپزخانه رفت. دلش خون بود  نیسرش را به طرف مهتاب

کند.  یکرد رستا را کوچک م یهر بار فکر م یول ردیخواست با آسا تماس بگ یچند بار یطرف از

 یبود حال و روز رستا منطقش را از کار انداخته بود. فقط لبخند رو دهیدرد دلش امانش را بر یول

 مهم بود.  شیدخترکش برا یلب ها

 چیبود که در هوا معلق است و ه یرستا مانند پر نیا یولپرورش داده بود.  یرستا را محکم و قو او

 قدرت سخن گفتن و دفاع کردن از خود را هم نداشت. یندارد. حت یقدرت

 آمده بود.  شیجا یگرید یانگار دختر 

 

 یافتاده بود. جان انیبه جر شیهابلند شد. انگار خون در رگ عیش سر لیموبا امکیپ یبا صدا رستا

شماره عرفان که آوا فرستاده بود تمام  دنیبا د یرا باز کرد. ول امکید زد و پدوباره گرفت لبخن

 ذوقش کور شده بود. 

 

را شست و در  شیرفت دست و رو ییتشک پرت کرد و بلند شد. سمت روشو یرا رو یگوش کالفه

 انداخت و گفت :  یبه خود نگاه شیکوچک روبرو نهیآ

 

توش، بترس  یکه قدم گذاشت یهمه پر. بترس از راه یتزعشق ، عادت، توهمات فان ،یهه، خوشبخت-

 از رفتن و نموندن، 

 یلیاز خ یبترس دیبا زهایچ یلیساعت به بعد از خ نیکه قراره تو ذهنت بمونه،از ا یاز خاطرات بترس

 عذاب درد آور. کیکه قراره برات مثل عذاب باشه مثل  ییزهایچ

 

 

که در  یشد. مهتاب رهیداد و به مهتاب خ هیآشپزخانه تک واریآمد و به د رونیب یبهداشت سیسرو از

 . زدیپرسه م گرید یفکر دخترکش غرق بود. در عالم

 

 .دیو دراز کش دییزنگ در هول و دستپاچه سمت تشکش دو یصدا با

 نگاه ماتم زده اش را به چشمان او دوخت و گفت: مهتاب

 

 . شتیپ ادیآواست مادر بهش گفتم ب-

 

:      
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 نشست و گفت: شیو سرجا دیکش یکالفه ا پوف

 

 .یگفت یکاش نم-

 

 .زنهینق م یبابا ه یا-

 

و سر تکان داد و  دیرستا بلند خند دنیرفت و همراه با آوا وارد خانه شد. آوا با د رونیاز در ب مهتاب

 گفت:

 

 ق؟یجنازت رو رف نمینب-

 

 به او رفت. یغره ا چشم

 

 بتمرگ. ایزر نزن ب-

 

 درش را برداشت و رو به رستا گفت:زد و چا ینیلبخند غمگ مهتاب

 

 گردم.  یسر کوچه بر م یتا سوپر رمیمادر من م-

 

 رفت. رونیسر تکان داد و مهتاب ب رستا

 

 . دیدر و مطمئن شدن از رفتن مهتاب  دست آوا را گرفت و کنار خود کش یصدا دنیشن با

 

 .هیکه تو برام پخت ی. آشمیبه زندگ یچطور گند زد نیبب-

 

 اش نشست و گفت: یشانیپ یرو یزیاخم ر آوا
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من  یگفت یم یعمل نکن ه دهیگفتم فکر کن نسنج یکه م روزیتو! د هیگمشو بابا من و چه به زندگ-

 شد االن خانم من؟ یمن رستام، من.. من...چ م؟یک

 

 گرفت و گفت: شیرا در دست ها شیموها کالفه

 

 یرو فرستاد. اونم هر چ یهمونم یو عکس ها مارستانیاون روز ب یعکس ها یکیآسا  یبرا-

 دهنش بود بارم کرد و گفت جمع کنم بزنم به چاک.

 

و  دیصورتش کوب یرا باال انداخت و با چشمان درشت شده نگاهش کرد و محکم رو شیابروها آوا

 گفت:

 

 کار عرفان بود؟ یعنیخاک بر سرم،  ؟یگ یم یزر نزن چ-

 

 و گفت: دییرا جو شیکرد و لب ها ینچ

 

. مادرش ستیآشغال باشه سخت ن مانیکار اون پ نکهیحدس ا یشرف بود! ول ینم کار کدوم بدو ینم-

 کنم. کارشیچ نیشونم بب یرو به عزاش م

 

 او گذاشت و سرش را بلند کرد و گفت:  یچانه  ریجلوتر رفت و دستش را ز آوا

 

 منم شاهدم. یگفت یخره م یبد حیآسا توض یبرا یخواست یم-

 

 تکان داد. نیرا به طرف زد و سرش شخندین

 

 .شهیها از گور تو بلند م شیآت نیا گهیاز تو نداره م یهه، دل خوش-

 

نکن رستا تو رو خدا بدترش نکن بسپار به من خودم  یخاک بر سر من که انقدر کم شانسم. تو کار-

 کنم.  یدرستش م

 

:      
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 زد و گفت: شیشد سمت در رفت. رستا صدا بلند

 

 غ عرفان.سرا ینکبت نر یر یکجا م-

 

 زد و سر تکان داد. پوزخند

 

 کنم.  ینباشه گند زدم درستش م التیخ-

 

 بگم؟ یمامان اومد چ یریم یانقدر زود دار-

 

 را باال انداخت و گفت: شیها شانه

 

 بگو مامانش زنگ زد رفت. -

 

 ؟یریکجا م-

 

 عرفان بکنم. یقبر  برا هی مانیپ یقبر برا هیقبرستون که -

 

 رفتنش نگاه کرد.سکوت فقط به  در

 

**** 

 یرا ط اطیکه کالفه طول و عرض ح یبود و به هومن ستادهیو آسا پشت پنجره ا دیبار ینم نم م باران

رفت و شروع به قدم زدن کرد تا آرام شود تا  اطیبه ح دیرا فهم انیجر یشد. هومن وقت رهیکرد خ یم

 .ردیمشت و لگدش نگ ریآسا را ز

 

را روشن کرد و کنترل را کنارش انداخت. دستش را حائل  ونیزیت و تلومبل انداخ یخود را رو آسا

 چشمانش کرد و چشمانش را بست.
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گرفت و سمت رستا  دایرا دگرگون کرد. دلش شد شیپخش شد حال و هوا ونیزیکه در تلو یآهنگ با

او حرف زد عذاب وجدانش  یو اتفاقات قبلش برا یهومن از آن تصادف لعنت ی. وقتدیپر کش

 شده بود.    رشیبانگیرگ

 .ختیر یرا بلند کرد و با آهنگ اشک م ونیزیتلو یصدا

 

 یستیبارون قدم زدم باز تو ن ریز ابونیخ تو

 نم بارون خاطره هامون نم

 یستیشده تو ن سیباز خ کوچه

 

 سرده یبدجور امیدن یهوا برگرد

 کرده وونهیبازم دلو د نبودنت

 

 نذار که از دست برم دوباره برگرد

 قراره یباز ب تیوونگیخونه واسه د نیا

 

 سرده یبدجور امیدن یهوا برگرد

 کرده وونهیبازم دلو د نبودنت

 

 نذار که از دست برم دوباره برگرد

 قراره یباز ب تیوونگیخونه واسه د نیا

 

 خونه نیا یتو یتو پاتو نذار تا

 وونهینداره قلب د آروم

 

 خسته شدم من ایب پاشو

 م منبگ یدلو با ک نیا درد

 

 سرده یبدجور امیدن یهوا برگرد
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 کرده وونهیبازم دلو د نبودنت

 

 نذار که از دست برم دوباره برگرد

 قراره یباز ب تیوونگیخونه واسه د نیا

 

 سرده یبدجور امیدن یهوا برگرد

 کرده وونهیبازم دلو د نبودنت

 

 نذار که از دست برم دوباره برگرد

 هقراریباز ب تیوونگیخونه واسه د نیا

 

 صاحب بدون تو آروم نداره.  یقلب ب نیقراره. ا یب تیوونگیخونه واسه د نیبرگرد رستا ا-

 

 را ماساژ داد و گفت: شیو شانه ها ستادیپشت او ا هومن

 

که بهم تو دلت جوونه  یبزنم لهت کنم واسه شک دیبا نکهیمن مردم. با ا یول یدرسته تو نامرد بود-

گم خاک بر سرت تو امروز هم دوست چند سالت رو از  یبهت م کنم، فقط یو نم نکاریا یزد ول

بتونه تو رو ببخشه بخاطر تهمت  دوارمیفقط ام یاحمق هیهم زنت، اون خوب بود تو  ،یدست داد

 .یکه خودت زد یگند زیاشک نر ینجوریا ی. الکهات

 

 پوزخند زد و ادامه داد.  دیسکوتش را د یوقت

 

 یبود. اونم توئه ب شتیبه رستا که چندماه پ یتونم ببخشمت، وا ینم قمیکه چند ساله باهات رف یمن-

اگه بخواد ببخشتت واقعا معرفت و مرام رو در حقت تموم  یحرف ها رو بهش زد نیشرف بدتر

 کرده. 

 

 هومن را گرفت و بلند داد زد و در صورتش براق شد. قهیبلند شد و  آسا
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 یاتفاقات نم نیاالن ا یگفت یرو بهم م زیهمه چ یکرد یآشغال اگه توئه حمال همون اول پنهون نم-

تو درد و دل کنه؟ خودش گفت دوست  شیپ دیبود که زن من با یچه کرم یافتاد. چرا پنهون کرد

 کاریچ یتو چشم هام نگاه کرد گفت من بخاطر هومن باهات ازدواج کردم. تو بود ؟یفهم یداشت م

 ؟یداشت یو رو چشم هات نگهش م شیدیبوس یم ؟یکرد یم

 

جدا  راهنشیپ قهیتکان داد و عقب رفت دست آسا را از  نیخشک شده بود و سرش را به طرف هومن

 کرد و گفت:

 

 توهماته ذهنته مطمئنم. نایا ؟یگ یدروغ م یمثل سگ دار ؟یگ یچرت م-

 

 زد و گفت:  شخندین

 

 .تهیواقع ستین یکاش توهم بود. کاش خواب بود، ول-

 

 خواست بچزونتت! شیچزوند دینه، شاک تیخواست عصب دیشا-

 

 دونم اجازه ندادم حرف بزنه. ینم یچیدونم ه ینم-

 

 .دیسمتش رفت دستش را گرفت و سمت در کش هومن

 

 ؟یکن یم یچه غلط-

 

 االن. نیدر خونش هم میبر دیبا-

 

 آن انداخت و گفت: یدستش را از دست او جدا کرد و سمت مبل رفت و خودش را رو آسا

 

 گرده. یدنبالش خواست خودش بر م رمیمن نم چرت نگو-

 

 پوزخند زد و گفت: هومن
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 تا برگرده.  نیبش-

 

 اش را به مبل داد.  هی. آسا چشمانش بسته شد و تکدیرفت و در را محکم به هم کوب رونیدر ب از

 

 زیم یخم شد و آن را از رو لشیموبا امکیپ یساعت از رفتنش نگذشته بود. که با صدا کی

 . برداشت

 حوصله باز کرد و خواند. یناشناس بود. ب شماره

 در؟(( یجلو نیایلحظه ب هی شهیآرمان آوام دوست رستا من تو کوچتونم م ی))سالم آقا

 

 رفت. رونیحوصله از در ب یمبل پرت کرد. بلند شد و ب یرا رو لیو موبا دیکش یپوف

 

 شیقدم ها دنشیارد کوچه شد. آوا با دکرد. در را باز کرد و و یتا در را ط اطیکشان فاصله ح کشان

 . ستادیا شیرا بلند برداشت روبرو

 

 سالم-

 

 جواب سالمش فقط کالفه سر تکان داد. در

 

 در کنار رفت و با سر اشاره کرد وارد خانه شود. یجلو از

 

 هیشد. آسا پشت او در را بست و به در تک اطیانداخت با ترس قدم برداشت وارد ح نییسرش را پا آوا

 زد و گفت: شخندیداد. ن

 

 بزرگ ترش رو فرستاده؟-

 

 

 داد و گفت: نییآب دهانش را با صدا پا آوا
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 رو بگم. ییها زیچ هیچون مقصر بودم اومدم  ستم،یبزرگ ترش ن-

 

 ؟ینیبب یخوا یروشن و واضح بود م یهمه چ ؟یزیچه چ-

 

. ستین یزیرستا و عرفان چ نیکنم. من مقصر بودم بخدا ب یخوام، فقط گوش کن خواهش م ینه نم-

سن تو همه دخترها هست. بخدا  نیکه تو ا یطنتینبود جز ش شیتو زندگ یزیرستا دلش پاکه بخدا چ

 اون...

 

 نگاهش کرد و گفت: شخندیبا ن آسا

 ن؟ینگفت یزینبود چرا به من چ نشونیب یزیها اگه چ یِد آخه لعنت وونم،یبخدا اون فرشته ست من ح-

 چرا...

 

 و داد زد. دیپر حرفش وسط

 

 نیبهت نگه تا آخر یزیداره، رفتم رو مخش که چ رتینگفت چون من نذاشتم، چون گفتم مرده غ-

 گفت بذار به آسا بگم.  یاسترس داشت و م ادیلحظه که خواست باهام ب

اون اومدم. حالش  شیاالن از پ نیبده بذار از گذشتش بهت بگه. اون منتظرته، هم حیبرات توض بذار

 .  ستیتو سرش ن یخوب ینبود فکرهاخوب 

 یکه م یزی. نذار دشمن هاش دل شاد شن و فکر کنن به اون چرمیتو رو خدا نذار عذاب وجدان بگ 

 . دنیخواستن رس

 مزاحمت شدم به حرف هام فکر کن. ببخش

 

 انداخت و سمت در رفت و در را باز کرد. قبل خارج شدن گفت:  نییسرش را پا آوا

 

 بده برات. حیبذار توض یکه باهاش بود یچند وقت نین به حرمت اباهاش حرف بز-

 

 آنجا را ترک کرد و آسا را در فکر فرو برد. یگریحرف د یب آوا

******** 
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کرد. هر چقدر با  یچند ماه که کنار رستا بود فکر م نیروز در خانه خود را حبس کرد و فقط به ا دو

 یچشمانش رشد م یجلو شیها یهم جواب شیها نتطی. هر روز شاوردیخود کلنجار رفت طاقت ن

 شد. یکمرنگ نم ایمحو  یکرد ول

فقط و  ییکرد. در تنها یچندماه اش فکر م هیدور و برش بود کمتر به رستا و زندگ یاگر کس دیشا 

هومن هم از او دلخور بود و جوابش را  یکه کنارش داشت. از طرف یفقط فکرش رستا بود خاطرات

 داد.  ینم

 .دید یرا رو به اتمام م ایکرد. دن یاو را پژمرده کرده بود. احساس سرما م ییتنها نیا

 رفت. رونیرا برداشت و از خانه ب نیماش چیطاقتش طاق شده بود. سوئ گرید

گر  تیگرفت. قلب هدا یاز عقل فرمان نم گریرستا حرکت کرد. انگار د یسمت خانه پدر ناخواسته

 او شده بود

 

 

 کردند.  یدر نشسته بودند و پچ پچ م یها جلو هیرد. همساخانه پارک ک در

آورد. در آخر چشمانش را بست و دستش را  یم نییدستش را پا یدستش سمت زنگ رفت ول چندبار

 زنگ فشرد. یرو

 و پشت بندش در خانه باز شد.  دیشده را شن دهیکش یپاها یتا صدا دیطول کش قهیدق چند

 

 آسا اخم کرد. دنیبا د مهتاب

 

 تو؟ امیب شهیسالم مامان، م-

 

 . دیایها کنار رفت و از او خواست به داخل ب هیبا نگاه همسا مهتاب

 بود و گفت: نییشد و در را پشت سرش بست. سرش پا اطیوارد ح آسا

 

 اد؟یب نیبهش بگ شهیم-

 

 او نگه داشت و گفت: یو دستش را بلند کرد به عالمت سکوت جلو ستادیا شیروبرو مهتاب
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دختر من هرز نرفت  ت؟یبود رسم مردونگ نیا ؟یدخترم رو خوشبخت کن یبهم قول داد ینجوریا-

 ...قیکه ال یهر چ ینبود. چشم هات رو بست نکارهیچون مادرش ا

 

 بیرا از ج لشیو موبا دیکش شیگفت. آسا دست در موها یانداخت و استغفراله نییرا پا سرش

 نشان داد و گفت:آورد. عکس ها را به مهتاب  رونیشلوارش ب

 

من به  ن؟یداد ینشون م یچه عکس العمل نیدید یعکس ها رو م نیقضاوتش با خودتون شما اگه ا-

بود تو گذشته ش من قبولش کردم گفتم  یدختر شما هر چ ن؟یکرد یم کاریچ نیجهنم خودتون بگ

اگه آشناست  ؟هیمگه اون ک ؟یچ یآقا برا نیمالقات ا مارستانیرفت ب شیچند روز پ یگذشتشه. ول

 کاریمن چ نیبهم بگ ستیاگه ن یگه خوردم ول گمیو م فتمیاالن جلو روتون به پاهاش م نیمن هم نیبگ

 راه حل جلو پاهام بذار.  هیکردم؟ فکر کن االن من پسرتم  یم دیبا

 

 .ختیزانو نشست و اشک ر یعکس ها رو دنیبا د مهتاب

 

خدا من مادرم؟ خاک  یور نتونستم بشناسمش ؟ابود؟ چط ینجوریدختر، پس چرا حالش ا یش لیذل-

 بر سرم.

 

 را گرفت و بلندش کرد و سمت پله برد.  شینشست و بازو شیروبرو آسا

 

 .شهیدرست نم یزیکه چ تونیبا ناراحت ینجوریا نینکن-

 

 انداخت. نییسرش را پا یبا شرمندگ مهتاب

 

آبروم نکن، گفتم  یگفتم ب ایون خداخدا مرگم رو برس یچطور قضاوتت کردم. وا نیببخش مادر، بب-

 شم بذار مرگم زودتر برسه.  اهیاگه قراره رو س

 

 کرد.  یم یدستش باز چیانداخت با سوئ نییپله نشست آسا هم کنارش نشست و سرش را پا یرو

 

 ست؟یخونه ن-
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م کجا گفت ی. هر چمیگند زد به زندگ کهیدنبال اون رمی. گفت مرونینه صبح زود آفتاب نزده رفت ب-

 آدم حسابم نکرد و رفت.  شهیمثل هم میبا هم بر ستایوا یریم

 و گفت: ستادیمهتاب ا یکرد. در آخر جلو یرا ط اطیچند دور طول و عرض ح یبلند شد عصب آسا

 

. شهیدرست م دیشدم. غصه نخور الشیخ یفکر کنه ب نیمن اومدم دنبالش بذار نیاومد بهش نگ-

 .دیمواظب خودتون باش

 

اول مهر مهتاب به دلش نشسته بود. او را چون مادر  ی. از همان روزهادیسرش را بوس شد و خم

 . ستیو غصه خوردن ن دنیهمه درد کش نیگفت سهم او ا یهم م شهی. همدید یخود م

 

 اش نگاهش کرد و گفت: یو با چشمان باران ستادیا شیپاها شیپ مهتاب

 

 راجبت کردم.  دردت به جونم مادر، خدا من و بکشه که فکر بد-

 

 فعال خداحافظ. ومدهیمن برم تا ن ینجوریا نیخدا نکنه، نگ-

 

 به سالمت مادر خدا پشت و پناهت.مواظب خودت باش.-

 

شد و سر کوچه پارک کرد  نیرفت سوار ماش رونیاز خانه ب ریو آسا سر به ز ختیاشک ر مهتاب

 نباشد. دیکه در د ییجا

 

******* 

گفت  یکرد و م یرا گرفت. عرفان اول مقاومت م مانیاز عرفان آدرس پرفت و  مارستانیبه ب رستا

 آمد. در آخر آدرس را به دستش داد و گفت: یرستا کوتاه نم یول اندازدیجانش را به خطر ن

 

 نره.  ادتیباشه؟  سیدست پل دمیکه من ازش دارم رو م یمدرک ارهیسرت ب ییبهش بگو بال یپس رفت-

 

 زد و گفت: شخندین
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حال تو  یدلم آروم شه. ول کهیحساب کنم طور هیخوام تسو یفقط م اد،یخوشم نم یباز سیاز پلمن -

 به جهنم   داریکرد. د نیتوه یآسا بهم کل یتو باعث شد رمیگ یرو هم م

 

زنگ زد آن ها به دنبالش  یمحل سپرده بود که وقت یآمد به چند نفر از پسرها رونیب مارستانیب از

 که فقط خط و خش بود. نیپانصد هزار تومان حاضر بودند دست به قتل بزنند ا ی. آن ها  براندیایب

 

معطل شد تا  یرا داد. چند ساعت مارستانیآنها بود را گرفت و آدرس ب یمحمود که سر دسته  شماره

 . دندیآنها رس

 

 نشست.  شیلب ها یرو یطانیش لبخند

 هم لبخند زد و از او خواست زودتر سوار شود.  محمود

 

محمود پشت  کلیجلو نشست و آرام سالم کرد و آدرس را دست محمود  داد. سه نفر قد و ه رستا

 به محمود کرد و گفت: ینشسته بودند. رستا برگشت و نگاه

 سراغش. نیاز طرف من رفت نیشه آخرشم بگ هیخوام تنب یشر شه، فقط م نشیبکش نینزن-

 

 یسر و صورتش شکستگ یقسمت ها یهمه  داشت یبزرگ کلیفقط سر تکان داد. قد و ه محمود

 .دیغر ی. محمود عصبینداشت. همش جنگ و بود و قلدر یآرام یداشت. اصال انگار زندگ

 

 زر زر خودم کارم رو بلدم تو فقط پولت آماده باشه. گهیبسته د یهزار دفعه از صبح گفت-

 

 ترسم.  یقناست م کلیچاک دهنم و بازنکنا نره غول، فکر نکن از ه-

 

 زد و گفت: شخندیمحمود ن-

 

 بلند نشده.  فهیضع هیالل بمون تا دستم رو  یلعنت-

 

 جوابت رو بدم. یدونستم چجور یلنگه وگرنه م شتیکه کارم پ فیح-

 

:      
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در راه بودند رستا هم گرسنه بود  یزد هر دو تا مقصد سکوت کردند. چند ساعت شخندیفقط ن محمود

امروز کار را تمام  نیخواست هم یست بر نداشت و دلش مد یبود. ول دهیهم درد دلش امانش را بر

 کند. 

 

به آن خانه انداخت  یکه آنشب آمده بود پارک کردند. رستا با نفرت نگاه یدر همان خانه  باغ یجلو

 و گفت:

 

 

 . نمیتونستم کتک خوردنش رو بب یکاش م-

 

 گفت: دیحالش را د یوقت محمود

 

 تنهاست؟-

 

 دونم. ینم-

 

 داد و گفت: را تکان سرش

 

 .ینیب یگه خوردنش رو هم م ،ینیب یکتک خوردنش رو م -

 

. رستا تند ستادندیمحمود ا کیشدند و نزد ادهیشد و سمت آن در رفت و در زد. آن سه نفر هم پ ادهیپ

 .دییجو یرا م شیداد و ناخن ها یرا تکان م شیتند پاها

 

 کرد.  یم دادیانش ببرق خشم در چشم دیرا د مانیباز شد و پ اطیدر ح یوقت

 

نبود جز همان خانه که سر کوچه  ی. آن دور و بر کسدیکش رونیاش را گرفت و او را ب قهی محمود

از آن سه  یکی دیشن یرا نم شیصدا یکس دیکش یبود. هر چقدر عربده م یبود. دور تا دورش خال

 . دیاین رونیب یرا بست و  محکم نگهش داشت تا کس اطینفر در ح

از آن ها او را از پشت گرفته بود  یکیرا  در آورد.  شیو چاقو دید مشت در صورتش کوبچن محمود

 .ستادیا شیرو یمحمود جلو
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 سمت رستا برگشت و سر تکان داد. 

را محکم برداشت  شیطاقت آورد و قدم ها ی. ولدیکش یم ریدلش ت ریشد ز ادهیپ نیرستا از ماش 

 نگاه کرد. مانیو به پ ستادیاش کنار محمود ا یدرست در چند قدم

 و گفت:  ختیر نیزم یآب دهانش را  رو دنشیبا د مانیپ 

 

 کارت.  نیبا ا یگورت رو کند-

 

 و در صورتش براق شد. دیرا در مشتش گرفت و کش شیزد و جلو رفت موها شخندین

 

دتا االن با اون چن یکردنم. فکر کرد دیواسه تهد یکیکوچ یلیبچه جون خ نینخور، بب یادیگه ز-

  ،یاجبار یاز اون زندگ یهه؛ بدبخت من و نجات داد ؟یعکس من رو نابود کرد

 .یچون کارت رو دوست نداشتم  نقشه هام رو خراب کرد یشد یم هیتنب دیخب با یول

 کیکوچ گهید کباریاحد و واحد  یبه خدا یپلک یبار آخرت باشه دور و بر من م یکیپالست نیبب 

هم  رهیخودت گ یهم پا س،یدست پل رهیکه عرفان بهم داده م یون مدارکتمام ا نمیازت بب زیچ نیتر

 .شمیبرات محسوب م دیتهد نیمن برات خطرناک ترم بزرگ تر نیعرفان پس بب

 یو عرفان و تصادف من بود. ربط انیهمش به خاطر شا یکه االن خورد ییضربه ها نیضمن ا در

 ه؟  مگه ن میحساب شد یبه اون عکس ها نداشت. با هم ب

 

 و سرش را تکان داد.  دیپر رنگش

 و گفت: دیبه رستا نگاه کرد مشت آخر را باال برد که رستا خند محمود

 

 و خدا زده. نینزن ا شیکیبه صورت پالست-

 

 رفت و سوار شد. نی. رستا سمت ماشدیمشت را به شکمش زد و او خم شد و عربده کش محمود

 

از  نیگاز فشرد و ماش یرا رو شی. و سوار شدند. پاهانددییدو نیسمت ماش گریآن سه نفر د محمود

 کنده شد. شیجا

 

*** 
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 کند.  ادهی. رستا از محمود خواست او را پدندیبه تهران رس دیغروب خورش یها کینزد

 

 . ستیتو محل خوب ن میکن با هم بر ادهیپ یمن و هر جا تونست-

 

 یکنم کاش م میپول و تقس یآوردم که الک یرو نم نایبچه سوسول طرفم ا هیدونستم با  یمن اگه م-

 .هیطرفم ک یگفت

 

 دم هر کدوم پونصد خوبه؟  ینترس دو تومن بهت م-

 

 و گفت: دیخند محمود

 

 .هیدمت گرم عال-

 

کنم  یم زیتومن امروز وار کیشماره کارت بهم بده  هیاالن  نی. همیچند روز بهم وقت بد دیفقط با-

 .گهیرو چند روز د شیبرات باق

 

 آورد و سمتش گرفت.  رونیکارتش را از داشبورد ب محمود

 

 .نهیا ریبگ-

 

 کرد.  ویس لشیزد و شماره کارت را برداشت و در موبا شخندیرستا ن دوباره

 

 زد و رفت. شیبرا یکرد و  تک بوق ادهیپ یتلفن یتاکس کیرا نزد رستا

 

افتاد چشمانش از اشک پر  ییشب کزا آن ادیقطرات باران  دنیکرد. با د دنینم نم شروع به بار باران

 شد دستانش را مشت کرد و با خود گفت: یو خال

 ارهیب ادمیکه تو رو  یشدم از بارون و هر چ زاریشدن ب سیباهام که از خ یکرد کاریچ نی)) بب

 متنفرم((
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که  ینیسوار ماش عیکرد. سر نیو در خواست ماش دییدو یتلفن یانداخت و سمت تاکس نییرا پا سرش

 به او نشان دادند شد. 

 

 و حرکت کرد.  دیهم آدرس را پرس راننده

 

 شود! یکند آرام م هیتسو مانیحسابش را با پ یکرد وقت یم فکر

 یزیکه متعلق به او بود، چ یزیخواست. چ یم یگرید یزیکرد. انگار چ یم یدلش ناسازگار یول

 شد.  یم یگرید یکه کنارش آرام بود و رستا

را  هیکرا دیبه مقصد رس یک دیبود که نفهم شیفکرها ریرا پاک کرد آنقدر درگاشک مزاحم  قطره

 قرار گرفت.  شیشد. هنوز دستش به در نخورد که آسا روبرو ادهیحساب کرد و پ

 

زبان  یبود که ب یانداخت انگار امروز تنها روز نییسرش را پا دنشیشده بود رستا با د سیخ یحساب

 نبود.  یگستاخ خبر یشد و از رستا یم

 

 برو کنار سردمه.-

 

هل داد. خودش هم   نیاش کشاند. در را باز کرد و او را در ماش نیرا گرفت و سمت ماش دستش

 گذاشت. نیفرمان ماش یرا روشن کرد و سرش را رو نیماش یسوار شد و استارت زد. بخار

 

 

 تا آرام شود. دیکش قینفس عم چند

 

 تا االن؟ یکجا بود-

 

 .دیلرز یاز سرما م تنش

 

 .سهیتو خونه سردمه لباس هام همه خ میبر-

 

 دیو شمرده دوباره پرس آرام
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 تا االن؟ یکجا بود-

 

 را مشت کرد با نفرت سمت او برگشت. دستش

 

 گند و زد. البته دستش درد نکنه باعث شد تو رو بهتر بشناسم.  نیا کهیرفتم سراغ اون-

 

 سرش را بلند کرد و سمت او برگشت و گفت: شد. آسا رهیرو برگرداند و به روبرو خ رستا

بودم؟ انقدر بدبخت بودم؟ از  نیحالم و، من ا نیمن و، بب نیبب یزد  مونیگند و خودت به زندگ نیا-

به من  ؟یکن ینگاه م یحال مو به کجا دار نیآوردم بب یاریباز شد پشت هم بدب میپات تو زندگ یوقت

 نگاه کن.

 ؟یدوستم دار ینگفت باهام؟ مگه یکرد نکارویا چرا

 

 دوست داشتم.-

 

 ؟یکنارم آروم یمگه نگفت-

 

 آروم بودم.-

 

 به فرمان زد و گفت: یمشت

 

 هیتو بق یچ ؟ییرو؟ مگه نگفتم همه کسم تو میزندگ یدیمگه ند ی. لعنتیآروم بود یباشه دوستم داشت-

 که تو من نبود؟ یدید

 

 چسباند و گفت: شهیسرش را به ش رستا

 

 دم.نکر یمن کار-

 

 

  

  

   

:      
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 داد زد. یعصب

 

 شد جوابم؟ نی! اینکرد یکار نیهم-

 

 بخاطر پول...  یبخشم که فکر نکن یمم م هیمهر دمیطالق م یدادگاه تقاضا رمیبرو آسا من فردا م-

 

 زد. ادیبلندتر از قبل فر آسا

 

 .یمن تو مهم یمن پول مهمه؟ برا یخفه شو، برا-

 ینمم حاضر بودم براش بدم. بگو که هومن هم نقشهمون که جو ،یمن یثابت کن تو همون رستا بهم

منتظرتم  نجایبگو آروم شم. از صبح گرسنه و تشنه ا زیچ هیبده  حینداره؟ برام فقط توض تیتو زندگ

 فتمکرد. همون شب که گ یم وونمیداشت د تیخال یدلم هزار راه رفت. اون روز صبح بلند شدم جا

 . یبمون شمیو پ یش هیتنب دیتم باگف نیهم یکرد برا یم یدلم ناسازگار یبر

هست  یقرار باشه؟ کس یباز براش ب نهیبب گهید یکیهست زنش رو تو بغل  یمرد چیاحمقم نه؟ ه من

بخوابون  ایکنه؟ بگو رستا بگو خوابم! ب یرفته مالقات عشق قبلش باز قلبش ناسازگار نهیزنش رو بب

 شم.  داریدر گوشم تا ب

 

اشک ها دل آسا را  نیکرد. ا یرا پاک م شیتند تند اشک ها یول تخیر یهم پشت هم اشک م رستا

 که بتواند دوباره به او اعتماد کند. یجواب کیجواب بود  کیکرد.  او  فقط منتظر  یم شیر شیر

 

 

 چسباند. شهیداد و سرش را به ش نییبغضش را پا رستا

 

 شکست.  نمونیب ی. حرمت هامیکنار هم باش میتون ینم گهیما د-

بهم فهموند عشق و دوست داشتن کشکه،  کهیکه چشم هام رو باز کرد اون یامروز رفتم سراغ اون من

ارزشش رو  یمرد چیهم ازش ممنونم که بهم فهموند ه یاز طرف یدرسته نشوندمش سرجاش، ول

از  یلی. من بخاطر تو، بخاطر آرامش تو از خیبخاطرش خودت رو عوض کن ینداره که بخوا

ها  فیو تا اون اراج یزبونت رو کنترل کن یبخاطرم نتونست یحت ؟یتو چ ی. ولدمیشکارهام دست ک

 نیتو ا یکرد ول یها بار زنش م نیتو بود بدتر از ا یجا یحق با تو باشه و هر ک دی. شاادیازش در ن

 چرا؟  یدون ی. میحق رو نداشت

:      
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را  دیز چشمانش چککه ا یشد و قطره اشک رهیآسا خ یسکوت کرد سر برگرداند در چشم ها یکم

 زد و گفت:. یگرفت. لبخند محزون دهیناد

 

زد و شرط و شروط ها  کهیبود. اون یگم، چون من و تو ازدواجمون سور یمن بهت م ؟یدون ینم-

 ر،یپس بهم خرده نگ ،یرو خراب کرد تو بود

ه گو ،یاز عشق و دوست داشتن حرف زد یبهم غلط کرد یو اعتماد نکرد یتو که من و نشناخت 

 هیباالتر از همه ست واست. آقا پسر تو حرفات کارات همش کشکه انگار  گاهمیمن جا یگفت یخورد

 نداره. یاریروبروم نشسته که از خودش اخت یتو خال آدم

تو دستت  تیزندگ هیچیکه ه یاحمق یآدم دو رو هیکه تو  زنهیتو وجودت  داره داد م زیچ هیهمش  

 یم هیراجب بق ی! چرنیگ یم میبرات تصم یچ ینیو اون که بب نیچشم هات فقط به زبون ا ست،ین

ه سقف ی ریچند وقت کوتاه که ز نی! برو آسا تو رو به حرمت ایکن دشونییو تا یگن تا تو هم باور کن

مرد بودنت رو بهم نشون بده فقط  کباریپشت سرتم نگاه نکن.  گهیبرو، د میکرد یم یآروم زندگ

 . کباری نیهم

 کنم. یبرو خواهش م نجایاز ا یدار یهنوز ته دلت بهم حس ینک یفکر م اگه

 

 شد و گفت: رهیشدن در چشمانش خ ادهیپ قبل

 

در حقم کرده  یاگه هزاران خوب یکنم. حت رونشیتونم از دلم ب یزد نم شمیباهام، حرفات آت یبد کرد-

 . شهیمرهم اون درد نم یباش

 

 لب زد: آرام

 

 آسا آرمان. یآقا یخوشبخت ش-

 

 شیداشت اشک ها پشت هم راه گونه اش را پ یکه بر م یشد در را بست و با هر قدم ادهیپ نیماش زا

 او هماهنگ کرده بودند.  ی. انگار ورودشان را با قدم هادندیکش یم

 

بدنش هم از کار افتاده بود. فقط چشمانش قدرت  یتک  تک اعضا یقفل شده بود. حت شیلب ها آسا

خط است!  انیپا نجایشد ا یمانده بود. چشم از او بر نداشت. باورش نم رهیمندانه به رفتن رستا خ

 زده شده بود. یزود نیبه ا یباز انیشد سوت پا یباورش نم
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نشست. قطرات باران ناجوان  نیزم یداد و رو هیخانه گذاشت، به در تک اطیرا در ح شیپاها تا

 کرد.  یا با ضرباتش ناتوان تر مآمد و تن خسته و رنجورش ر یصورتش فرود م یمردانه رو

 زانو زد. شیو کنار پاها دییسمتش دو دنشیبا د مهتاب

 

 با خودت؟  یکرد کاریچ ت؟یبا زندگ یکرد کاریچ ؟ینشست نجایچرا ا نم،یشده رستا؟ پاشو بب یچ-

 

صورتش گرفت و بلند زار  یتر شد و دستش را جلو دیشد شیها هیدرد دلش تازه شده بود. گر رستا

 زد. یم

 

 مامان؟-

 

 جان مامان؟-

 

. رهیگ یم شیکنم، آخ مامان دلم داره آت یکه دارم دق م یتمومش کردم، مامان تموم کردم در صورت-

انقدر زود وابسته شم؟  یکیبه  دی! چرا بانیکه االن حالم بشه ا نیکرد یبهم محبت م کمی دیچرا نبا

من که محبت  آخهخونه داشتم.  نیبود که تو ا ییباختم. بخاطر کمبودها یدل م دیبا یزود نیچرا به ا

 .یآدم اشتباه هیبودم. حق داشتم مگه نه؟ حق داشتم دل ببندم به  دهیمرد رو نچش هی

 رمیدعا کن بم برام

 چون زنده بمونم هر روز از مرگ برام بدتره. ادیدعا کن زودتر نفسام بند ب برام

 

 شود!  یدرست م زیکرد همه چ یکه فکر م . چه دلش خوش بودختیر یاشک م شیپا به پا مهتاب

 

 ی. ولدیلرز یشده بود. دستانش م سیو خ یاو را بلند کرد و سمت خانه برد. تمام لباسش گل یسخت به

 خشک بود. شیانگار لب ها

 خود به خاک سپرده.  یرا از دست داده و او را با دست ها یزیبود که عز نیدردش مثل درد ا 

 

 . دیکش شیآورد و رو شیبرا ییر آورد و او را گوشه خانه نشاند. پتورا د شیلباس ها مهتاب
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              319 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 هم گذاشت. یرا رو شیشد و پلک ها رهیخ شیروبرو واریبه د رستا

 

 لب آرام زمزمه کرد. ریز

 

 گفت که عشق آسان است! یچه کس-

 جز اشک!! دمیجز درد! من ند دمیجز غم! من ند دمیند من

 ست که سرودند. یشعر باستیآنچه ز !ستی! عشق آسان نستیدرست ن نیا

 . دندیو غمش را به دوش کش  دندیکه دردش را چش ییها،، آن ها آن

که به جان و دل انسان نشست. ))فاطمه  یشعر یکه بوسه زنم بر دستت! که نوشت ییکجا حافظ

 رنجبر((

 افتاد مشکل ها))حافظ(( یعشق آسان نمود اول ول که

 

**** 

 یداد و ناسزا م یچراغ م ایبوق بود  یدستش رو ایگرفت.  یسبقت م گرید یها نیسرعت از ماش با

شد  یبود. باورش نم دهیکرد انگار به جنون رس یم یگفت. دست خودش نبود. سرسام آور رانندگ

 باشد.  دهیاش به ته خط رس یآنقدر راحت زندگ

 شیاخم ها یجو گندم یبا قامت کوتاه و مو یمرد دنیو درب خانه پارک کرد. با د دیچیدر کوچه پ 

شد.  رهیو به او خ ستادیا رمردیآورد. کنار پ رونیب بشیرا از ج دشیشد کل ادهیپ نیدر هم شد. از ماش

 یو انگار سو زدیم یبه کبود شیو چروک بود. لب ها نیبود صورتش پر از چ دهیقامتش خم

 گفت: یلرزان یصداکرد و با  زیآسا چشمانش را ر دنیچشمانش را هم از دست داده بود. با د

 

 آسا پسرم!-

 

 زد.  شخندیشد و ن رهیدرشت شده به او خ یمتعجب و با چشم ها آسا

 

خاله و شوهر خاله دارم که بزرگم کردن پدر  هیکس و کارم  یعمو؟ من ب یگ یم یآسا پسرت! چ-

 حواله کنه.  گهید ییرو جا تیمادرمم مردن عمرشون رو دادن به شما. برو خدا روز

 

 . دیدلش انقدر پر بود که تلخ سخن بگو یضربان قلبش کند شده بود ول کهنیا با

 اشک در چشمانش جمع شد و گفت: رمردیپ

:      

  



 

              320 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

 پسرم... نیبدم بب حیبرات توض دیبا-

 

 داد زد. بلند

 

 کرد. یبرام پدر گهید ی. کسستمیبهم نگو پسرم من پسر تو ن-

 

 اشاره کرد و گفت: نشیخانه و ماش به

 

ت هم  هیسا یبرام؟ حت یکرد کاریتو چ ده؟یبرام خر دهیجور تو رو کش کهیهمه رو اون ن،یبب نارویا-

 نیتومن؟ پونصد تومن؟ به چقدر؟ بب ستیصدتومن؟ دو ؟یمن و به چقدر فروخت یاز سرم کم کرد

دونم، برو  ینم یچیه یدونم. از زندگ ینم یچیباهام؟ از مرد بودن ه یکرد کاریچ نیرو؟ بب میزندگ

 یاالن فقط آرامش م گهید زیچ چیخوام نه ه یسر م هینه سا گهیاالن د یاومد ریچند سال د پدر نمونه

 . نیکه تو و مادرم ازم گرفت یزیخوام چ

 

 در گذاشت و گفت: یرا ال شیشد خواست در را ببندد که او پاها اطیبه در انداخت وارد ح دیکل

 

 بدم. حیبذار برات توض رمیگ یوقتت رو نم ادیز-

 

کردند. آسا  یو به آنها نگاه م دندیداد او از پنجره سرک کش یداد و ب یها با صدا هیتا از همسا سه دو

 شد و در را بست.  اطیرنجور و خسته وارد ح یبا تن رمردیشد و در را باز گذاشت پ اطیوارد ح

 ت:هم درست کنارش نشست و لبخند زد و گف رمردیانداخت. پ نییپله نشست و سرش را پا یرو آسا

 

 

 همون چشم ها همون قد و .... ،یشکل مادرت یلیخ-

 

 . دمید نهیخودم رو تو آ ادیز یکن فیخواد چهره م رو توص ینم-

 

 کرد سرش را تکان داد و گفت: سکوت
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پدر بزرگت در حقمون بد کرد. دستمون رو نگرفت. من  میرو دوست داشت گهیمن و مادرت همد-

خوردتر  دنشیرو بسازم. روز به روز با د یزندگ نیبراش بهتر پرت، نداشتم یجا هیستاره رو بردم 

 یزد. مرد بودم م یم شمیآت ارهیخواد و به زبون نم یم زهایچ یلیدلش خ دمید یم یشدم. وقت یم

 یو همه کس غافل م یاز همه چ دمیکش یم یکرد مواد بود وقت یعارم م یکه ب یزیتنها چ کستمش

 شدم. 

روز به  یبود ول یکردم. اولش تفنن یم آزاد بود و به مشکالتم فکر نمچند ساعت فکر یحداقل برا 

کم آورد و بعد چند وقت   اورد،یاون طاقت ن یدرد دچار کردم ول نیروز آلوده تر شدم. ستاره هم به ا

 رفت سراغ پدر بزرگت،

رت نرو سراغ پد میساز یرو م مونیزندگ میکن یاون موقع تو رو حامله بود. هر چقدر گفتم ترک م 

کفش  ریخاک ز قیال یگفت من حت ی! ممونهیباهام ازدواج کرد پش نکهیگفت از ا یقبول نکرد. م

رو با  گهیهمد میکرد یم نیشد به هم توه یهاش هم نبودم چه برسه شوهرش. هر روز دعوامون م

خواستمش و دوستش  یکه گذروندم قسم از ته دلم م یبه عمر ی.  ولمیچزوند یتلخ م یها فحر

 اشتم.د

 فشیخوام برم سراغ آقاجانم، خالصه حر یکفش که م هیبود. پاهاش رو کرد تو  دهیبر گهیاون د یول

جونم.  یقبل هم بدتر شد شده بود بال یاز اونجا برگشت حالش از روزها ینشدم و اون رفت وقت

 و... میارین ایتو رو به دن نکهیا یاصرار داشت رو

 

 کرد و گفت: یاکرد و ادامه نداد تک سرفه  سکوت

 

نابود  یزندگ نیتو ا ادیبچه ب نیگفت ا یقبول نکرد م یقربون صدقه ش رفتم اصرار کردم ول یکل-

 ! میبساز یزندگ میخواه یم یچطور نیواسه ا میندار یما خودمون زندگکنه؟. کاریشده چ

اومد  رونیکه از ب یوقت هویروز  هیداده بود که   یپست فطرت بهش چه قول یدونم اون عل ینم

 دیطول نکش یلیخ ی. ولگهیستاره د هی. شده بود دارمیگفت بچه رو نگه م هوی دیخند یخوش بود و م

آرمان بود اون بهش گفت تو  یعل شنهادیخوش خوشانش بخاطر پ نیدهل به گوشم خورد ا یکه صدا

نگرفت  دستم رو یکنه. نامرد داشت، ول یکمک م مونیو اون عوضش به زندگ میبه اون ها بد ور

 . رهینکرد ببرتمون ترکمون بده تو رو ازمون نگ

 .میو پشت سرمون رو نگاه نکن میو بر میکنه که تو رو بهش بفروش یکمک م یبه شرط گفت

 

 

 قرار داد. شیگوش ها یهم گذاشت و دستانش را رو یبغض کرده بود. چشمانش را رو آسا

 

 

  

  

   

:      

   



 

              322 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 ؟یواسه چ یسراغم اومد گهید میبه زندگ یزدگند  کباریگند و کثافت رو. تو  نیانقدر همش نزن ا-

 ؟یکه دردم رو تازه کن

 

 گوشه چشمانش نشست.  یکوچک ینیداد. دستش مشت شد. چ نییزد و بغضش را پا ینیغمگ لبخند

 

خواد بغلت کنم و  یها و قصه ها دلم نم لمیدونم چرا مثل ف یبهت ندارم! نم یحس چیدونم چرا ه ینم-

 بوت کنم!

 یبر میاز زندگ شهیهم یبرا نهیخوام ا یکه ازت م یزیفس بکشم. من االن تنها چتو ن یتو هوا 

 عدد بگو چقدر؟ ؟ی. چقدر بدم که بررونیب

 

 انداخت. نییتکان داد و سرش را پا نیسرش را به طرف رسول

 

 رو هم ازم گرفتن. یاون خونه کلنگ یاز خودم ندارم، حت یچیمن ه-

دونم با  یم رهیر دوباره زنده شم، بذار روح ستاره هم آروم بگببر من و کمپ، بذار ترک کنم بذا 

 بودن ما کنار هم االن آرومه.

 

 زد و سرد گفت: شخندین

 

 .یش یکیکن نه که سربار  ریکار خ هیآرامش روح زنت  یاعتقاد ندارم تو هم برو برا یچیمن به ه-

 

 بود.  ایرو ایخواب  کیته بود. انگار به او نرف زشیچ چیبلند شد آسا به قد و قامتش نگاه کرد ه رسول

صبح شده  زیبرخ دیکند و بگو داریخواب و کابوس ب نیاو را تکان دهد و از ا یآن منتظر بود کس هر

 کابوس بود!  کیکه اتفاق افتاده  ییزهایهمه چ

 در گوشش خوابانده شده بود. یلیبود که مانند س یتیافسوس که خواب و کابوس نبود. واقع یول

 

 بلند نامش را خواند. اوردیچند قدم برداشت. آسا دلش طاقت ن لرسو

 

دور من و خط بکش، اگه پاک  یچه نکرد یبرمت کمپ، چه ترک کرد یم ستا،یرسول خان وا-

 کن. یبساز و زندگ یواسه خودت زندگ رونیب یاومد

 

  

  

   

:      
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 .یخودت رو خالص کن یتفکر یمکث و ب یبود بهتره  ب نیاگه حال و روزت ا یول

 

 زد و گفت: ینیلبخند غمگ رسول

 

 داره، خصلتت به اون رفته... شیزبونت مثل ستاره تلخ و ن-

 

 و ابرو باال انداخت و انگشت اشاره اش را باال برد و تکان داد و گفت: دیحرفش پر وسط

 

 نجایکه؟ من و اون شکل داده به ا شیدید نیمیخواهر دوقلوشم س یآ آ نه اشتباه نکن، من فتوکپ-

بود که مواظبت باشم و  نیسخت گذشت و بد کردم واسه ا تیکنه اگه زندگ یحاال هم ادعا مرسونده، 

 . یامانت خواهرم بود

 

 انداخت و گفت: نییسرش را پا محزون

 

 سخت گرفت بهت؟-

 

 

 طرفش خم شد. یکرد و کم زیزد و چشمانش را ر پوزخند

 

دمش گرم باز اون  ره،ید یلیخ رهید یدلت سوخت ول ؟یشد یرتی! االن غیبه فکر افتاد رید کمی -

 یاز خونه ش، تو که پدر بود رونیبچه دار شد من رو ننداخت ب نکهیکرد، بعد ا یخاله بود مردونگ

فالن  یکنم اگه پول ند یکه ال م یکرد یم دیتهد یومدیم شدیهر چندماه پولت تموم م ؟یکرد کاریچ

 روت بذارم خودت بگو؟ ییخدا یکنم. چه اسم یم

 

اش بدون اخم  یشانینم دار شده بود. پ دیچک یآن م یکه رو ییصورتش از اشک ها یرو یها نیچ

اش را با  دهیبود. کمر خم یدر ظاهر انگار او پدر عل یکوچک تر بود ول یهم چروک بود. از عل

 دستش گرفته بود و گفت:

 

 .ریباش دست پدرت رو بگ ینبودم؟ تو پسر خوب یمن پدر خوب-

:      
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برگردون، من  یانگل و به زندگ نیکن، من انگلم درست، تو ا یتو ببخش بزرگگناه کردم درست،  

کنم. فقط بذار هر چند وقت از  یو پشت سرمم نگاه نم رمیباشه تو به من لطف کن م تمیسرافکندگ هیما

 حالت باشم. باشه؟ یایدور جو

 

دل  شیاز حرف هادانست با هر کلمه کلمه  یدانست قلب او مهربان و شکننده است، نم ینم رسول

 گذرد!  یدانست در دل آسا چه م یدهد. او چه م یسوق م یرنجور او را به نابود

 

 شد و گفت: رهی. در چشمان به اشک نشسته اش خستادیا شیلرزانش به سمتش رفت و روبرو یپاها با

 

 گهید یایدوست دارن پا تو دن رنیبگ میداد که خودشون تصم یاجازه رو م نیکاش خدا به آدم ها ا-

خدا خواسته سرنوشتم  دیشا یهمه درد و غم و غصه نبود. تو بد نکرد نینه؟ اون وقت ا ایبذارن 

و  مشبتو ا میبر ای. بیامتحانت کرد بد پاس کرد یبود ششیآزما لهینوشته شه! تو فقط وس ینجوریا

 بمون تا فردا برم دنبال کارات. نجایا

 

انگار زودگذر  ینشست. ول شیلب ها یرو یجان ید بروشن شد، لبخن یدیدر چشمانش نور ام رسول

 نم دار گفت: یو چشمان دهیپر یحالت صورتش برگشت با رنگ هیاز ثان یبود در کسر

 

 کنه گفته دور و برت نپلکم. یبفهمه غوغا م یعل-

 

 

 کرد ابرو باال انداخت و متعجب گفت: ییصورتش خود نما یرو یکج لبخند

 

 هییدرست و معرفت ها تیانسانم فقط بخاطر ترب کمی ینیب یت، اگه محرف هاس نیمردتر از ا یعل-

 داده.  ادمیکه اون 

 

 شد و گفت: رهیخ شیزد و به روبرو لبخند

 

 بود، یباجناقه واقع هیاون -

 .شهینم لیباجناق فام شهینم نیماش انیژ گهیکه م یدور از اون ضرب المثل 

  دیکه زد خند یاز مثال خود

:      

  



 

              325 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 شد برات. لیر از فامباالت زیچ هی نیا

 خواهر ستارم. یشده  یبدون کپ ،یدیبد رو من د زیچ هر

بدش رو به من انتقال داده. تو هم خوب  یاز خصلت ها یلیکنه، خ فمیخوب تونست ضع نیمیس 

هر  یعل یاشتباه کرد یول فتهیتا از چشمم ب یرو زد رابشیامشب ز یتا تونست یرو نداد یجواب عل

 ثابت شده ست.  شیردونگکار کنه باز برام م

 

 با احترام به او اشاره کرد و گفت: 

 

 خودم. شیآوردمت پ یترک کرد دیشا یدیرسول حاتم، خونه خودته، خدا رو چه د یآقا دییبفرما-

 

 شود.  شتریبه ترک کردن ب اقشیداد که اشت یرا به او م دیام نیا

 

 خند زد. خانه شدند رسول دور تا دور خانه را نگاه کرد و لب وارد

 

خواد  یاز خدادم یهر چ امرزهیرو ب ی. خدا پدر علیشد یمثل من م یکی دیشا یاگه با من بود-

 بهت داده. یزندگ هیبهش بده. الاقل 

 

گفتنت((سمت آشپزخانه  امرزیخداب نیفقط سر تکان داد و با خود گفت: )) نه به نامرد گفتنت نه ا آسا

 .دیرفت. رسول دوباره پرس

 

 . نمشیدوست داشتم بب ست؟یه نخانمت خون-

 

 و گفت: دیکش شیدر موها یساز را روشن کرد . کالفه دست یچا

 

 هوم؟ شینیب یوقت بهتر م هیرفته چند روز خونه مامانش. انشاهلل  ست،ینه ن-

 

 مبل نشست و گفت: یرو رسول

 

 .نهیسر و شکل من رو نب نیآره بهتره با ا-

:      
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 گفت سکوت کرد. ن یزیچ گریانداخت و د نییرا پا سرش

 

 به او انداخت و سمت اتاقش رفت. در اتاق را باز کرد. یمغموم نگاه آسا

 لبش نشست. یتخت لبخند رو یرستا رو دنیآن با د کی 

از رستا نبود.  یاثر دیبگو یزیبه پشت اش انداخت و در را آرام بست. تا رو برگرداند و چ ینگاه 

داد و  نییکرد. بغضش را پا یخانه حضورش را حس م یجا یشده بود. در جا یو توهم وانهیواقعا د

 به خود فرستاد. یو لعنت دییرا جو شیداد لب ها هیبه در تک

 

 **ت

 یگذاشت دلخور و عصب انیدر م یآسا موضوع را با عل یرسول را به کمپ برد. وقت یبا کمک عل 

مجبور شد  دیدلخور و افسرده د آسا را یوقت ی. ولندیو گفته بود حق نداشت او را بب دیکش ادیسرش فر

 که به او کمک کند و به خواسته اش تن دهد.

 ازیآسا ن یکرد. ول یهومن هم با او سرد برخورد م یشد از رستا خبر نداشت. از طرف یسه روز م 

 مبرم به کمک هومن داشت.  ازیآن هم ن ،یداشت به هم فکر

اثابت کرد  واریرا پرت کرد به د لشیه موباجواب نداد کالف یاش را گرفت چند بوق خورد ول شماره

 هم گذاشت.  یرو یچشمانش را کم دیمبل دراز کش یافتاد. رو نیزم یو رو

 کرد.  یم یقرار یدلش ب تینها ی. بدیرس یرفت به مرز جنون م یم شیطور پ نیاگر هم قطعا

 

 لب گفت: ریاشک مزاحم را از گوشه چشمانش پاک کرد و آرام ز قطره

 

رو هم تو  ندفعهی! ایدیبخش یدونم، تو که همش م یچقدر داغونم. گند زدم م نیبب این آسا برستا جو-

 آرامش رو بهم برگردون. نیو ا ایکه چقدر حالم بده؟ ب یدون یکن. م یبزرگ

 . یختیتمام معادالتم رو بهم ر ؟یقدر وابسته شم بهت لعنت نیباعث شد ا یچ

اومدم مادرم مرد پدرم من رو فروخت، خالم من و مقصر  فکر کنم طالع م نحسه تا ستیتو ن ریتقص

 . میگند زده شد تو زندگ ینجوریا دمید یخوش کمیمرگ دونست حاال هم تا 

 

رفت با تعجب  فونیشده پاک کرد و بلند شد. سمت آ سیخ یصورتش را از اشک ها فونیآ یصدا با

 نگاه کرد. ابرو باال انداخت و در را باز کرد. ریبه تصو

 خم شد.   یدستش را به نرده ها گرفت و کم ستادیکوچک خانه ا وانیا یرفت و رو رونیدر خانه ب از 

:      
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 و گفت: ستادیندارد. آسا صاف ا یآمد. از همان دور معلوم بود حال خوش یکالفه سمت او م هومن

 

 .یسالم خوش اومد-

 

 حکم در گوشش خواباند.قرار گرفت م شیفقط نگاهش کرد و پله ها را باال آمد درست روبرو هومن

 

 

 زد و گفت: یجان یانداخت و لبخند ب نییسرش را پا آسا

 

 و زمان زدنش زدن نداره داداش. نیکه زم یمیتیبچه -

 

 یم شی. شانه هادیشان را پر کرد و او را در آغوش کش نیبغض کرد و  چند قدم فاصله ب هومن

 . هم دلتنگش بود هم از او دلخور بوددیلرز

. 

 را از خود جدا کرد و لبخند زد و گفت:آسا او  

 

که اشکت رو در آورده. بد کردم به خودم، به تو، به رستا. دعا کن نابود شم. دعا کن  ینابود شه کس-

 کشن. یها از نبودم نفس راحت م یلیخالص شم خ

 

 یرفتم خونه زنگ که زد یکنم. بخدا داشتم م یجا چالت م نیام هم یزر نزن انقدر ازت کفر-

 صاحبم نذاشت. یباز دل ب یرو بزنم. ول دتیخواستم ق یابت رو ندادم. چون مجو

 

 شیمبل روبرو یمبل خود را انداخت. هومن هم درست رو یجلوتر از او وارد خانه شد رو آسا

 نشست. ابرو باال انداخت و با پوزخند نگاهش کرد و گفت:

 

 یتو سخت یبگ یخوا یم یعنی یکن یناله م یکه تو دار ینجوریاز من سخت تر بود؟ ا تیزندگ-

 .نیدیکدومتون نکش چیه دمیکه من کش ی!!احمق سختیدیکش شتریب

 هیغم و غصه. من بهتون  یماها ب یتو بدبخت یگم که انقدر نگ یامروز م یهمش رو برات نگفتم ول 

با و گوش کن  نیدور چون دروغ بود. ا زیکه گفتم رو بر یاون میدروغ بزرگ گفتم در مورد زندگ

 کن. سهیخودت مقا یزندگ

:      
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و  اوردیکه خانوادش بهش آوردن قلبش دووم ن یداشت از فشار یقلب یناراحت بچه بودم بابام یوقت من

مامانم مجبور  ره،یگ یعموم نشه بچه ها رو ازش م غهیکرد که اگه ص دیمرد. بابابزرگم مادرم رو تهد

. عموم ونهخودش رو سر من و خواهرم بم هیعموم شه که هم خونه باال سرش باشه هم سا غهیشد ص

هم به ما.  دیرس یسرمون شد هم به زن و بچه خودش م هیسا یول میپدر نشد برامون چون ما نخواست

 کرد.  یم تشیاذ یه ستیدونست مامانم مقصر ن یم نکهیرو نداشت با ا دنمونیزن عموم چشم د

کرد به  یکه تو بالشت خفه ش م یا هیگر یشب و نصف شب صدا ی. ولدیخند یما م یجلو مامانم

مردش،  شمیسرش، خودم م هیسا شمیشم خودم مگفتم بزرگ ی. همش مزدیم شمیخورد و آت یم گوشم

 مرع ادیباهامون بود عموم هم ز یانگار نحس یکنه. ول تیو که بخواد مادرم رو اذ یکنم کس ینابود م

رو بابابزرگم ازمون گرفت و  میکرد یم یکه توش زندگ ینکرد و اونم دق کرد و مرد. خونه ا

باهاشون  میتون یگفت مادرم سرخوره قدمش شومه بهمون گفت من و خواهرم م رونیپرتمون کرد ب

 هی ناخونه بابابزرگم او میو با مامانم رفت میرفت. ما قبول نکرد یم دیمادرم نه! اون با یول میبمون

از شانس  یول یمستاجر میو بر میکن دایرو پ ییجاتا  میبودن قرار بود چند روز بمون رمردیپ رزنیپ

. میهمون جا بمون میدادن آخرش مجبور شد یست بهش خونه نم وهیمامانم ب دنیفهم یبدمون تا م

 یدیسفزود  یلیشد. خ یآورد خرج خورد و خوراکمون م یدر م یکرد هر چ یمامانم سخت کار م

بچه هشت ساله  هی ی. ولدمیونه هاش رو دگ یزرد دمیخم شدن کمرش رود دمیمامانم رو د یموها

 داد. یمادرم اجازه کار کردن بهم نم یعنیکنم.  یتونستم کار یبودم نم

 

 

هشتاد ساله  رمردهیپ هیاحساس  یخوشحال نبودم تو سن هشت سالگ یشدم. ول یروز بزرگتر م هر

کرد. با  یاشت نابودم مشد که د یم دهیاشتباه کش یقدر فکرم سمت کارها نیرو داشتم. افسرده بودم ا

 مکرد. مامان بزرگم همش به میحد عصب نیکه تا ا ی. طورشدیبزرگ شدنم خشم و نفرت هم بزرگ م

 یخودت رو بسپار بهش هر ک نیحق نشسته اون ارحم الرحم یگفت نکن ننه آروم باش خدا جا یم

بودم که  نیقط دنبال اگرفت من ف یآروم نم نهایدل من با ا یبهت بد کرد واگذارش کن به خودش. ول

ته دل  زخنده ا شدیخالصه م زیچ هیتو  می. تموم زندگرمیکه به مادرم بد کردن انتقام بگ ییاز اونا

کلمه اگه بخوام بگم همه  هیبرام هم پاست برام تو  قهیکه پدره برام مادره  برام رف یمادرم. مادر

 کسمه. 

 

 سرش را در دستانش گرفت و گفت: آسا

 

 طاقت آورد؟  یدلت چجور یپنهون کرد نارویند سال امعرفت چ یب-

 

 یزیو تخس ساخته بود. االن چ یپسر منزو هیهامون ازمون  یچون سخت میآسا ما کنار هم بود-

 دی. بامیرو اداره کن یزندگ هیقراره  میمرد شد گهیچون د میدرست ش دیبا ی. ولمیعوض نشد همون

و  قیرف هیتونه  یو دنبال زنت برش گردون اون م. برمیشک و شبهه ها رو از خودمون دور کن

 خوب برات باشه ... ههمرا

 

  

  

   

:      
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 زد.  شخندیو ن دیحرفش پر وسط

 

من بود بدتر  یجا یقسم هر ک میبه جوون یتونه ببخشه، بد کردم بهش، ول یگه نم یگرده، م یبر نم-

رفت مالقات عشق  رفتار رو نداشت. بدون گفتن به من نیدونم چرا از من انتظار ا یکرد. نم یم

 یدید یم یزیچ نیتو بغلش بود. تو بگو هومن اگه همچ یکه اونشب نحس مهمون یگذشته ش. کس

گفت بخاطر دوستت زنت شده که بهش  یکرد و م یاگه زنت تو چشم هات نگاه م ؟یکرد یم کوتس

م از اول همه من رفتم دنبالش ازش خواستم برگرده گفت نیبا ا ؟یکرد یشه خوب باهاش تا م کینزد

 . قبول نکرد پسم زد.میکن یشروع م

 

 متعجب نگاهش کرد و گفت: هومن

 

 کرد؟  نکاروینداد که چرا ا حیبرات توض یرفت-

 

بده اجازه ندادم هم ز دمش هم هر  حیخواست توض یخب من اون موقع که م یداد. ول حیچرا توض-

 دهنم بود بهش گفتم. یچ

 

 انداخت. نییسرش را پا یشرمسار با

 نشسته بود. شیبود که شرمنده روبرو ییبه آسا رهینگاهش خ یهنوز در شوک بود. ول منهو

 

 ؟یبه بابات گفت ؟یکن کاریچ یخوا یاالن م-

 

 بدونه.  یخوامم کس ینگفتم. نم یزیچ یهنوز به کس ،یدون یفقط تو م-

 

 فهمن. یباالخره که م ؟یتا ک-

 

رو ازم پنهون کردن چند ماه هم من  یاون بزرگ عمر راز به هی! دنشونیو نفهم دنیفهم ستیمهم ن-

 کنم. یرو ازشون پنهون م میشخص یزندگ

 

*** 
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 یوجه راض چیبه ه یاو را داده بود ول هیطالق داده بود گذشت. آسا مهر یکه تقاضا یاز روز کماهی

 به طالق او نشد.  

 .چشمانش زنده شد یهم قرار گرفتند جلو یروبرو یکه در سالن دادگستر یروز

 

 سالم -

 

 پوزخند زد و گفت: رستا

 

 ؟ییگذره تنها یسالم خوش م کیعل-

 

 

 لبخند زد و با طعنه گفت: دیسکوتش را د یوقت

 

 گهیتعفن و کثافت د یبو ،یسخت بگذره! حاال خوش تیکه زندگ ستیدورت ن یهرزه ا گهیآره د -

 کنه؟ ینم تتیاذ

 

کرده بود  وانهیعطر مردانه اش رستا را د یو. بستادیاش ا یزد و در چند قدم یجان یلبخند ب آسا

رفع  یاش، برا ییتنها یروزها یکند برا رهیبو را استشمام کند و در  خودش ذخ نیدوست داشت ا

 اش. یدلتنگ

 

حس دو طرفه بود هر  کیهزار بود.البته  یحالش را خوب کرده بود. ضربان قلبش رو دنشیچقدر د 

 داد. یحدشان اجازه ابراز عالقه نم از شیغرور ب یدو  تشنه هم بودند ول

 

 قفل شده گفت: یبرد و  با دندان ها شیگوش ها کیسرش را نزد آسا

 

. پس زور نزن عمرا یمون یم شمیشه پ دیکه نرفته بهت گفتم موهات رنگ دندونات سف ادتی نیبب-

 . نذار به زور...تیطالقت بدم. مثل بچه آدم برگرد سر زندگ

 

زود خود  یداد. ول انیآب دهانش را با صدا پا دیخورد دستش لرز یوشش مکه به گ شیاز نفس ها 

 آسا گرفت و گفت:  ی. ابرو باال انداخت دستش را به عالمت سکوت جلودیرا جمع کرد و خند
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 ؟یزندگ ،کدومیتخته گاز رفت ادیترمز کن ز شین هی م،یشو با هم بر ادهیپ-

که سقوط  یدون یم شهینشانت باعث سقوطتت متوهمات بزرگ م نیوقت ا هیگم  یخودت م یبرا 

 ....یخانواده ا هیبه  یسقوط کرد هویاز اون خانواده  یکردن چقدر دردناکه قبال هم که تجربه کرد

 

 و آرام گفت: دییهم سا یسرخ شد و دندانش را رو آسا

 

وگرنه االن  تو سرم یبکوبون یآتو بهت دادم که ه هی. خوبه یمن و کن یزندگ یخواد گوه خور ینم-

 یو برم یشد مونیپش یگ یم یریاالن م نی.  همیافتاد یو به غلط کردن م یستادیم یالل وا دیبا

 . ادیکه ازم بر م یدون یکنم م یم اهیوگرنه روزگارت رو س تیسر زندگ یگرد

 

 به او زد و از کنارش گذشت.  یجوابش فقط پوزخند بود تنه ا دوباره

 

. برگشت و به رفتنش نگاه دییرا جو شیر تنش مرتب کرد و لب هادستش مشت شد. کتش را د آسا

 لب گفت: ریکرد و ز

 

 .نیحاال بب کنمیم مونتیسرتق پش-

 

هم هر چقدر  یچند وقت عل نیاز او نداشت. در ا یخبر گریرفت. از آن روز د رونیاز آنجا ب 

رستا را دوست داشت، هم  هم یکند تا او برگردد قبول نکرد.از طرف یانیاصرار کرد که او پا در م

 بهتردانست کدام راه  یبود. نم ستادهیا یدوراه کی! در ستیچ فشیدانست تکل یاز او دلخور بود. نم

 رساند. یم یاست و او را به سر مقصد خوشبخت

 

 خاموش شده برداشت. ونیزیرضا چشم از تلو یصدا با

 

 ه؟یچ-

 

 تو خونه. میکالفه شد رونیب میپاشو بر-
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به آتش بکشد. سر تکان  لشیخانه را با کل وسا نیخواست ا یخانه متنفر بود دلش م نیا هم از خود

 داد و بلند شد.

 

 .میریلباس بپوشم م-

 

بود که هر روزش را کنار  یبا معرفت قیشد.  تنها رف یم وانهید دید یحال و روزش را م یوقت رضا

 روز از او غافل نشده بود. کی یگذراند. حت یآسا م

 

 را سمت رضا گرفت و گفت: چییسو

 

 .میبر ادهیپ ینیش یپشت فرمون اگه نم نمیحوصله ندارم بش-

 

 گذاشت. زیم یرا گرفت و رو چییسو رضا

 

 .میریم ادهیکنم پ ینم یرانندگ یدون یم-

 

 .ستادیا شیاخم کرد و روبرو آسا

 

به خاطر  یتا عمر دار یعنی ؟یباهاش روبرو ش یخوا یم یپس ک ؟یفرار کن یخوا یم یتا ک-

 ه؟یعاقالنه ست؟ منطق ؟یخودت رو عذاب بد یخوا یکه از عمد نبود م یزیچ

 

 دیرفت. با یقطعا از حال م دیلرزش شد نیدانست بعد ا یدوباره لرزش دستش عود کرد. آسا م رضا

 آورد.  یم رونیاو را از فکر به گذشته ب

 

 .... نمایس میرفت ادتهیرضا گوش کن -

 

 بلند داد زد.  و دیحرف آسا پر وسط
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سخته آسا، سخته هنوز خانوادم من رو مقصر  شه،یفراموش کنم. بخوامم نم دیفراموش کنم، نبا دینبا-

تنها  حانهی. رشمیو زنده م رمیمیهزار دفعه م یفهمن من روز یدونن! نم یکسم م نیزتریمرگ عز

با بهوش  رفتم تو کما، انگابودم، منم ر نیمنم تو اون ماش یخواهرم بخاطر اشتباه من مرد درست، ول

. بهش حق دادم اون عاشق دمیبابا رو د یاومدنم حالشون خراب شد. تا چشم باز کردم نفرت چشم ها

از من عاشقش  شتریاگه فکر کنن ب هینامرد ی. ولمیبود حانهیبود ، فقط اون نه هممون عاشق ر حانهیر

 یناله  یلحظه آخر صدا اوناودم اونا نبودن. بودن! نبودن بخدا آسا نبودن اونقدر که من بهش وابسته ب

من فقط  یخواست کمکش کنم. ول یکس و کار م یکه چطور از من ب دنیاونا نشن دنیخواهرم رو نشن

جلو بسته شدن پلک هام رو  یتونستم حت ی. نمقیخواب عم هیخواست اون لحظه بخوابم  یدلم م

 کمک خواستنش ... و حانهیناله ر یداجز ص ادینم ادمی یزیاز اون لحظه ها چ گهی. درمیبگ

 

نداشت. آسا او را در  ستادنیقدرت ا شی. پاهادیلرز یمردانه اش م یکرد شانه ها یم هیگر بلند

 یبار بود که رضا توانست از آن روز تصادف حرف بزند ول نیاول نیشد ا ی. باورش نمدیآغوش کش

 . نیاز حال نرود. هم خوشحال بود هم غمگ

 

 شد و گفت: رهیز خود جدا کرد و در چشمانش خاو را ا آسا

 

 .هیست که ازت راض حانهیمهم ر-

 یخون یکه دوست داره رو م یبراش کتاب یزنیبهش سر م یریکه هر روز م ییضمن فقط تو در

اون  نکهیاومد تو خوابت با لبخند بهت نگاه کرد. پس دلت روشن باشه به ا یوقت یمگه نه؟ خودت گفت

 دونه. یگناه م یتو رو ب

 

 و  گفت: دیاش را باال کش ینیلبخند زد و ب رضا

 

 ی. ولیمن مرده باشم که تو تنها باش  نکهیگفتم مگه ا یترس داره؟ م ییگفت داداش تنها یهمش م-

 کشم.  یچرا هنوز دارم نفس م رم؟یمیناموس هنوز زنده هستم چرا من نم یآسا تنها شده من ب نیبب

مامان  ینترسه. وقت ییو باهاش حرف برنم که از تنها نمی سرش بشتونم صبح تا شب باال ینم یحت 

مردنمم دست  ی. ولرمیخواد بم یخونه دلم م یم ییو براش الال حانهیتو اتاق ر رهیم رهیگ یدلش م

 . ستیوجودم ن یخود ب

 

 و گفت: دیبه شانه او کش یدست آسا
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 نیا دنیآرامش باشه مطمئنن طاقت د بذار روح خواهرتم تو یکن یبسه رضا بخدا خودت رو نابود م-

 حالت رو نداره. 

 

صورتش را پاک کرد. سرش را تکان داد و هر دو از خانه  یرو یسکوت کرد و اشک ها رضا

 رفتند. رونیب

 **** 

شد و به  رهینداشت. به پنجره اتاقش خ یبود. آسمان چشمانش هم حال و روز خوب یدلش ابر آسمان

 زد. شخندیکرد ن یفوذ مکه به اتاقش ن دینور خورش

 

 .یکن یسجده م ششیمن اگه طلوع کنه تو پ یزندگ دیها؟ درخششت رو به رخ نکش. خورش-

 

 خنده آوا و رها سمت شان برگشت.  یصدا با

 

 به چاک حوصلتون رو ندارم.  نیبزن نیرو ببند شتونین-

 

 .ستادیا شیبا پوزخند وارد اتاق شد و رو برو آوا

 

 .ینیطلوعش رو بب ینتون گهیکنه. فکر کنم غروب کنه د یاره غروب مد دتیپاشو که خورش-

 

 شانه اش افتاده بود را کنار زد و گفت:  یرا که رو شینگاهش کرد و شانه باال انداخت موها مشکوک

 

 ؟یزنیحرف م یدار یاز چ ؟یگ یچرت و پرت م یچ-

 

 آوا مانند او اخم کرد و گفت: یول دیداد او ترس یاز صدا رها

 

 

 گهیماه د کیاسمش!؟ فکر کنم کارهاشون تا  هیدونم چ یدوستش نم نیبا ا ره،یاحمق آسا داره م-

 شو.  ریمثل کودن ها با آفتاب و در و پنجره درگ نیبش نجای. حاال تو اشهیدرست م
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 تر شد. قیعم شیداد و اخم ها نییدهانش را با صدا پا آب

 

 بره؟ اون... یچ یبرا دیبا آره؟ آسا یاز خودت گفت ؟یدون یتو از کجا م-

 

 و گفت: دیوسط حرفش پر آوا

 

 . دهیکرد رها شن یم فیمامان رها تعر یدونم. فقط مامانت داشت برا یرو نم شیواسه چ-

 

 به رها کرد و گفت: رو

 

 !گهید یدیشن یبگو چ ؟یگرفت یرها تو چرا الل مون-

 

 سر تکان داد و گفت: دهیپر یبا رنگ رها

 

آسا زنگ زده خونتون و از مامانت خواسته حاللش کنه،  مامانت  نکهیرستا، مثل ا مدیبخدا خودم شن-

 لیوک  هیطالقتونم به  یگفت کارها ره،یم شهیگه داره واسه هم یشده؟ اونم م یپرسه چرا چ یم

.  چون خودش دلش رو نداشت ازت جدا شه. یریسپرده در نبودش درست کنه و تو راحت طالق بگ

 .قشیمامانت تو جوابش گفت با رف رهیم یبا ک دیپرس یمانت گفته. بعد مامانم وقتما نارویا البته

 

 برود.  هیحرف آسا افتاد که گفته بود هومن قرار است با خانواده اش به ترک ادیبه  دیرنگش پر رستا

 

 یعذرخواه ادیخدا لعنتت کنه هومن باالخره مخش رو زد که ببرتش. منه خر و بگو که گفتم آقا م-

خواد. لعنت به همتون احمق  یم یکنه که برگردم. هه، نگو دلش خوش گذرون یکنه خواهش م یم

 نادون. یها

 

 شد. رهیکرد و به او خ زیچشمانش را ر آوا

 

 ؟یهات رو از اون خونه آورد لهیتو همه وس-
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 پوزخند زد و گفت: رستا

 

تو  ختمیمن چند دست لباس بود ر گور نداشتم که کفن داشته باشم. همه مال خودش بود. لهیکدوم وس-

 ساک آوردم. 

 

 . میداد یسر و گوش آب م میرفت یبه بهونه اون م یاونجا داشت زیچ هیزهرمار و آوردم اگه -

 

 به او رفت و گفت: یچشم غره ا رستا

 

 گردم بردارمش. بذار بره به جهنم. منم بعد رفتنش به یخفه شو آوا منم کالهم باد بندازه اونجا بر نم-

 تونه خوش بگذرونه منم.... یگردم. فکر کرده فقط خودش م یهام بر م یخوش گذرون

 

گونه اش  یروانه شده رو یاشک ها زشیر ینتوانست جلو یحت دیلرز یم شیکرده بود صدا بغض

 .ردیرا بگ

 

 

 گرید ریمحکم و سخت نفوذ ناپذ یکرد. از آن رستا یم هیگذاشت و بلند گر شیزانوها یرا رو سرش

کرد. روز به روز  یو رشد م زدینفرت عشق در دلش جوانه م ینمانده بود. انگار به جا یزیچ

کرد. آوا کنارش نشست و سرش را در آغوش  یاش او را آزرده خاطر م یشد. و دور یوابسته تر م

 .دیکش

 

از  شتریبندازمش؟ چرا دارم هر روز ب رونیتونم از ذهن و قلبم ب یچرا نم رم،یمیآوا دارم م-

 مدت کم انقدر وابسته شم؟   نیتو ا شهیزنم؟ مگه م یکنارش موندن له له م یقبل برا یوزهار

 

 شد. یباران شانیاو چشم ها یاشک ها دنیو رها هم با د آوا

 

قدم شد  شیکردن به فکر راه چاره باش. غرورت رو بذار کنار اون پ ینشستن و لجباز یبه جا-

 طرفش. یرحاال نوبت توئه که قدم بردا یپسش زد

 

 تند تند سرش را تکان داد و گفت: رستا
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 خواد بره بذار بره بهتر بره به جهنم.  یکنم. حاال که م ییرم عشق گدا یهم نم یاگه من و بکش-

 

 پاک کرد و گفت: شیرا با مشت ها شیها اشک

 

 . نرویکنم ب یو وجودم پرتش م میهنوز رستا رو نشناخته من اگه بخوام راحت از دلم و زندگ-

 

 ختیر یاشک م ی. گاهیطوفان یآرام بود گاه یبود که حالش دست خودش نبود. گاه یعصب آنقدر

 .  دیخند یها م وانهیمانند د یگاه

 

 داد و گفت: هیتک واریرفت. آوا به د رونیحال و روزش را نداشت از اتاق ب نیا دنیطاقت د رها

 

رو خراب نکن.  زیبچه گانه همه چ هیبازلج هیسر  ،ینکن رستا تو دوستش دار یباز تیبا زندگ-

کرد خواست  یخب اومد و عذرخواه یبهت نزد، ول یخوب یازش، حرف ها یدرسته دلخور

 . یتو قبول نکرد یبرگرد

 ذاشت.  یبود زنه رو زنده نم یاون عکس ها اومد سراغت هر ک  دنیبازم مرد بود با د ییخدا 

 

 یکرد و هر بار حق را به آسا م یماه با خود تکرار م سه نیحرف ها را در ا نیهزاران بار ا رستا

 شد.  یاش به آسا م یکیدر وجودش مانع نزد یزیباز هم چ یداد ول

 

 خوام تنها باشم آوا لطفاً برو. یم-

 

خونه داره  نیاحمق به فکر مامانت هم باش اون آدم زنده ست تو ا ؟یبرم که دوباره مثل خر عر بزن-

 جون.  یبراش دختر باش نه بال کمیکنه از دستت  یدق م

 

 در رفت دوباره سمتش برگشت و گفت: کیبلند شد نزد آوا

 

 یمونیازت نمونده. مطمئن باش اون موقع پش یزیچ ینیب یم یایموقع به خودت م هی یبجنب رید-

 نداره. یسود

:      
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 رفت. رونیو از اتاق ب دیرا محکم به هم کوب در

بود که دخترک با حال  یکرد اتاقش مانند گورستان یم هیگر پتو گذاشت و بلند ریرستا سرش را ز 

 .زدیکه از دست رفته ضجه م یعشق ینشسته و برا یقبر یخراب باال

  

 آخرش. امدیهر چه کردم با دلم، دل راه ن-

 نماند آخرش. یبود، افسرده بود، پژمرده بود راه خسته

 چه گفتم چشم به راه ماندن خطاست و اشتباست. هر

 برد آخرش. شیکار خودش را پهم  باز

 دیانگار نه انگار که دل از غم بر د،یخواست رس یچه کردم با خودم! درد چه کرده با دلم! آنچه م من

 آخرش. 

 ))فاطمه رنجبر((

 

**** 

 

را با کمک هومن انجام داد. با  شیبردنش جواب داد. تمام کارها یهومن برا یاصرار ها باالخره

او رفت حق انتخاب را به خودش داد و  شیمشورت پ یبرا یوقت یبود ولمخالف رفتنش  یعل نکهیا

 از او خواست راهش را خود انتخاب کند.

 

دور هم جمع شدند و به بام تهران رفتند. سوژه آن شب شان  قیبار بعد ازدواج چهار رف نیاول یبرا

 و گفت: دیبلند خند دنشیفقط کاوه بود. هومن با د

 

 یبهت بگم کاوه اگه با چشم ها یعنی یوا یا شه؟یآخه مگه م یچ یعنیا شده! اسگول باب نیخدا ا ای-

 شد پدره دختر دست گلش رو به تو بده!  یگفتم چرنده وجداناً چطور راض یم دمید یخودم زنت رو نم

 

 و آسا با لبخند نگاهش کرد و گفت: دندیخند آنها

 

 ... هی یکه دوستش دار یباشه از کس یحس قشنگ دیبا-

:      
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بلند شد پشت به آنها کرد آرام  یصندل یجمع شد لب به دندان گرفت و از رو شیدر چشم ها کاش

 بود.  شیپاها ریکل شهر ز  ستادیجدول ا یآرام قدم زد. لبه 

 شیها هیتازه شهر را در عمق ر یتوانست هوا یم نجایداشت. ا یکه در آن حس آزاد ییتنها جا 

 یبود که ب یحاال مانند مرغ عشق یگرفت. ول یکه آرامش م بود ییبهشت او بود جا نجایحس کند. ا

 او... یبرا زدیزد و دلش پر م یجفتش خود را به قفس م

 

حرف نداشتند.  نیبه ا یحال او بغض کردند. انگار اعتقاد دنیکاوه و رضا با د ستادیکنارش ا هومن

 کردند.  یرا پنهان نم یزیچ ختندیر ی! آن ها آشکارا اشک مزدیر یمرد محکم است! مرد اشک نم

 

 هیترک یایب یحال باهام پاش نیبا ا یخوا یآسا اگه م م؟یباهاش حرف بزن میما بر یکن یچرا قبول نم-

 . نمتیبب ینجوریاز االن بگم خودت رو بکش کنار، بخدا طاقتش رو ندارم هر روز ا

 کنم.. یفکر م یبرات کم رنگ شه. ول دیازش شا یدور ش یایگفتم باهام ب من

 

 تکان  داد و گفت: نیسرش را به طرف دیحرفش پر وسط

 

که دو بار رفتم  یدیتونم کنارم نگهش دارم. د یخواد به اجبار نم یمن و نم یکنم. وقت یفراموشش م-

داد.  لمیتحو شخندین یرفت. تو دادگاه ازش خواستم برگرده ول یجام بود نم یدنبالش به خدا اگه هر ک

ن وسط خورد یمنم که ا نیگرده فقط ا یباش به حرف شماها هم بر نم به حرف من بر نگشت مطمئن

 .شمیم

 

رفتار نکن که فقط اون مقصره.  جوری! یبه خودش و خانوادش نزد یخوب یآسا تو هم حرف ها-

پس  دهیبهت نگفته عذاب کش نکهیهم اومد و گفت چقدر از ا قشیرف یحت هیچ انیداد جر حیبرات توض

  ،ییخود تو یبه نظر من مقصر اصل

 

 زد و سمتش برگشت. پوزخند

 

 هی یخوا یکردم؟ م یم کاریچ دیبا گهید دمیمن مقصر بودم قبول، من احمق دوبار منت خانم رو کش-

 برم پشت پنجره اتاقش براش آهنگ بخونم؟ رمیبگ تاریگ

 نداره.  دید رونیشد پنجره اتاقش رو به ب فیفقط ح هه،

 

:      
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 گفت: نثارش کرد و یو احمق دیخند هومن

 

. کیرستوران ش هیکادو دعوتش کن شام  هیبا  ریشاخه گل بگ هی یخواد براش آهنگ بخون ینه نم-

کن و از  یعذرخواه تیو بد دهن تیبخاطره تلخ دونمیچم د،یاز خواسته هاتون بگ نیحرف بزن نینیبش

که و طعنه یفقط ت شهی! کال دهنت که باز میحرف بزن یدونم تو آروم بتون یم دی. البته بعاریدلش در ب

 و انفجار و خالص. رهیگ یست که مثل موشک قشنگ قلب طرف رو نشونه م

 

او سمت بچه ها برگشت و کنارشان نشست. هومن محکم پس گردنش زد و  یتوجه به حرف ها یب

 گفت:

 

خر هم فهم  هی. اندازه زدیآخرش عر م هیذاشتم  یخر وقت م هی تیدو ساعت وقت رو واسه ترب نیا-

 .یندار

 

 به او رفت.  یو آسا چشم غره ا دندیها خند بچه

شد که  یو دور م زدیکرد آنقدر پر م یساعت دو بال داشت و پرواز م نیخواست در هم یم دلش

که بعد آن آرامش  نیریش یکرد سقوط یدادند و سقوط م یقدرت شان را از دست م شیبال ها گرید

 شد. یم بشینص

 

 گفت: به ساعتش انداخت و ینگاه کاوه

 

 ...زهیبچه ها مائده تنهاست چ-

 

 شانه اش گذاشت و گفت: یو دست رو دیخند آسا

 

 بچه ت باش. یپدر نمونه برا هی یکه مرد نمونه ا نطوریهم-

 

 

 شد و گفت: رهیآسا خ یزد و در چشم ها یروح یب لبخند

 

 

  

  

   

:      
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به خودم  ی. ولدمیند ینداشتم، محبت یشماها کامل شدم. من پدر نمونه ا شیمن پر از کمبود بودم و پ-

 حس نکنه.  شیرو تو زندگ یزیوقت کمبود چ چیقدر به بچه م برسم که ه نیقول دادم ا

که لوسش کنه  ییها زیرسونم. نه چ یاگه نداشته باشم بخورم و بپوشم اون رو به خواسته هاش م یحت

 یخودم که به درد المثل  یکی. نه دمیجامعه م لیمرد کامل تحو هیمثل من بشه نه!  اون رو  یکیو 

 خوره. یهم نم واریجرز د

 

 محکم به پشتش زد و گفت: هومن

 

 . یخور یم واریجرز د یبه درد ال ینگ ی! بگیاالن ه یول ،یخورد یقبال نم دیپاشو چرت نگو شا-

 

 . دندیکش شی. آرام آرام و قدم زنان راه برگشت را پدندیچهارتا خند هر

 

******** 

بود چشم انتظارش  ینه کس گریرد خانه شد. انگار وارد قتلگاهش شده بود. دبه در انداخت وا دیکل

او را  شیبود با بوسه ها و قربان صدقه رفتن ها یبود دهان به دهانش شود، نه کس یباشد. نه کس

 غرق لذت کند. چراغ خانه را روشن کرد به دور تا دور خانه نگاه انداخت و گفت:

 

تو  یپر از خوشبخت یصاحب بعد یبرا دوارمی! امینبود منیخوش  ما که یبرا ،یبود یخونه شوم-

خوش کوتاه  ی. نه مثل من روزهایبذار ادگاریخوش براشون به  ی. پر از روزهایکن رهیخودت ذخ

 براشون رقم بزن.  یخوش بلند و طوالن یروزها

 

 شد:  رهیت اتاقش خاش را به در داد به تخ هیتک نهیداد و سمت اتاقش رفت دست به س نییرا پا بغضش

 

 گهید یکس یمن و رستا شاهد عشق باز ریتونستم تو رو با خودم ببرم. دوست ندارم غ یکاش م-

 . یباش

 

 شده بود، مجنون شده بود، مگر مجنون تر از او هم وجود داشت. وانهید

 

به آن  یتخت رفت کشو بغل تخت را باز کرد عکس خود و رستا را در دست گرفت. نگاه سمت

تونم  یکه کنار تو داشتم رو نم یجا آرامش چیمن نداره ه یبرا ییجا یاخت و گفت بعد تو زندگاند

 ؟یکرد کاریباهام دختره چ یکرد کاریداشته باشم. چ

:      
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و به منظره  ستادی. کنار پنجره ادیزد و عکس را بوس یچشمانش را تار کرد. لبخند محزون اشک

 شد. رهیخ شیرو یجلو

 

**** 

 شهیاز پشت ش یحوصله نگاه یکرد. ب یکار م نجایبود که ا یروز نیت. امروز آخرمغازه را بس در

 رفت.  نشیو قفل به آن زد. لباسش را تکاند و سمت ماش دیکش نییبه کل مغازه انداخت کر کره را پا

 حوصله جواب داد.  یاش ب لیزنگ موبا یصدا با

 

 جانم بابا؟-

 

 گلو صاف کرد و گفت: شیصدا دنیبا شن یعل

 

  ؟یسالم بابا جون، خوب-

 

 خوبن؟ نیو آرو کایآرن ن؟یشما خوب یمرس-

 

 .میشیبهترم م مینیاگه تو رو بب میآره بابا همه خوب-

 

 فرمان مشت شد. یو دستش رو دییلب جو کالفه

 

 .زنمیخونه زنگ م دمیبابا جون پشت فرمونم رس-

 

 بود گفت: یناراحت یممکن که از رو یصدا نیبا آرام تر یعل

 

 نره دوباره چشم انتظارم نذار.    ادتیباشه بابا منتظر تماستم -

 

:      
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به آنها  یبه چه روش دیبا گریدانست د یانداخت. نم یصندل یرا رو یقطع کرد و گوش یخداحافظ یب

مشکلش  نیبه کدام گریدانست د یروبرو شود. دلش گرفته بود. نم نیمیتواند با س یفهماند نم یم

 شهر و کشور بکند.  نیهر چه زودتر روز موعود فرا برسد و دل از اکند. دوست داشت  یدگیرس

 شود. یسپرده م یکرد با رفتنش تمام مشکالتش به دست فراموش یم فکر

 

 توانست در شهر دور زد.  یخانه را نداشت. تا م حوصله

 شود.  نیحال و روزش ا یروز دید یخوابش هم نم در

 پارک کرد.  اطیرا در ح نیاز کرد و ماششد در را ب ادهی. پستادیدر خانه ا جلو

خانه عادت کرده  نیو خوفناک ا کیتار یبه فضا گریکرد. د یحوصله ط یتا خانه را ب اطیح فاصله

 اطرافش خو گرفته بود.  طی. انگار به محدیترس یمثل قبل نم گریبود. د

 

 د تا جواب داد. را در گوشش گذاشت. چند بوق خور یرا گرفت و گوش یپله نشست شماره عل یرو

 

 سالم بابا.-

 

 دلخور جواب داد. یعل

 

 خونه؟ یدیسالم تازه رس-

 

 آره بخدا رفتم تو شهر دور زدم تا وقتم بگذره.-

 

 ؟یشام خورد-

 

 

 نگرانش نکند به دروغ گفت: نکهیا یبرا

 

 . ستمیآره خوردم. تو رو خدا انقدر نگرانم نباش بابا بچه که ن-

 

:      
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 گفت: و دیکش یپوف کالفه ا یعل

 

 ها؟  مت؟ینیالاقل بب یایقبل رفتن که م م،یباشه کش ند-

 

 و گفت: دیکش شیدر موها دست

 

 ن؟یایشما ب شهینم-

 

 .؟ینداز ینم نیروم رو که زم ،یایخواد تو ب یمن دلم م-

 

 بابا؟-

 

 لحن ممکن گفت: نیآرام تر با

 

 نه؟ ای یایکلمه م کیفقط -

 

 .دمیبهتون خبر م-

 

 ب خودت باش.باشه منتظرم مواظ-

 

 چشم خدانگهدار.-

 

را قطع کرد و پله ها را باال رفت. بدون در آوردن کفش وارد خانه شد و چراغ ها را هم  یگوش

 مبل انداخت و چشمانش را بست. یروشن نکرد. با همان کفش و لباس خود را رو

**** 

ده بودند. هر کدام از گذشت. انگار روز و هفته با هم در مسابقه شرکت کر یدور تند م یرو روزها

تر و  دهیمهم نبود. رستا روز به روز رنگ پر شانیگرفت. انگار درد آدم ها برا یم یشیپ ینفر بعد

از آسا  یاز دستش ساخته نبود. حت یکار یول دید یشد. مهتاب آب شدن دخترکش را م یافسرده تر م

:      
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غربت  اریکرد و به د یرا ترک م خاکش شهیهم یاش را گرفته بود برا میشده بود او تصم دیهم نا ام

 بست. یبار سفر م

 

 یلجاجت قبول نم یرستا از رو یبا رستا صحبت کرده بود و خواست برگردد ول یچند بار یعل

 آمد.   یباز هم کوتاه نم یقرار بود ول یدلش ب نکهیکرد. با ا

 

 شیکنار پاها نشسته بود رفت. اطیتخت سنگ گوشه ح یشد، کنار رستا که رو اطیوارد ح مهتاب

 زانو زد.

 

 نیگرده! بب یبر نم گهی. اگه آسا بره دتیمادر برو سر خونه زندگ میبر ایرستا فقط دو روز مونده ب-

مردم  هیگم کاش سا یبازم م یول دمید انتیخ نکهیکنه. با ا یم وونمیداره د ییمن و مامان جان، تنها

 باال سرم بود. 

حال و روزته که  نیمن ا ی. براستی. حرف مردم مهم نستیمن مهر طالق تو شناسنامت مهم ن یبرا

 یدینه اجازه م ؟یریم یینه جا ؟یخور یم یزی. نه چیشیتر م فیضع یمهمه روز به روز دار

شه بگو  ی! الاقل حرف بزن مامانم بذار دلت خالیزنیکالم باهام حرف م هی! نه انیدوست هات ب

 بگو دردت به جونم حرف بزن. جانممامان 

 

 

 لرزان گفت: ییو با صدا ختیاشک ر ستار

 

 مامان؟-

 

 او را پاک کرد و گفت: یرو گونه  یسر تکان داد و اشک ها مهتاب

 

 جان مامان؟-

 

هم خشدار و لرزان  شیصدا یحت د،یلرز یم شیقصد بند آمدن نداشت لب ها شیباران چشم ها انگار

 شده بود.

 

و  کهیت یحت یدلم واسه خنده هاش برا رمیم ی، دارم مدلم گرفته ، دلم تنگه مامان، دلم خونه مامان-

 طعنه هاش تنگ شده، 

:      
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 .ختیر یاو اشک م یهم پا به پا مهتاب

 

برات که درد  رمیرفت بم یسرنوشتت به مامانت م دیبرات مادر چرا با رمیبگو دردت به جونم، بم-

 . نمیرو نب دنتیکش

 

کرد. مهتاب که مادر بود و جنس  یرا آب مدل سنگ  شیها هیکرد هق هق گر یم هیبلند گر رستا

 بود. شهیدلش از ش

 

 لرزانش را باال برد و به او نشان داد و گفت: دستان

 

االن  دمید یاگه پدر باال سرم بود و محبتش رو م دینبودم، شا فیساخت؟ من انقدر ضع یازم چ نیبب-

مدت  هیشدم. وگرنه تو  دهیکشسمت آسا  دمیشدم. مامان چون محبت مرد رو ند یمحتاج محبت اون نم

جلو  ادیهاش ب یخوام بد یوابسته شم. هر چقدر م ینجوریا دیکم با اون همه تهمت و طعنه چرا با

 هاش از دلم پاک شده. یهاش به چشم هام پر رنگ تره. تمام بد یانگار خوب شهیچشم هام نم

وقت بابا رو  چی. هنیآورد یمهم و من و به وجود ن نیخواست ینم یتو و بابا وقت یکاش وقت مامان

 کرد انقدر باهام بد تا کنه.  یبخشم اگه اون باال سرم بود آسا جرات نم ینم

 

با هم تناقض داشت مهتاب سرش را در  شیخواهد حرف ها یچه م قایدانست  دق یهم نم خودش

 و گفت: دیآغوش کش

 

تباه شدم.  یمن و زندگ اهمیس یهام، من و گذشته  یببخش مادر حق با توئه، من باعث همه بدبخت-

کس رو  چیمن ه ینبود. تو باز من و دار نینداشتم اگه داشتم االن حال و روزم ا یمنم خانواده درست

 باشه که پشتم باشه. خودم بودم و خودم.  مینداشتم که حام

 پدر یخواستم جا ،ینذارم تو بکش دمیرو که کش ییکردم همه کمبودها یبه جون خودت قسم سع یول

 نکردم.  فایتو خوب ا ینقش مادر رو هم برا یانگار نتونستم! من حت یرو هم برات پر کنم. ول

 

زد و  یروح یصورتش را پاک کرد. لبخند ب یرو یمهتاب را از خود جدا کرد و اشک ها رستا

 و گفت: دیگونه اش را بوس
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 هینکن مامان جان گر هی. گریمیشخص زندگ نیو تنهاتر نیزتریعز ،ینیزم یمادر رو نیتو بهتر-

 سرپا شم قول قول. دمینکن قول م

 

 بود. هنوز کل وجودش خواهان آسا بود. یفقط زبان یداد ول یم قول

 

 

**** 

شان که تازه چاپ شده بود را در دستانش  یدو نفره عروس ی. عکس هادیرا در چمدان چ شیها لباس

 رستا و خود انداخت. یبه لبخند مصنوع یگرفت. نگاه

 و نوازش کرد. دیصورت رستا کش یرا رو دستش 

 

چه  نیشه که ازت جدا شم! سرتق بب یدلم راض دیبتونم فراموشت کنم! شا دیدور شم شا رمیدارم م-

 یشینم یدونم راض یچند ماه کارم شده  التماس کردن به برگشتت. م نی! که تو ایسر دلم آورد ییبال

خوش بودنت خوشم. برق  نیمن به هم  یرونگذ یبه قول خودت خوش م ی! تازه داریکه برگرد

اگه  یحت یعنی نیهم یعنی. عشق یخوشحالم که خوشبخت رهیتو دادگاه از جلو چشم هام کنار نم نگاهت

جون دادن آسون تر  ی. ولیاگه شده جونتم بد شیخوشبخت یبرا یرو دوست دار یتا مرز جنون کس

 از توئه! یاز دور

 شی. ردیکش شیبه موها یدست ستادیا نهیآ یشت. بلند شد جلوو در چمدان گذا دیها را بوس عکس

 چشمانش کامال مشهود بود.  ریز یفرو رفتگ یبلند شده بود. ول شیها

 رهیروحش خ یرا شانه کرد. در چشمان ب شیموها دیپوش  یمشک  نیبا شلوار ج یسرمه ا شرتیت

 شد و گفت:

 

نه خانواده  ینه اخالق دار ؟یناز یم تیبه چ. موندم تیبه زندگ یخوره گند زد یحالم ازت بهم م-

که االنم  رتتیتف به غ ؟یکن نیتوه گهیبه کس د یکه اجازه داد یدیتو خودت د یزی! چه چیدار

 . یبه همه چ یزنیگند م یدرست کردن دار یبه جا یکن یفرار م یدار

 

و  یعل دنید چند ماه به دبار بع نیاول یرفت. قرار بود برا رونیگرفت. از اتاق ب نهیچشم از آ کالفه

 . اندازدیب نیرا زم یعل ینتوانست رو ینداشت ول نیمیاز س یدل خوش نکهیخانواده اش برود. با ا

 

را بفروشد و پولش  نیخانه و ماش یرفت. قرار بود بعد رفتنش عل رونیرا گرفت از خانه ب چشیسوئ

 او بفرستد.  یرا برا
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 نام هومن لبخند زد و گفت:  دنیخورد. با د زنگ لشیشد. قبل حرکت موبا نیماش سوار

 

 شازده؟ یچطور-

 

 در جوابش پاسخ داد: دیخند هومن

 

امشب رو به گذشتت  هیشب زود بخواب  یی. خدامینخور کیشو به تراف داریخوبم، آسا صبح زود ب-

 فکر کن. میکه قراره اونجا بساز یا ندهیفکر نکن. به آ

 

 راحت.  التی. من صبح زود در خونتونم خگهید . کالفه م نکنیباشه صد دفعه گفت-

 

 . میزنیحرف م دمتید الیخ یب یچی... ه زهیآسا چ یراست-

 

 زد و گفت: یشخندین آسا

 

 فعال خداحافظ.  یذار یمتنفرم حرفت رو نصفه م-

 

 انداخت. زیم یرا رو لشیکرد و موبا یلب خداحافظ ریهم آرام ز هومن

 

 

*** 

او لبخند زد و  دنیبه استقبالش آمد. با د یبه دور تا دور خانه انداخت. عل یخانه شد. نگاه اطیح وارد

 . دیو گونه اش را بوس دیسمتش رفت. او را در آغوش کش

 

 پسرم. یخوش اومد-
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شد. استرس تمام وجودش را  یبار وارد آن خانه م نیاول یلبخند زد و سر تکان داد. انگار برا فقط

 با مشت کردن دستش لرزش آن را پنهان کرد. دیزلر یفرا گرفته بود. دستانش م

خود را در آغوشش انداخت و پشت هم صورتش را  نیآرو دندییسمتش دو دنشیبا د نیو آرو کایآرن

 .دیبوس

 

 .یکرد میاه تف گهیولم کن د-

 

 و گفت: دیخند نیآرو

 

 !ذوق زدم.نمتیب یخونه م نیدوباره تو ا شهیباورم نم-

 

 .شمیپ یومدیه نداشتم؟ دلت تنگ شد ممگه خون ،یانقدر نامرد-

 

 ...یعنی ینیمن و بب ینخواه دیگفتم شا-

 

 و گفت: دیاش را بوس یشانیپ آسا

 

 نکرد.  رییتغ یچیه یتخس خودم نیمگه فرق کرده تو همون آرو یزیچ نمتیچرا نخوام بب-

 

غوشش را باز کرد و او آ  دنیشد. آسا با د رهیاش به او خ یبا چشمان باران ستادیا یگوشه ا کایآرن

 گفت:

 

 . دونشی یکیکه داداشت دلش لک زده واسه  ایبدو ب-

 

 کرد.  یم هیخود را در آغوشش انداخت و بلند گر کایآرن

 

 آخه!؟ هیچه استقبال نینگاه تو رو خدا ا-
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. دست دور دیرا لرزان کرده بود. او را از خود جدا کرد و گونه اش را بوس شیهم بغض صدا آسا

 نداخت و وارد خانه شدند.گردنش ا

 به آن دو انداخت و گفت: یبود. با لبخند نگاه ستادهیکنار در ا نیمیس

 

 آسا جان،  یخوش اومد-

 

 زد.  شخندیسمتش قدم برداشت آسا دستش را بلند کرد و ن تا

 

قبول کردم.  یامشب رو فقط بخاطر بچه ها و بابا عل ی. مهمونیخوش باش نیمیسالم خاله س-

 . دیریبه خودتون نگ دوارمیام

 

 یزد و سمت آشپزخانه رفت. عل ینیداد و سر تکان داد. به اجبار لبخند غمگ نییبغضش را پا نیمیس

 آشپزخانه شد. یو پشت او راه دیکش یکالفه پوف

اش  یتوانست ناراحت یسوخت. نم نیمیدلش به حال س کایدو طرف آسا نشستند. آرن کایو آرن نیآرو 

 ه آسا کرد و گفت:را تحمل کند. رو ب

 

و  مونیپش نقدریو حسرت خوردنه. تا حاال ا ختنیچند ماه کارش فقط اشک ر نیتو ا ؟یببخش شهینم-

شد! انگار  یچه حال یامشب رو قبول کرد هیمهمون دیفهم یوقت یدون ی. نمدمشیبا حال خراب ند

 ابرها بود. یرو

 

 رفت و گفت: کایبه آرن یچشم غره ا نیآرو

 

 وراج باشه. دی. دختر که نباریزبون به دهن بگ قهیور ور ور ور چته؟ دو دق یه گه،یبسه د-

 

 

 پس گردن او زد و گفت:  آسا

 

 رفتارات! نیبخاطر هم یشد هیرفت دفعه قبل تنب ادتی نکهیمثل ا ؟یهنوز که نفهم-
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 زد و گفت: شخندین نیآرو

 

 . یاره برخوام دوب ینم متیدیتازه بعد چند وقت د گه،یگم د یخب راست م-

 

 شناخت. یدل نازک را نم نیآرو نیدست دور گردنش انداخت انگار اصال ا آسا

 

 آرمان، بغض واسه دختر بچه هاست.  نیمثل دختر بچه ها بغض نکن آرو-

 

 و گفت: دیخند نیآرو

 

  ؟یدیم لمینامرد حرف خودم رو تحو-

 

 یی. انگار رستاامدین شیز رستا بحث پکالم ا هی یبود. حت فتادهین یاتفاق چی. انگار هدندیسه خند هر

 وجود نداشت.

 

به همه تعارف کرد و خود  نیمیکنار بچه ها برگشتند. س ینیریبا ظرف ش یو عل یچا ینیبا س نیمیس

 آسا نشست.  یدرست روبرو

 

 آسا؟-

 

 اش نشست و گفت: یشانیپ یرو یزیر اخم

 

 کنه تا خرخره پرم... میکه عصب نیبگ نیخوا یم یزیاگه چ-

 

 و گفت: دیحرفش پر وسط

 

 انقدر بد بودم؟ یعنی ؟یببخش یکنم که بتون کاریچ-
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 گفت: یزد و رو به عل پوزخند

 

 زدیو طعنه و کتک باهامون حرف م کهیکه همش به زبون ت ستیفهمم! ن یزبونش رو نم گه؟یم یچ-

 ؟یترجمه کن شهیاالن حرف هاش برام گنگه م

 

 چشمانش نشسته بود انداخت و گفت:که برق اشک در  نیمیبه س ینگاه یعل

 

 نکهیهم بود. آسا بذار به حساب ا کایو آرن نیفقط به تو نبود! بابا جون به آرو یدرسته بد کرد، ول-

بهش گفت هم آسا  یحت شهیکرد. باورت م یم دشیباهاش در تماس بود و تهد هیو ثان قهیرسول هر دق

 نیا درچق یدون یبردارن. م نیرو از رو زمسپارم اون دوتا بچه ت  یهم م رمیگ یرو ازتون م

 محافظت خودتون بود. خواست... یکرد برا یهر کار نیمیمادر دردناکه؟ س هی یحرف برا

 

خور  یخواست تو سر م،یخواست محتاج باش م،یستیبا میپاهامون نتون یکه رو م،یبش فیخواست ضع-

 ن؟یمیمگه نه خاله س م،یو ترسو ش

 

 بلند داد زد. نیمیس

 

حق بده تحت فشار  یمن مادرتم، من بزرگت کردم، آره بد کردم قبول ول نیمینقدر بهم نگو خاله سا-

 یبود  زودتر بهت م یزیچ نیخواستم؟ اگه همچ یبدت رو م یکن یشدم. چرا فکر م یبودم. عصب

و  یبود کایو آرن نیاز آرو زتریسپردمت به بابات. تو برام عز یو م یستیخانواده ن نیگفتم بچه ا

 دست خودم نبود.  یرو تو حساس بودم. اشتباه بود ول یهست

ادامه نداد. جو  گریهم د نیمیانداخت س نییدلش به حالش سوخت سکوت کرد و سرش را پا آسا

 بود. ینیسنگ

 

 

 خم شد رو به آسا گفت: یو کم دیکش شیدست در موها یعل

 

 ؟یمن و که به پدر بودن قبول دار-

 

 د و اخم کرد و گفت:ش رهیخ شیدر چشم ها آسا
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 ن؟یبگ نیخوا یم یچ-

 

 را تکان داد و گفت: شیو کالفه پاها دیبه صورتش کش یدست یعل

 

 ادته؟یمثل من،  یبش یخوا یم یروز بهم گفت هی-

 

 ه؟یچ انیسر اصل مطلب جر نیبر-

 

. فکر یار کنو مردونه رفت یستیدادم با ادی یندادم بترس ادیبه تو هم  ستم،ینبودم و ن ییمن آدم ترسو-

 یکنم تا دلت باهاش صاف شه. ول یدخالت نم نیمیترسوئه؟ تو بحث تو س یفرار کار آدم ها یکن ینم

 دنبالش. یخونه رستا اون دختر منتظره توئه که بر میریم

 

 داد و گفت: هیزد و تک تک به همه نگاه کرد و به مبل تک شخندین

 

خودش گفت اگه دوستش دارم بهتره  یرفتم. ول تا در خونش یمن دوبار ازش خواستم برگرده، حت-

 . میبرم دنبال زندگ

 

 صاف شود و محکم گفت: شیداد و سرفه کرد تا گلو نییرا پا بغضش

 

خونه خوب  هیتونه  یش رو هم که گرفت. م هیمهر رهیتونه طالق بگ یبرم م یوقت میبهتره کشش ند-

 ش کرده. االنش فرامو نیبخره دوباره ازدواج کنه. من رو هم هم

 

 نگاه کرد و گفت: یبه عل نیمیس

 

 خودشه. یزندگ رهیبگ میجان بذار خودش تصم یعل-

 

 زد و گفت: نیمیس یبرا یاز تاسف تکان داد دست یو سر دیبلند خند آسا
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 ؟یکن یم یواقعا! در موردم چه فکر ادیبهت نم یحد مهربون نیتا ا گهید الیخ یدمت گرم، بابا ب-

برگرده، از  یتو نبود دوست ندار قهیدختره سل نی! چون استیکه روبروته خر ن ینیفخرمنش ا نیمیس

 حرفت درست در اومد.  نکهیاز ا یخوشحال یلیمطمئنم خ یازش نداشت یاول دل خوش

 

 بلند داد زد و گفت: یعل

 

 گم. ینم یچیه یِد بسه هر چ-

 کمیزن بوده! آسا  نیاربابت هم او  یبرده بود هیخونه  نیکنه تو ا یندونه فکر م یمثال هر ک یکه چ 

 نه من! یپدرت هینرسم شب جهینت نیبه خرج بده که به ا تیآدم کمیهات کم کن  نهیاز ک

 

 گفت: یبلند شد و رو به عل شیجا از

 

 باعثش شد؟ یبودم ک فیضع نکهیا یرو از دست دادم برا میمن زندگ-

 

 اشاره کرد و گفت:  نیمیدست به س با

 

 دمید یزن اگه ازش محبت م نیبود؟ ا یعرض چند وقت وابسته شدم مقصرش ک زن، من در نیهم -

و محبت  یخوب ی. پر از کمبود محبت بودم که وقتنیبشه ا میشدم که زندگ یانقدر زود وابسته رستا نم

 یش م سهیزن مقا نیخود به خود با ا دمید یدلبستم بهش. هر وقت رستا رو م دمیاون دختر رو د

 .ستین تونیبه اسم آسا تو زندگ یمزاحم گهید نیمن. خوش باش هیشد نابود نیو ببش ر جهیکردم نت

 

 گرفت و با دو از خانه خارج شد. دهیکرد نشن شیصدا یدر رفت هر چقدر عل سمت

 

 

**** 

 یتا جلو دییجو یخواند و رستا لب م یشعر م شیبافت و برا یدخترکش را م یمشک سوانیگ مهتاب

 و مادرش را دلخور و غصه دار نکند. دریرا بگ شیاشک ها زشیر

 

 بافم موهاش رو  یم-

 چشاش رو  رمیم قربون
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  شمونیکه اومد پ یخونم براش از اون روز یم

 اون.  یمن ضعف رفته بود برا دل

 چال گونه هاش.  یاون خنده هاش، برا یبرا

 چشام  یشد تو یم رهیدونست دوستش دارم خ یم

 از و اداش اون ن یدادم من براش برا یم جون

 لباش. یسرخ یبرا

 خدا خواسته بودم بزرگ بشه خانم بشه از

 همزبون بشه.  هی برام

 

 و گفت: دیبست و او را از پشت در آغوش کش شیرا دور موها کشت

  

شد عاقل  یکنه!؟ کاش م یم وونمید یلیغم چشاش خ یدون یهم زبون شده م هیحاال او کنارمه برام -

 ش.   بشه بگه از اون درد و دال

 

 و گفت: دیو سمت مادرش برگشت او را در آغوش کش دیزد دستش را بوس یلبخند محزون رستا

 

 مثل تو بودن.  ایدن یقربونت برم چه خوبه داشتنت، کاش همه مامان ها-

 

 دختر مثل دختر من داشتن. خوشگل، مهربون، عاشق. هی ایدن یکاش همه مامان ها-

 

 شد و گفت: رهیان مهتاب خسرش را بلند کرد و در چشم رستا

 

 شم؟یم کیاگه برم دنبالش کوچ-

 

 زد و گفت: لبخند

 

. اون اومد دنبالت و عشقش رو بهت ثابت کرد حاال یتو هم بخشش بلد یدینشون م تهینه مادر زندگ-

 مادر.  کینه کوچ یشینوبت توئه به چشمش بزرگ م
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 بخشه.... یم نکهیکنه بگه ا نیاگه دوباره بهم توه-

 

 و گفت: دیوسط حرفش پر ابمهت

 

. در ضمن یذارم برگرد یتکرار بشه خودم نم ندفعهیمطمئن باش ا ،یاجازه رو بهش بد نیا دیتو نبا-

 دخترم. یتو مقصر بود ندفعهیحق بده بهش ا

 

 را پاک کرد و گفت: شیگوشه چشم ها اشک

 

 نشده. ریاالن برم تا د دیپس با-

 

 به ساعت اشاره کرد و گفت: مهتاب

 

 . یدو  نصف شبه! شب و روزت هم گم کرد نیموقع شب! مادر ساعت و بب نیا-

 

صورتش  یبا وسواس هر کدام را جلو ختیر رونیرا از کمد ب شیشد سمت کمدش رفت لباس ها بلند

 خواست. یگرفت و از مهتاب نظر م یم

 

د دل و عقلش با او که گذرانده بود فکر کرد که خود به خو یچند وقت یصبح آنقدر به آسا و زندگ از

 هماهنگ شدند. 

 

 خوب باشم مامان.  یلیخوام خ یم-

 

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست ستادیا نهیآ یجلو

 

 ابروهام پر شده صورتم الغر شده  نکنه دلش رو بزنم؟ یوا-
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 نشاند و گفت: شیو بلند شد دستش را گرفت و او را روبرو دیخند مهتاب

 

 کنم.  یاالن خودم درستش مدختر، مادرت مگه مرده  نیبش-

 

 و گفت:  دیمهتاب را بوس یصورتش را پاک کرد گونه  یلبخند زد و اشک ها رستا

 

 خدانکنه درد و بالت به جونم. -

 

وارد اتاق شد و دست به کار  ازیمورد ن لیبا وسا قهیرفت بعد چند دق رونیبلند شد و از اتاق ب مهتاب

 شد.

 ******** 

 تلفن همراهش خاموش بود.  یآسا را گرفت ولشماره  یچند بار رستا

 دوباره آسا را دلخور کند.  دیترس ردیبا هومن تماس بگ خواست

 خواست آرام باشد. یاز او م قهیساعت نگاه کرد پنج صبح بود مهتاب هر دق به

بعد شد و ناخوداگاه شماره او را گرفت  رهیکاوه خ یبه شماره  یدر کار نبود. با دودل یآرام شدن یول

 چند بوق جواب داد و آرام و خواب آلود گفت:

 

 ؟یسالم جانم آبج-

 

 گفت: یمقدمه و حرف اضافه ا یرا صاف کرد و ب شیصدا رستا

 

 ه؟یساعت پروازشون ک یدون یسالم کاوه م-

 

 بود. بلند گفت: دهیانگار شوکه شده بود و خواب از سرش پر کاوه

 

 دنبالش؟ یبر یخوا یم-

 

 با بغض گفت: رستا
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 زنگ زدم خاموشه نکنه رفته؟ یهر چ-

 

 و گفت: دیخند کاوه

 

دونم  یدنبالت آماده باش  نم امی. خودم ممیگردون یپروازم باشه برش م ینوکرتم غصه نخور پا-

 حرکت کنن. میقرار بود ساعت پنج و ن یول هیچه ساعت یپروازشون برا

 

 و گفت: دیشاش را باال ک ینیرا پاک کرد و ب شیاشک گوشه چشم ها رستا

 

 . ایمنتظرم زود ب-

 

 شد و گفت: رهیرا قطع کرد به مهتاب خ یگوش

 

 برگرده. شمی. دعا کن دوباره پمیدعا کن مامان به موقع برس-

 

گونه اش و  یاو را پاک کرد و رژگونه رو ی. اشک هاستادیا شیلبخند زد. بلند شد و روبرو مهتاب

 . دیکش شیلب ها یرو یرژ کمرنگ

 

دلت رو داره، تا حاال که روم رو  یدلم روشنه سپردمت به خدا خودش هوا شهیست مدر یهمه چ-

 هم خودش هوامون رو داره. ندفعهیننداخته. انشاهلل ا نیزم

 

 

 یکوتاهش را با شلوار دمپا گشاد مشک یمشک یسرش را تکان داد و سمت کمدش رفت مانتو کت رستا

شد و لبخند زد و  رهیبه خود خ نهی. در آدید را پوشبو دیو سف یاز مشک یبیبلندش که ترک یبا روسر

 گفت:

 

 تونه از من دل بکنه؟ یمگه م-
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 زد و گفت: شیبرا یهم با لبخند نگاهش کرد و چشمک مهتاب

 

 بر منکرش لعنت.-

 

 .دندیدو خند هر

رستا تمام وجودش گر گرفته  یرفتند. هوا سرد بود ول رونیرا برداشت و با هم از خانه ب لشیموبا

و منتظر  دیاش را پوش یمشک یپله نشست کتان ی. روزدیبود. دل آشوبه داشت و ضربان قلبش تند م

 . دیایماند تا کاوه ب

 

 از سرما در خود جمع شده بود. مهتاب

 

 سرده ارم؟یرستا مادر پالتوت رو ب-

  

 

 شه.  داشیکاوه پ دیبا گهیگرمه شما برو تو مامان االن د یلیخ شمیمن مثل تنوره آت ستیسرد ن-

 

 ی. قطعا اگر آسا را بر نمدیجوش یو سرکه م ریبا ترس و دلهره به او نگاه کرد دلش مثل س مهتاب

 یشدنش قطع وانهیبود قطعا اگر به او نرسد د نیحال االنش ا یشد. وقت یم وانهیگرداند دخترکش د

 بود.

 

بلند شد و گونه مهتاب را   شماره اش دنیزد و منتظر ماند. رستا با د  لشیبه موبا یتک زنگ کاوه

نبود و  از وجودش پر  یروح خبر یجان و ب ی. انگار از آن دختر بدییدو اطیو سمت در ح دیبوس

 و حال خوب بود.  یرستا پر از انرژ نی. ادیکش

 

 به او انداخت و گفت: یشد. کاوه نگاه نیرا بست و سوار ماش اطیح در

 

 شد. ریببخش د ینوکرتم آبج-

 

 زد و گفت: لبخند رستا
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 شرمنده بخدا.  یایو ب یزنت رو تنها بذار یتو ببخش مجبور شد-

 

 و گفت: دیخند کاوه

 

 .چهیدر برابر کار من ه یکه تو برام انجام داد ییکارها-

 

شان خاموش بود. خودش هم  لیراند. شماره هومن و آسا را گرفته بود هر دو موبا یسرعت م با

 کنند.  یصبح حرکت م میهومن گفته بود پنج و نمطمئن بود که  یدلشوره گرفت ول

 

ناخنش را به دندان گرفته  یگوشه  ادیکرد رستا هم از استرس ز یبه رستا نگاه م کباریچند وقت  هر

 بود. 

 

 ؟یریاسترس نگ ینجوریخونه تون که االن ا ینرفت شبیتو کار خدا موندم چرا د -

 

 

 تکان داد و گفت: نیسرش را به طرف رستا

 

 وقت بود.  رین موقع که به سرم زد برم سراغش داو-

 

 .هیآدم و همه کاراتون بچه باز نیدیاوف بخدا دق م-

 

 چسباند و گفت: شهیسرش را به ش رستا

 

 یبرا یکاوه زندگ یدون یبازم دوستش دارم. م یتو خودم شکستم ول نکهیازش نتونستم بگذرم، با ا-

 گرفت.  مونیبه باز ینجورین به سرنوشت ، سرنوشتم انکرد. تنهامون گذاشت سپردمو یما دوتا کار
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تو  یراحت یعنیخواد برسه،  یکه م یزیبه اون چ یعاشقش کهیاون یبذار یعنیجالبه، آسا گفته عشق -

اون  میریو جلوش رو بگ میگفت اگه خودمون مهم باش یدنبالت. م ومدین نیخواست واسه هم یرو م

 . قدرش رو بدون.هیشق واقععا هی. آسا هیاون خودخواه ستیعشق ن

 

 یخواست وقت یدو سکوت کردند. رستا در خودش فرو رفته بود و چشمانش را بست. دلش م هر

 بود.  شیکرد آسا روبرو یچشم باز م

 

پخش شد. انقدر در آهنگ غرق شده بود که به گذشته برگشت از  نیماش یدر فضا یمیمال آهنگ

 چشمانش گذشت. یاز جلو لمیاول شان تا به امروز مانند ف دارید

 

برد. کاوه  رونیو سرش را ب دیکش نییپا یرا کم شهیش دیصاف نشست و تند تند نفس کش شیجا در

 سرعتش را کم کرد و گوشه اتوبان پارک کرد سمت رستا برگشت.  دیترس

 

 رستا؟  یخوب-

 

 و دستش داد.   ختیمصرف ر کباری وانیعقب دبه آب را برداشت و در ل یصندل از

 

 تو رو خدا زودتر برو خوبم فقط برو. -

 

 دوباره  حرکت کرد. دیاصرار او را د ینگاهش کرد و وقت یاز آب را خورد. کاوه کم یکم

 

. به همه آدم ها دییفرودگاه دو یشد. و سمت ورود ادهی. رستا با عجله پستادیفرودگاه امام ا یجلو کاوه

 د. ز یتند تند نفس م دنییشد. بخاطر دو رهیتک تک خ

 

نبود. دلشوره امانش  یاز آسا خبر یگرداند. ول یتوانست چشم م یو تا م زدیاز آدم ها تنه م یلیخ به

سر خورد. همه با تعجب نگاهش  نیزم یداد و رو هیتک ی. به ستوندیلرز یم شیبود. پاها دهیرا بر

 گفت: و دیی. کاوه سمتش دوختیر یانداخت و پشت هم اشک م نییکردند. او سرش را پا یم

 

 . میپاشو دنبالشون بگرد یچرا نشست-
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 دونم رفته.  یبخدا رفته م ستیکاوه ن ستین-

 

 و گفت: دیکش شیدر موها یدست کاوه

 

بدون  هیگفت پرواز ترک یم یکیکنم.  داشونیتونم پ یم نمیجا باش تکون نخور من برم بب نیهم-

 از شانس ماست.  نمیبود. ا ریتاخ

 

که مردم  یتوجه به او بلند شد و سمت یکاوه ب ی. ولختیز قبل اشک را شتریشد ب یدلش خال ته

 . دییبودند دو ستادهیا یشتریب

 

 ی. سرش را بلند نکرد. فکر مدید شیرو یجلو یدر همان حالت مانده بود که کفش قهیچند دق رستا

 ...یکرد دوباره کاوه برگشته ول

 

 ؟یکن یم کاریچ نجایا-

 

 کرد توهم است باز هم سرش را بلند نکرد.  یکر مف یآشنا بود. ول شیبرا صدا

 

چانه اش برد. رستا متعجب و شوکه شده با  ریزانو نشست دستش را ز یرو شیشخص روبرو آن

 لکنت گفت:

 

 یتو... تو ...ن..نرفت-

 

 

 

 به اطرافش نگاه کرد و دستش را سمتش گرفت و گفت: آسا

 

 پاشو نگاه همه به ماست. -
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کرد پس  یبا خود تکرار م یشد او نرفته باشد. ه ینداشت و هنوز باورش نماز او چشم بر  رستا

 گفت. یکاوه چه م

 . ستادیا شیاو را نشاند و خود روبرو یتخته سنگ یرفتند رو رونیاو را بلند کرد و با هم ب آسا

 سرش را بلند کرد و گفت: رستا

 

 من... من...-

 

نه  شد؟یم یرفتم چ یشدم و م ینم مونیه آخر پشاگه تو لحظ یدون یم ؟یچرا لکنت گرفت ؟یتو چ-

چه  ؟یرشد نکرده. عقل و قلب و منطق دار کمیمونده  یفقط عقلت تو بچه گ ؟یدون یم یتو چ

 . شهیم دهیکشش اون  تا حد دعوا و بحث کردن کش یدار یمغز فندق هی. فقط ی!؟ معلومه ندارهیسوال

 

  یبود ول یعصب نکهی. آسا با ادیلرز یم شیکرد و شانه ها یم هیبلند گر رستا

 .دیزانو زد و سرش را در آغوش کش شیپاها یجلو 

 

 ؟ینکنه تنها اومد ؟یاومد یداغونم نکن. با ک نیاز ا شترینکن ب هیگر-

 

 به هق هق افتاد و گفت: رستا

 

 با کاوه، -

 

 

 و  در ادامه با لکنت گفت: دیاش را باال کش ینیب

 

 مردم. یمن م .. من..یرفت یاگه.. اگه..  م-

 

 و گفت: دیاش را بوس یشانیپ آسا

 

 مردم. یرفتم خودمم م یاگه م-
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آغوشش را حس  یو گرما دیچش یرا م شی. رستا انگار بار اولش بود طعم بوسه هادیرا بوس سرش

 کرد تمام تنش مور مور شد.  یم

 

 آسا؟-

 

 جون دل آسا؟-

 

 تنهام نذار. گهید-

 

 زد و گفت: لبخند

 

 ی. من که مجنونت شدم تو نخواستی. فکر کردم بدون من خوشبختیکرد رفت تو بودکه ول  یاون-

 کس و کارم! یمگه نگفتم من ب ؟یرفت یسپرد یبود من و به ک وونهی. دلم تو دست توئه دیش یلیل

تونستم حست کنم  ینم یول یتو بود دمیدیچند وقت عشقت زندون برام شده بود. هر جا رو م نیتو ا 

 روزها رو گذروندم. نیسرابه. بدتر دمید یشدم م یم کیتا بهت نزد

 

 منم بهتر از تو نبودم. -

 

 و گفت: دیدست کش شیها شیو به ر دیصورتش کش یدستش را رو رستا

 

 گه؟یم یچ نایا-

 

 زد و گفت: یلبخند تلخ آسا

 

 . رفت یاصالح کردن نم یحوصله بودم که دست و دلم برا یگه از عشق خانم انقدر ب یم نایا-

 

 نگاهش به غم نشست و گفت: رنگ
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 ؟ینرفت یشد مونیچرا پش-

 

 ابرو باال انداخت و گفت: آسا

 

منطقت  گه؟یم یعقلت چ گه؟یم یدلت چ نیفرودگاه بب میچرخ بزن تا برس هیهومن گفت: تو خودت -

 گه؟یم یچ

 گن رستا.  یصدا م هیهمشون  دمید دمیو چرخ دمیچرخ منم

 

را در آورد شماره رستا را  لشیآمد. تا موبا رونیب دیرا گشت و نا امسرگردان کل فرودگاه  کاوه

بلند سمت شان  یاش نشست. با قدم ها یشانیپ ی. نگاهش به آنها خورد. هم لبخند زد هم اخم روردیبگ

 با نفرت نام آسا را خواند. دیکه رس کیرفت. نزد

 

 آسا خدا لعنتت کنه.-

 

 و گفت: دیش رفت و او را در آغوش کش. آسا سمت دیکش شیکالفه دست در موها 

 

 . میدیازت د دیکار مف هیو  مینمرد دمیبار د نیاول یرو برا تیمردونگ-

 

 کرد و او را محکم به خود فشرد.  شیحواله بازو یمشت کاوه

 

 . یبه رستا بگم پرواز کرد یکردم که چجور یداشتم دق م یخدا رو شکر که نرفت-

 

 .نجامیا گهیآروم باش د سیه-

 

 

 

**** 
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 در آورد.  یبه مهتاب زنگ زد و خبر داد که او را از نگران رستا

به خانه در آغوش آسا  بود. کاوه هر چند  دنیعقب نشستند و تا رس یصندل یبرگشت با آسا رو موقع

 . زدیکرد و لبخند م ینگاهشان م کباری قهیدق

 

 شدند.  ادهیدرب خانه پارک کرد و آن دو خواب آلود و خسته پ 

شدند. رستا  اطیبه در انداخت و وارد ح دیو رستا از کاوه تشکر کردند و سمت خانه رفتند آسا کل آسا

 انداخت و گفت: اطیبه ح ینگاه

 

 نگاه درخت ها لخت شدن. ستین یفصل قشنگ زییپا-

 

 و او را دنبال خود کشاند و گفت: دیدستش را کش آسا

 

 زمستون تابستون. زییاز پا ی. از همه چمیزنیحرف م میدش داریب نکهیواسه خواب بعد ا رمیمیدارم م-

 

 کرد.  شیحواله بازو یو مشت دیخند رستا

 

 خانه نگاه کرد.  یجا یبه جا یخانه شدند. رستا دوباره با دلتنگ وارد

 

 سمت اتاق رفت و بلند نامش را خواند و گفت: آسا

 

اونا موندگارن  ای. بیکن ینگاه م یبه همه چبعدا  میبخواب ایبدو ب دمیرستا تو رو خدا چند شبه نخواب-

 منم که امکانش هست فردا نباشم.  نیا

 

 . دیسمت اتاقش رفت و محکم در را به هم کوب یعصب رستا

 

 دستش را باال برد و گفت: آسا

 

 خواد اونم به روش آسا! ینکنه دلت دوباره بحث کردن م هیچ م،یتسل-

:      
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 و گفت: دیشد بلند خند دهیکش گرید یو بحث شان به جا که بحث شان شد یشب نیآخر ادیبه  رستا

 

 . دهیچقدر آخه شما مردها فکرتون پل-

 

 و گفت: ستادیاو ا یتخت انداخت با باالتنه لخت جلو یرا در آورد و رو شرتشیو ت وشرتیس آسا

 

 باشه االن؟  یفکرم مثال چ یخوا یم دمتیبعد چند ماه د-

 

 کرد.  ضیاو هم لباسش را با تاب و ساپورت تعونثارش کرد و  یلب نفهم ریز رستا

 

 هیشانیاش را به پ یشانیسر او گذاشت و پ ریرا ز شیآسا بازو دیتخت رفت و کنار آسا دراز کش سمت

 او چسباند و گفت:

 

 یکن یاگه فکر م یاگه به گذشته ت ربط داشته باشه! حت یکار نکن، حت چیبدون اجازه من ه گهید-

 رسونتم. یجنون مکنه و به  یم میعصب

 

 شیحرفش چشمانش را باز و بسته کرد و آسا لبخند زد و چشمانش را بست و لب ها دییتا یبرا رستا

رستا بود که در ادامه با او هم پا شد  نی. و ادیرا چش شیرستا گذاشت و طعم لب ها یلب ها یرا رو

 به اسم خود ثبت کرده بودند. گرید یشب عاشقانه  کیو 

 

 

* 

 یجز دعوا ها یزیچ گریرفت. د یم شیخوب پ زیگذشت. همه چ یسال م کیج شان ازدوا از

 شد.  یرستا رفع م ایآسا  یشان نبود. که با قهر چند ساعته با منت کش نیب یکوچک زن و شوهر

 

 . زدیم رقم شانیبا سرنوشت بود که چطور برا گریبودند د دهیخواستند رس یبه آنچه که م همه

 

:      
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داد  یکه به آنها م ییرفتند. با خبرها هیبود با مادر و خواهرش به ترک دهیش رسبه خواسته ا هومن

 رفت.    یم شیخواست پ یآنطور که م زیمعلوم بود همه چ

کدام قابل باور نبود که  چیه یشروع کرده بود. که برا یدیجد یهم با فرزند و همسرش زندگ کاوه

همسرش و  یشده بود برا یمرد واقع کی. ستدیبا خود یپا یتوانست رو یکه نم ستیهمان کاوه ا نیا

 فرزندش.  یپدر مهربان برا کی

 

 شیگرفت و هنوز برا یبود که رفاقتش را در حق همه تمام کرد از همه خبر م یقیهم تنها رف رضا

داد  شنهادیرفت و آمدها رستا به آسا پ نیکرد که در ا یرفت و آمد م شتریهمه برادر بودند. با آسا ب

. چون ندیبود آن دو را کنار هم بب شیکنند. آسا هم قبول کرد و از خدا یو رها را به هم معرف که او

عاشقش شد و  دهیرضا صحبت کرد او ند شیاز رها پ یکم نداشت. وقت یزیو محبت چ یرها از خانم

 د. هم آشنا شون اتیبا هم باشند تا با اخالق یآن دو را با هم آشنا کرد و خواست مدت عیرستا سر

 

 یبرا یو حت دیرا بخش نیمیبه اصرار رستا همان چندماه اول به خانواده آرمان برگشت و س آسا

کل  یکار رستاست نور چشم نیمتوجه شد که ا نیمیس یاز او تشکر کرد. و وقت شیمادرانه ها

 شده بود.  نیمیخانواده آرمان به خصوص س

***** 

 گفتند.  کیآنها زنگ زدند و تبر سالگرد ازدواج شان بود از صبح همه به امروز

دوست  امدیآسا کوتاه ن یبرگذار کند. ول یاصرار داشت همه را دور هم جمع کند و جشن کوچک رستا

 داشت جشن شان دو نفره باشد. 

 

وارد  کی. حوصله بلند شدن نداشت. آسا با کدیتخت به پهلو خواب یتوجه رو یدر رستا ب یصدا با

 آن گذاشت.   یرا رو یکسالگیقرار داد و شمع  زیم یخانه شد و آن را رو

 چراغ ها رفت همه را روشن کرد.  سمت

 را روشن کرد و رستا را صدا کرد.  لشیموبا نیو دورب ستادیا زیکنار م 

 

 رستا؟-

 

افتاده و با  شیبازو ها یبندش رو کیکه  یباز با تاب مهین یو چشم ها شانیپر یکسل و با موها رستا

 . دییو سمتش دو دیکش غیج دیدست آسا را د نیآمد. تا دورب رونیاتاق ب شلوار گشاد از

 

 و گفت: ستادیپشت مبل ا نیو با دورب دیبلند خند آسا

:      

  



 

              369 
 

       رمان : عادالنه نیست                  نویسنده : فاطمه رنجبر      

 

 سالم همسر تنبلم سالگرد ازدواجمون مبارک.-

 

 صورتش گرفت و گفت: یدستش را جلو رستا

 

 

 دست به سر و روم بکشم.  هیاالن بذار من برم لباس بپوشم  نیهم یکن یکشمت پاکش م یآسا م-

 

 .نستایتو ا ذارمیشرمنده االن م-

 

 کرد و گفت: زیچشمانش را ر رستا

 

 .نستایبه ا دمیخوره منم حوالت م یباشه پاکش نکن، گذرت به من م-

 

آسا هم دنبالش  دییسمت اتاق دو دیرا بد د تیرا خاموش کرد و سمتش رفت رستا تا موقع نیدورب آسا

 در گذاشت. و در را هول داد.  یرا ال شیر اتاق را ببندد پاهاکرد و تا خواست د

 

 زد و دستانش را باز کرد و گفت: ییلبخند دندان نما رستا

 

 بپر بغل خاله چشم هات رو قربون،-

 

 و در گوشش آرام لب زد.  دیو او را در آغوش کش دیآسا بلند خند 

 

 دوست دارم. یلیها خ هیهد نیدف کنم از اکاش برم دوباره تصا ،یخدا به من هیهد نیتو قشنگ تر-

 

 گرفت و گفت: شیاز بازو یشگونین رستا

 

 که.  یانیکنم. در جر یپاهات رو قلم م ارمیچشم هات و در م-

:      
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 و گفت: دیکش شیو دست در موها دیدوباره خند آسا

 

 خواد.  یاون کاوه احمق بابا شد من دلم م م؟یسه تا ش ستیرستا، وقتش ن-

 

 ق به او نگاه کرد و گفت:با ذو رستا

 

 . من که از خدامه.یکردم دوست ندار یهمش فکر م ولیا-

 

 زد.  شیبه بازو یآسا به تخت نگاه کرد و رستا مشت-

 

. میو بخور میببر کیلباس خوشگل بپوشم ک هی رمیمن دوش بگ رونیحد االن برو ب نیتا ا گهینه د-

 . میکن یحاال بعدش راجبش فکر م

 

 و گفت: دیرا بوس اش یشانیپ آسا

 

 ذاره . یخدا کنه بچمون فقط به تو نره وگرنه برام آبرو نم-

 

 .یدلت بخواد از رستا هزار تا داشته باش یلیخ-

 

 زبون دراز و تخس چه شود. نیفکر کن هزارتا رستا با هم یوا-

 

 رستا رو برگرداند و گفت:-

 

 از شانس منه.  نمیا-

 

 و  دیودنش او را از پشت در آغوش کشمظلوم ب نیا یدلش ضعف رفت برا آسا

 و در گوشش گفت: دیرا بوس شیموها

:      
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صدبار  یسرم نگهت دارم، بتونم روز یباشه که بتونم رو دونهی دیاز تو فقط با ،یدونمی یکیتو -

 دورت بگردم و قربون صدقه ت برم . 

 

و  دوست  باشد. همش عشق شیرو شیدر پ ییروزها نیکرد همچ یدر خوابش هم تصور نم رستا

 . زدیاش موج م یداشتن در زندگ

 

 انیپا

 

 است  انیکه در رگ در جر یهمچنان ادامه دارد مانند خون یزندگ و

 و قلب ضربانش قطع شود  دیایرسد که نفس بند ب یبه بن بست م یزمان

 نرود.  شیپ تانیبرا دیخواه یاگر آنچه که م یحت دیکن یزندگ پس

 بزرگ خلق کرده است.  یکه خدا ایدن یها ییبایز یمانند همه  باستیز یزندگ

 . دیرس انیتو به پا یاریخودت شروع کردم و با  دیام به

 ❤پروردگارم سپاس❤

  

  

     

  


