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 فصل اول

 

ه راض   عصبیم، واقعا عصبیم مگه ممکنه. خدایا مگه یم شه. دلم یم خواد رسم رو بکوبم به دیوار، چه طور دختر

م نکرده. داره اشکم در میاد. دلم یم خواد االن رزا کنارم بود و تا یم  شده، نکنه تا حاال عقدش هم کرده باشن؛ چرا ختر

 
ی

تونستم رسش داد یم زدم. همی   جور که دارم با رسعت ماشی   رو یم رونم بریم گردم به چند ماه پیش، چه زندگ

شادی داشتیم چه قدر خوشبخت بودیم. ای کاش پدر و مادرم به اون مسافرت لعنتر نیم رفتند. همه ی ماجرا از سه 

 دو تانی به ش
وع شد که پدر و مادرم تصمیم گرفیر  مال برن تا آب و هوانی عوض کنند، اما موقع برگشت به ماه پیش رسر

ل ماشی   رو از دست داد و ماشی   به ته دره سقوط کرد و ماشی   منفجر شد. هیچی   جاده پدرم کنتر
ی

خاطر لغزندگ

... چه قدر داغون بودم، اما رزا از منم داغون تر بود. رزا؛ تنها خواهر من، تنها دوست من،  نموند، هیچی
ر
 ازشون باق

تنها مونس من از من هم داغون تر بود. من مامان و بابا رو خییل دوست داشتم ویل رزا دیوونه ی اونا بود. رزا مامان و 

بابا رو یم پرستید، خییل بهشون وابسته بود. با این که خودم نیاز به یک تکیه گاه داشتم با این که از رزا دو سال 

عیم رو یم کردم که خونشد باشم. یه پام تو بیمارستان بود، یه پام کوچکتر بودم ویل تو اون لحظه ها همه ی س

. خواهرم همی   که موضوع رو شنید حالش بد شد. سیع کردم مثل همیشه مقاوم باشم، سیع کردم برای 
 
پزشک قانون

لمانه، با زن و خواهرم تکیه گاه باشم. من و رزا تو این دنیا هیچ قوم و خویشر نداریم فقط یه عمو داریم که اون هم آ

 یم کنه. سایل یه بار میاد ایران، هر چند که اون هم برای دیدن ما نیست برای تفری    ح و خوشر 
ی

بچه اش همون جا زندگ

خودشه. وقتر ختر مرگ پدر و مادرمون رو به عمو دادم فقط یه خرده منو دلداری داد و کار زیاد رو بهونه کرد. حتر 

ی کارهای تشییع جنازه رو من و عمو کیوان که دوست صمییم بابام بود انجام  حاض  نشد یه رس ایران بیاد. همه

دادیم. عمو کیوان نه تنها دوست صمییم بابا بلکه وکیل خانوادگیمون هم بود. همیشه عمو صداش یم زنم، از عموی 

ایط سخت که خواهرم غمگی   و افشده بود ییک باید او  ضاع رو درست یم واقیع هم بیشتر دوستش دارم. تو اون رسر

 :کرد. تصمیم گرفتم برم پیش یه روانشناس، وقتر همه ی موضوع رو به روانشناس گفتم بهم دلداری داد و گفت

 .یه بار خواهرت رو بیار پیشم تا باهاش صحبت کنم -

خودم  نیم خواستم خواهرم افشده بمونه باید همه ی سعیم رو یم کردم که تنها یادگار پدر و مادرم رو حفظ کنم. 

کت و همه ی کارا رو رس و سامان دادم. خییل سخت بود خییل... ویل یم دونستم باید ادامه بدم. به پیشنهاد  رفتم رسر

خانم صولتر که همون خانم روانشناس بود خونمون رو فروختم و یه آپارتمان نقیل خریدم تا روحیه ی رزا عوض 
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ره ها ویل نیم خواستم تو خونه ای باشم که جای جای اون بشه. هر چند خییل سخت بود گذشیر  از همه ی اون خاط

 .منو یاد پدر و مادرم یم انداخت. یم دونستم حق با خانم صولتیه

 :خانم صولتر یم گفت

 .باید به خواهرم فکر کنم -

 درستش هم همی   بود پدر و مادرم رفته بودن ویل خواهرم بود و بهم احتیاج داشت. رزا مخالف فروخیر  خونه بود 

ویل من مثل همیشه رو حرفم موندم و کارانی رو که یم خواستم انجام دادم اونم در آخر کوتاه اومد. همه چی داشت 

کت مشغول به  خوب پیش یم رفت، رزا تقریبا داشت با موضوع کنار یم اومد. با صحبت های خانم صولتر رزا تو رسر

 .کار شده بود که اون اتفاق لعنتر افتاد

 :کنم  زیر لب زمزمه یم

 آخه چرا؟ خدایا آخه چرا؟ -

به آدرس نگاه یم کنم. آدرس خییل پرته، پیدا کردن آدرس خییل سخته. از چند نفر یم پرسم. راه رو بهم نشون یم دن. 

 :زیر لب زمزمه یم کنم

 .خدایا کمک کن به موقع برسم. خدایا خودت کمکم کن -

به گذشته، به اون روزی که عمو کیوان اومد خونمون. ای کاش همی   طور که دارم ماشی   رو یم رونم باز بریم گردم 

 :هیچی نیم گفت، ای کاش اضار نیم کردم که همون لحظه بگه، وقتر گفت

 .فردا بیا دفتر باهات کار دارم -

 .من مثل همیشه عجله به خرج دادم. هنوز صدای نگران خودم تو گوشمه

 چی شده عمو؟ -

 :عمو کیوان

م  - ی نشده دختر هانی رو در مورد گذشته بهت بگم، در مورد رزاچت  
 .فقط باید یه چت  

 .یم دونست چه قدر خواهرم رو دوست دارم. من بیشتر از پدر و مادرم به خواهرم وابسته بودم

. رزا خوابیده متوجه نیم شه. من تا فردا طاقت نمیارم -  .عمو، من خییل نگرانم بهم بگی  

یم افتم اشکم در میاد. ماشی   رو یه گوشه نگه یم دارم و با دستمال کاغذی اشکم رو  هنوز که هنوزه وقتر یاد اون روزا 

 .پاک یم کنم. زیر لب به خودم لعنت یم فرستم. همه چت   تقصت  منه. نباید اون همه اضار یم کردم نباید

ارهای بیجا باالخره عمو رو بعد از چند دقیقه دوباره ماشی   رو به حرکت در میارم. به اون روز فکر یم کنم که با اض 

 .تسلیم حرف هام کردم. تمام مکالمات اون روز تو ذهنم تکرار یم شه

 :عمو کیوان

-  ، ببی   روژان این رو از همی   حاال بهت بگم که حق نداری بعد از حرف های من با خواهرت برخورد بدی داشته باشر

 .خودت هم یم دون  رزا چه قدر برای خونواده ات عزیز بود
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عمو منظورتون چیه؟ رزا برای من خییل عزیزتر از این حرفاست من هیچ وقت این اجازه رو به خودم نیم دم که  -

 .ناراحتش کنم

 :عمو کیوان

بعد از شنیدن حرف هام منظورم رو یم فهیم فقط یم خوام به حرف هام خوب گوش بدی. بیست و چهار سال  -

روستاهای استان گیالن رفته بودن با خونواده ای آشنا شدن که هشت تا پیش که خونواده ات برای تفری    ح به ییک از 

فرزند داشیر  و زن خونواده باز هم هفت ماهه باردار بود اما مرد بچه رو نیم خواست. تو وسط روستا مرد داد و بیداد 

ا اون حالش فقط و فقط راه انداخته بود که من پول ندارم همی   بچه ها رو بزرگ کنم من این بچه رو نیم خوام و زن ب

گریه یم کرد. پدرت مرد رو به گوشه ای برد و باهاش حرف زد اما مرد زیر بار نیم رفت. همون روز زن بیچاره به خاطر 

شوک عصتر حالش بد شد و بچه اش زودتر از موعد مقرر به دنیا اومد. اون جور که پدر و مادرت تعریف یم کردن اون 

ها از مرد حتر حاض  نشد بچه رو ب بینه. زن هم با حشت به بچه اش نگاه یم کرد. از طرف دیگه هم، همه ی دکتر

مادرت ناامید شده بودن. پدر و مادرت نیم تونستند بچه دار بشن. مشکل از مادرت بود، مادرت حامله یم شد ویل 

مادرت بود و بچه نیم تونست بچه رو تو رحمش نگه داره، به دو سه ماه نرسیده بچه سقط یم شد. پدرت عاشق 

براش مهم نبود، اونا همی   که کنار هم بودن با هم احساس خوشبختر یم کردن. اما توی اون لحظه مهری از اون دختر 

 قبول کنند، پدرت هم 
ی

تو دل مادرت نشست که نتونست ازش بگذره. به بابات پیشنهاد داد بچه رو به فرزند خوندگ

د قبول کرد. تو اون لحظه وقتر پدرت این پیشنهاد رو به پدر بچه داد تازه که برای خوشحایل مادرت هر کاری یم کر 

بچه برای مرد عزیز شد و در نهایت از پدرت مبلغ هنگفتر گرفت. خالصه اش یم کنم، وقتر بابات به تهران برگشت من 

و بعد از مدنر عاشقش همه ی کارا رو به طور قانون  انجام دادم. پدر و مادرت اسم اون دختر بچه رو رزا گذاشیر  

 آروم بود. وقتر مادرت تو رو حامله شد باز یم ترسیدند بچه رو از دست بدن، اما تو موندی و 
ی

شدن. رزا از همون بچیک

به دنیا اومدی. خوشبختر خونواده ات با وجود تو کامل شد هر چند که برعکس رزا خییل رسر و شیطون بودی. 

ق نذاشیر  ویل قرار بود بعدها به رزا در مورد اصلیتش حرف بزنند یم خواسیر  خونواده ات هیچ وقت بی   تو و رزا فر 

 .رزا همه چت   رو بدونه و دلیل این که امروز به تو این موضوع رو گفتم همینه

زن  رو کنار جاده یم بینم. ماشی    ون میام. برای بار هزارم به آدرس نگاه یم کنم. پت  با اعصانر داغون از فکر گذشته بت 

 :جلوش نگه یم دارم و یم گم رو 

 حاج خانم یه نگاه به این آدرس بندازین، ببینید دارم مست  رو درست یم رم؟ -

زن  :پت 

 مادر من که سواد درست و حسانر ندارم، خودت بخون، ببینم چی نوشته؟ -

منده حاج خانم -  .رسر

 .و براش آدرس رو یم خونم

زن  :پت 

 .ری به جاده خایک، اگه همون رو ادامه بدی خودت همه چت   رو یم بیت  درسته مادر، یه کم جلوتر بری یم خو  -

 .حاج خانم بیاین سوار شید تا یه جانی برسونمتون -

زن  :پت 
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م، من منتظر پشم هستم، حاال با وانت میاد دنبالم -  .نه دختر

 .بابت کمکتون ممنونم، خداحافظ -

 .برو به سالمت مادر -

هت حرف های ماشی   رو راه یم ندازم و همی   
ُ
 طور به راهم ادامه یم دم. دوباره یاد اون روز یم افتم. اون روز هنوز تو ب

ی رو شنیدم. خواهر نازنینم دوباره حالش بد شده بود. همه چت   رو شنیده بود و از  عمو بودم که صدای افتادن چت  

رم نیم شد. احساس من نه تنها به حال رفته بود. اون رو به بیمارستان رسوندیم ویل حال خودمم خوب نبود، باو 

 
 
خواهرم عوض نشد بلکه با خودم عهد بستم بیشتر از گذشته ها مراقبش باشم. بیشتر هواش رو داشته باشم. از طرق

م داشتم. وقتر خواهرم به  هم احساس تنفر عجیتر نسبت به اون مرد که دلم نیم خواد واژه ی پدر رو براش به کار بتر

 خواهد موند. پدر و مادر هوش اومد خییل نارا
ر
حت بود. من بهش گفتم هیچی تغیت  نکرده، همه چی مثل گذشته باق

 نذاشته بودن و همه ی اموال به طور مساوی بینمون تقسیم شده بود. عمو کیوان همه یث 
ر
واقعا بی   من و رزا فرق

اث به خونر ختم بخت  ش د. هر چند نه برای من، نه برای رزا کارا رو انجام داد و همه ی مسائل مربوط به ارث و مت 

مال و اموال مهم نبود. اون روزا، اون قدر با خواهرم حرف زدم تا حالش بهتر شد. دوباره از خانم صولتر کمک گرفتم 

که در حقم مادری کرد و این بار هم خییل به من و خواهرم کمک کرد. با حرفانی که به خواهرم زد رفتار خواهرم خییل 

رزا تقریبا با این موضوع کنار اومده بود ویل تصمیم داشت پدر و مادرش رو پیدا کنه. رزا خودش رفت با عمو  تغیت  کرد. 

هانی رو که به من گفته بود 
کیوان صحبت کرد و ازش خواست همه چت   رو دقیق براش تعریف کنه. عمو همون چت  

و مادرش رو از عمو گرفت. در تمام مراحل پا به پای دوباره واسه خواهرم تکرار کرد و رزا هم آدرس روستا و اسم پدر 

خواهرم رفتم. من با پیدا کردن خانواده ی خواهرم مشکیل نداشتم اما بدبختر این جا بود که اون یم خواست تنها به 

ر اون روستا بره. هیچ وقت خواهرم رو تا این حد جدی ندیده بودم. شاید اولی   بار بود که احساس یم کردم اون خواه

ه و این توی  بزرگمه، چون همیشه طوری رفتار کرده بود که اگه کش ما رو یم دید فکر یم کرد اون از من کوچکتر

 :رفتارمون کامال هویدا بود. حس یم کردم خواهرم بزرگ شده. عمو کیوان بهم گفت

 .بذار تنها بره -

 :خانم صولتر گفت

 .بذار خواهرت مستقل بشه -

 یا به من یا به پدر و مادرم وابسته بود اکتر جاها من ازش دفاع یم کردم، برای همی   هم خواهرم تو تمام دوران ز 
ی

ندگ

ه، گفتم نگران هیچی نباشه من مراقب همه  خییل براش نگران بودم. گفتم هر وقت به مشکیل برخورد باهام تماس بگت 

ا شدم. یه روز شد دو روز، دو روز شد سه چت   هستم. اونم گفت زود بریم گرده و کیل سفارش کرد. اون رفت و من تنه

ی از خواهرم نشد. خییل دلتنگش بودم، اما هر چی زنگ  روز و همی   طوری تا یه هفته ازش نر ختر موندم ویل هیچ ختر

س نبود. با خودم یم گفتم حتما اون جا آنیر  نیم ده. تا این که بعد یه هفته امروز صبح  یم زدم گوشیش در دستر

ماس گرفت. گفت خودم رو برسونم. گفت خواهرم برام پیغام فرستاده، گفته دارن به زور شوهرش یم خانیم باهام ت

دن. باورم نیم شد. ازش آدرس گرفتم. آدرس دقیق رو بهم داد. واسه عمو کیوان هم زنگ زدم، گفت مسافرته. 

نستم منتظر بمونم. یم ترسیدم موضوع رو بهش گفتم نگران شد و گفت صتر کنم تا خودش رو برسونه، اما من نیم تو 

دیر برسم. خواهرم به من احتیاج داشت. من باید یم رفتم. گفتم من یم رم شما بعدا بیاین. آدرس رو به عمو کیوان هم 

س نبودم نگرانم نشه. با این که  دادم، بهش گفتم فکر نکنم گوشر اون جا آنیر  بده، پس اگه تماس گرفت و در دستر

 .را رضایت دادموافق نبود ویل ناچا



 

 
6 

ی نمونده؟ رزا طاقت بیار من خودم رو به موقع یم رسونم. قول یم دم  نگایه به جاده ی خایک یم ندازم. دیگه چت  

 ...خواهری، قول یم دم

 :آیه یم کشم و به راهم ادامه یم دم زیر لب زمزمه یم کنم

 .ای کاش مثل همیشه رو حرفم یم موندم -

 :بعد تو دلم یم گم

 .گذشته ها گذشته. باید االن به فکر چاره باشم  نر خیال، -

مثل همیشه سیع یم کنم خونشدیم رو حفظ کنم. با این که از شدت دلهره نوک انگشتام یخ زده ویل از قیافه ام 

هیچی پیدا نیست. همیشه همی   طورم حتر اگه از ترس در حال مرگم باشم بازم سیع یم کنم خونشد باشم چون یم 

 .و زاری هیچی درست نیم شه. رزا دقیقا برعکس منه دونم با گریه

 :یه آهنگ یم ذارم و خودم زیر لتر باهاش زمزمه یم کنم

ِِ غم، باز تو رو بهونه کرده دلم  باز یه شِب پُر

 کاش یم شد مثل قدیم ها باز بشینیم عاشقونه با هم

 من به همی   دل خوشم که یه روزی عشق تو بشم

 ودمو یم کشمتو یم دونستر اگه بری من خ

م  اما تو رو تا نبینم دوست ندارم بمت 

م  من یه روز هر جا که باشر دست تو رو یم گت 

م  اما تو رو تا نبینم دوست ندارم بمت 

م  من یه روز هر جا که باشر دست تو رو یم گت 

ِر غم، باز تو رو بهونه کرده دلم
ُ
 باز یه شب پ

 همکاش یم شد مثل قدیم ها باز بشینیم عاشقونه با 

 من به همی   دل خوشم که یه روزی عشق تو بشم

 تو یم دونستر اگه بری من خودمو یم کشم

م  اما تو رو تا نبینم دوست ندارم بمت 

م  من یه روز هر جا که باشر دست تو رو یم گت 

م  اما تو رو تا نبینم دوست ندارم بمت 

م  من یه روز هر جا که باشر دست تو رو یم گت 



 

 
7 

م برم خونه ی پدر رزا. به یه خانم باالخره رسیدم. هوا  تاریک شده، نیم دونم کجا باید دنبال رزا بگردم. تصمیم یم گت 

 :که دست بچه ی کوچیکش رو گرفته یم گم

 !ببخشید -

 :با تعجب به لباس های من نگاه یم کنه و یم گه

 بله خانم؟ -

ل آقای کوه دل کجاست؟ -  ببخشید، یم خواستم بدونم مت  

 :خانم

 رو یم گید؟قاسم  -

 .بله قاسم کوه دل -

 .اگه همی   جوری مستقیم برید بهش یم رسید، مست  راه منم همون طرفه اگه خواستید نشونتون میدم -

 :با لبخند بهش نگاه یم کنم و یم گم

 یم کت   -
ی

 .لطف بزرگ

 .یه نگاه به من یم ندازه و یه نگاه به ماشینم

 :خانم

 .خانم اون طرف ماشی   رو نیست -

 .مهم نیست پیاده میام -

 :خانم

 .ویل ممکنه ماشینتون رو خط بندازن -

 :با مهربان  نگاهش یم کنم و یم گم

 .مهم نیست عزیزم، این قدر هم منو خانم صدا نکن، اسم من روژانه -

 :یه لبخند بهم یم زنه و یم گه

 .منم زهرا هستم، این هم پشم کاظم -

 .از دیدارت واقعا خوشبختم -

ون میارم بریم گردم جلوی کاظم بعد یم ر  م سمت ماشی   و داشبورد رو باز یم کنم چند تا شکالت کاکائونی مغز دار بت 

 .زانو یم زنم و بهش شکالت یم دم. عاشق بچه هام

 .سالم آقا کاظم، از آشناییت خییل خییل خوشبختم مرد کوچک -
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ه  .با خجالت از من شکالت ها رو یم گت 

 :زهرا

 .تشکر کنکاظم از خانم  -

 :کاظم با خجالت یم گه

 .مرش خانم -

 .روژان، عزیزم روژان صدام کن -

 :زهرا

 ...اما -

 .اما و آخه نداره گلم، ما تقریبا هم سنیم -

 .لبخند مهربون  یم زنه

 .یه لحظه صتر کن ماشی   رو یه گوشه پارک کنم بریم -

م ماشی   رو یه گوشه پارک یم کنم و وسایلم رو بریم دارم و به  .سمت زهرا مت 

 .خب خانیم راه بیفت بریم -

 :زهرا

 .روژان خانم -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

 .روژان -

 :یم خنده و یم گه

 روژان، از شهر اومدی؟ -

 .آره اومدم دنبال خواهرم، یه هفته ی پیش اومده این جا -

 :زهرا

 خواهرتون؟ همون دختر شهری؟ -

 پس دیدیش؟ -

 :زهرا

 که افتادههمه ی این رو  -
ر
 .ستا ایشون رو یم شناسن؟ با اون اتفاق

، با صدای لرزون یم گم  :دلم هری یم ریزه پایی  



 

 
9 

 مگه چی شده؟ -

 :زهرا

خانم غوغانی شد. فقط در همی   حد یم دونم که پشعموی ارباب از خواهرتون خوشش اومد، اما خواهرتون قبول  -

هنکرد، یم خواست برگرده شهر، که ارباب جلوش رو یم  . گت 

 خب بعدش؟ -

 :زهرا

 .مثل این که تو خونه ی پدریش زندانیه، آخر هفته ی آینده عروسیشه -

ی نشده؟ -  یعت  هنوز چت  

 :زهرا

ن -  .نه، ویل به زودی یم خوان عروش بگت 

 :زیر لب یم گم

 .خدا رو شکر -

 :زهرا

؟ -  روژان تو نیم تون  خواهرت رو برگردون 

 : گمبا ترس بریم گردم سمتش و یم

 نیفتاده؟ -
ر
 مگه نگفتر اتفاق

 :زهرا

ی بذارن تا به دستش نیارن آروم نیم شن. ارباب تازه فوت  - درسته ویل خونواده ی ارباب فقط کافیه دست رو چت  

، االن پش بزرگ ارباب شده. اونا خییل نر رحم هسیر    .کردن و پشاشون جای پدر رو گرفیر 

 :یه پوزخند یم زنم و یم گم

ی نیست، اون همه هستر منه. من اجازه نیم دم دست ارباب و خونواده اش به خواهرم برسه.  خواهرِ  - من، چت  

 راستر خونواده ی رزا چی کار کردن؟

 :زهرا با تعجب نگاه یم کنه و یم گه

 رزا کیه؟ -

 .آخ ببخشید، حواسم نبود منظورم خونواده خواهرم بود -

 :بعد با لبخند اضافه یم کنم

 .م رزاستاسم خواهر  -
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 :لبخند مهربون  یم زنه و یم گه

پدر رزا تا اسم پول بیاد، از همه چت   یم گذره. همه ی روستا هنوز یادشونه که چه جور بچه اش رو فروخت. من  -

 .خودمم از خونواده ام شنیدم

 :با عصبانیت یم گم

. از اول هم نباید یم ذاشتم خواهرم تنها به اختیار رزا با پدرش نیست، اون از نظر قانون  هیچ نسبتر با خواهرم نداره -

 .این روستا بیاد

 :بعد با لحن مالیم تری یم گم

 مادر رزا چی کار کرد؟ -

 :زهرا

 اون چی کار یم کنه!  -
ی

چی یم تونه بگه شوهرش بچه اش رو جلوی چشماش فروخت نتونست کاری کنه بعد تو یم گ

 .فقط اشک یم ریزه

 : دم و یم گمرسی به نشونه ی تاسف تکون یم

 خواهر و برادرهاش هیچ کاری براش نکردن؟ -

 :زهرا

، خواهرهاش هم که همه به جز سوسن ازدواج کردن، بعدش هم تو این روستا زن  - برادرهاش که کتی قاسم هسیر 

ا نیم تونند کاری کنند  .روی حرف َمردش حرف نیم زنه، دختر

دند خدایا خواهرم بی   چه قویم گت  افتاده! اینا اصال   .از انسانیت بونی نتر

 :زهرا

 .همی   جاست -

 :نگایه به خونه یم ندازم و یم گم

 بهم کردی. اگه روزی به کمکم احتیاج داشتر حتما روی من حساب کن -
ی

 .مرش زهرا، واقعا ازت ممنونم کمک بزرگ

کت رو بهش یم دم و یم گم این پشت شماره ی من نوشته شده  .و ییک از کارت های رسر

 :زهرا

 ...ویل خانم -

 :با لبخند یم گم

 .هیس، اتفاق که ختر نیم کنه، امروز تو به من کمک کردی، شایدم یه روز من بهت کمک کردم -

 :زهرا
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 .من که کاری نکردم -

همی   که منو به این جا رسوندی و اطالعات مفیدی بهم دادی ازت ممنونم. حداقلش اینه که من االن خونواده ی  -

 .ناسم و یم دونم چه جوری باهاشون برخورد کنمخواهرم رو یم ش

 .مهربون نگاهم یم کنه

 .برو گلم، خدا به همرات باشه، دیگه مزاحمت نیم شم -

 :بعد جلوی کاظم زانو یم زنم و یم گم

 .مواظب مامان  باش آقا کاظم -

 :کاظم

 .چشم -

 .آفرین پش خوب -

 :بلند یم شم و یم گم

 .خدا حافظت باشه گلم -

 :زهرا

 .خداحافظ -

 .دستر به نشونه ی خداحافظ  تکون یم دم و بعد بریم گردم و به خونه ی پدری رزا نگاه یم کنم

 

 فصل دوم

 

به ی محکم به در یم زنم.   نیم بینم که بخوام زنگ بزنم، چند ض 
ی

خونشدیم رو حفظ یم کنم و یم رم سمت در، زنیک

به به در یم زنم ، بازم کش جواب نیم ده. ییک از همسایه ها از خونه اش میاد کش جواب نیم ده، دوباره چند ض 

ون و یه جوری نگاهم یم کنه یم گه  :بت 

، در نزن کش خونه نیست -  .دختر

تفاوت فاحشر که بی   لباس های من و مردم روستا هست باعث جلب توجه یم شه. یه شلوار جی   چسبان، با مانتوی 

صورتم، عینک آفتانر هم روی موهامه، آرایش چندان  ندارم فقط یه خرده رژ کوتاه، موهای جلومم هم کج ریختم رو 

 اومدم کامال معلومه که این جانی نیستم. حتر اگه از لباسم هم 
زدم. از آرایش زیاد متنفرم، کال از آرایش متنفرم. از وقتر

 
ی

 حرف یم زنند، ویل من لهجه معلوم نبود از نحوه صحبت کردنم معلوم یم شد. چون مردم این جا با یه لهجه قشنیک

 .ندارم

؟ - سم کجا رفیر   ببخشید خانم یم تونم بتی
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 :یه جوری نگاهم یم کنه و یم گه

 .من شما رو به خاطر نمیارم -

 .چند روزی هست که خواهرم به این روستا اومده، اومدم دنبالش -

 :یهو رنگ نگاهش عوض یم شه و یم گه

؟ -  تو خواهر رزانی

 :هرم رو یم شناسه دلم پر از شعف یم شهوقتر یم بینم خوا

 .خانم تو رو خدا بگی   خواهرم کجاست من خییل نگرانم، من روژانم؛ خواهر رزا -

 :با مهربون  یم گه

م -  .پس باالخره اومدی! به زحمت تونستم باهات تماس بگت 

 :نم و یم گماز هیجان دستام یم لرزه چند قدم فاصله ی بینمون رو یط یم کنم و محکم بغلش یم ک

 پس شما بودین؟ اون خانم پشت تلفن شما بودین؟ -

 :اشک تو چشماش جمع یم شه و یم گه

ه، اما مادرش هم نیم تونست از  - آره، خودم بودم. رزا زندون  بود، از مادرش یم خواد یه جوری باهات تماس بگت 

ون، پدره فهمیده بود. مادر رزا شماره ات رو به من یم  م. تو این چند روز خونه بیاد بت  ده منم باهات تماس یم گت 

 .خییل به این دختر ظلم شد؟ کمکش کن

 :با التماس یم گم

 بهم بگی   خواهرم کجاست؟ -

 :خانم

 .آروم باش دختر جون، به زور بردنش خونه ی ارباب -

 :قلبم میاد تو دهنم! با صدای لرزون یم گم

ن؟ -  مگه قرار نبود آخر هفته عروش بگت 

 :خانم

؟ -  تو از کجا یم دون 

 .ییک از اهایل روستا منو راهنمانی کرد تا این جا رو پیدا کنم توی راه برام ماجرا رو تعریف کرد -

 :رسی تکون یم ده و یم گه

 .نگران نباش، فقط بردنش اون جا که خیاط لباسش رو برای عروش آماده کنه -
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 یم کشم و یم گم
ی

 :نفش از رس آسودگ

 گ میان؟ -

 :مخان

 .فکر کنم فردا ظهر -

 چ   ی؟ -

 :خانم

 .دختر آروم تر -

ببخشید خییل نگران و عصبیم. مگه نگفتی   فقط یم خواد لباس آماده بشه پس چرا این همه مدت یم خوان اون جا  -

 بمونند؟

 :خانم

 .نباش عروس رو یم برن تا برای عروش آماده کنند، فقط لباس نیست که کیل کار دیگه هم دارن. نگران -

 .یم شه آدرس خونه ی ارباب رو بهم بدین، من باید االن برم -

 :خانم

دختر دیوونه شدی! ارباب اگه بفهمه کش اطراف خونه اش یم پلکه طرف رو نیست و نابود یم کنه، تو یم خوای نر  -

 .اجازه بری خونه اش! اون هم این وقت شب، هیچ کس حق نداره نر اجازه بره خونه ی ارباب

من هیچ کس نیستم، من خواهر رزا هستم. خانم خواهش یم کنم، شما فقط آدرس رو بهم بدین. من به کمکتون  -

، دِر تک تک خونه های روستا رو یم زنم تا آدرس ارباب رو پیدا کنم  .احتیاج دارم. اگه بهم نگی  

 :خانم

. وقتر مادر رزا گفت - به این شماره زنگ بزن و ماجرا رو براش  فکر نیم کردم این قدر خواهرت رو دوست داشته باشر

 .تعریف کن با خودم گفتم محاله یه غریبه خودش رو به دردرس بندازه

 :با لحن محکیم یم گم

 .من غریبه نیستم، رزا خواهرمه، همه ی هستر منه -

 :با مهربون  یم گه

 جانی  -
 .رو پیدا کت  صتر کن پشم رو صدا بزنم راهنماییت کنه، این وقت شب تنها نیم تون 

 .ممنونم خانم واقعا ممنونم -

ون  ، یه پِش چهارده پانزده ساله از خونه بت  م. بعِد مدنر س جلوی در خونشون راه مت 
ه داخل خونه و من با استر مت 

 .میاد
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 :خانم

 .سعید، دیگه سفارش نکنما، خانم رو رسوندی رسی    ع بیا خونه -

 :سعید

 .باشه مامان -

 :خانم

م، سعید ر  - اه رو بهت نشون یم ده ویل بقیه اش با خودته. من باز یم گم صتر کن فردا خواهرت اومد دستش رو دختر

 .بگت  و برو

ه باید برم، فعال خداحافظ -  .خانم من تا فردا دلم هزار راه مت 

 :خانم

م -  .خداحافظ دختر

 :پش به سمت من میاد و یم گه

 .سالم خانم -

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .ا سعید، ببخش که مزاحمت شدم. یم شه لطف کت  و راه رو بهم نشون بدیسالم آق -

 .پشت رسم بیاین -

 .مست  برام آشناست؛ داریم یم ریم به سمتر که ماشینم رو اون جا پارک کردم

ی که یم خوایم بریم ماشی   رو هست؟ -  ببخشید، اون مست 

 :سعید

 بله خانم، ویل این وقت شب ماشی   کجا بود؟ -

 .ماشی   دارممن  -

 :سعید

 ماشینتون کجاست؟ -

 .یه کم جلوتره -

ی نیم گه. وقتر به ماشی   یم رسیم، بهش اشاره یم کنم، اون هم سوار یم شه. منم  رسی تکون میده و دیگه چت  

 .وسایلم رو یم ندازم روی صندیل عقب و سوار یم شم. ماشی   رو روشن یم کنم و اون مست  رو بهم نشون یم ده

 :سعید
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 .خانم همی   جا نگه دارین -

 :با تعجب ماشی   رو نگه یم دارم و یم گم

 چی شده؟ -

 :سعید

 .از این جا به بعد منطقه ی ممنوعه ست -

 :وقتر نگام رو یم بینه ادامه یم ده و یم گه

 .ارباب اجازه نیم ده هر کش وارد این منطقه بشه -

ی؛ یم شه راحت خونه رو پیدا کردبابت راهنماییم، دستت درد نکنه. از این جا به بعد  - م. فقط یه چت    .خودم مت 

 :سعید

 یم کنه -
ی

 .خانم تو اون منطقه فقط یه ویال هست که ارباب با برادرش اون جا زندگ

 .ممنون بابت کمکت -

 :سعید

 .انجام وظیفه بود، خداحافظ -

 .لطف کردی خداحافظ -

از دور یه ماشی   رو یم بینم. یه نفر صندوق عقب ماشی   رو باز ماشی   رو به حرکت در میارم. هر چی یم رم نیم رسم. 

م جلوتر متوجه یم شم یه نفر  ی ازش در میاره. ییک هم با لبخند به ماشی   تکیه داده. یه کم که مت  کرده و داره یه چت  

 .هم تو ماشی   نشسته

 :ماشی   رو نگه یم دارم و یم گم

 ببخشید آقایون؟ -

شده نگاهم یم کنند. دلیل تعجبشون رو نیم دونم. باالخره اون  که به ماشی   تکیه داده بود هر سه نفر با چشمای گرد 

 :به سمت ماشینم میاد و یم گه

 بله خانم؟ -

؟ -  ببخشید آقا شما اهل این روستا هستی  

 :با شیطنت یه لبخند یم زنه و یم گه

 .شما فکر کن بله -

 :با جدیت نگاهش یم کنم و یم گم

مشنیدم این  -  .اطراف یه ویال هست، یم خواستم ببینم دارم مست  رو درست مت 
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 :چشماش از شیطنت برق یم زنه و یم گه

، فقط شما نیم ترسی   که تنها به این منطقه اومدین؟ -  کامال درسته، یه خرده دیگه ادامه بدین یم رسی  

سم؟ -  از چی باید بتر

 :پش

ی نشنیدین؟ -  در مورد منطقه ی ممنوعه چت  

 .خه من بیکار نیستم فکرم رو مشغول این چرندیات کنم، شب خوشآ -

ی بریم داشت اومد طرف ماشی   و گفت  :اون پشی که داشت از صندوق عقب چت  

 ...ماهان بیا این طرف ببینم، خانم شما به چه اجازه ای -

 .حوصله ی جر و بحث ندارم، من کارهای مهم تر از این دارم که باید انجام بدم -

 .فاوت شیشه ی ماشی   رو باال یم کشم و ماشی   رو به رسعت به حرکت در میارمنر ت

 :زیر لب زمزمه یم کنم

یم -  .عجب آدمانی تو این دوره زمونه پیدا یم شن. رو زمی   خدا هم داریم راه یم ریم باید از مردم اجازه بگت 

رو پارک یم کنم و به سمت در خونه حرکت  همی   جور که غرغر یم کردم چشمم به ویال یم افته. با خوشحایل ماشی   

مرد  یم کنم. دستم رو یم ذارم رو زنگ خونه و بر نیم دارم. صدای قدم های یه نفر رو یم شنوم، در باز یم شه. یه پت 

 .رو، روبروی خودم یم بینم

مرد  :پت 

 چته دختر مگه رس آوردی؟ -

 یم تونم بیام داخل؟ -

مرد  :پت 

جون نصفه شتر شوخیت -  گرفته؟  دختر

 .آقا به قیافه ام یم خوره که برای شوچ  این همه راه رو از تهران اومده باشم! من اومدم دنباِل خواهرم -

مرد با دهن باز نگام یم کنه. یم بینم این جوری فایده نداره  .پت 

ه برید کنار -  .ببخشید آقا بهتر

مرد به خودش میادنه مثل این که فایده نداره در رو هل یم دم و خودم داخل یم شم  :. پت 

 .دختر تو همی   طوری نیم تون  وارد بشر  -

نر توجه به حرفاش در ورودی رو پیدا یم کنم. در رو با رسعت باز یم کنم و خودم رو یم ندازم داخل. راهرو رو رد یم 

ه یم شن. ییک از خانم ها بلند یم شه و یم گه  :کنم و به سالن یم رسم. چند تا چشم به من خت 
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؟ - ؟ این جا چی کار یم کت   دختر تو گ هستر

 :با نیشخند یم گم

 .خواهر عروس؛ خییل بده خواهر عروس رو به عروش خواهرش دعوت نکی    -

م رو یه مبل یه نفره یم شینم و ادامه میدم  :بعد با خونشدی تمام مت 

 .خانواده اش مهم باشهالبته وقتر خود عروس راض  به ازدواج نیست، جای تعجب هم نداره که رضایت  -

 :همون زن با اخم یم گه

؟ هم عروس، هم پدر عروس، هم خانواده اش راض  اند -  دختر
ی

 .چرا واسه خودت چرت و پرت یم گ

 .با یه پوزخند یم گم پدر عروس فوت شده؛ مادر عروس فوت شده، تنها بازمانده ی خانواده ی عروس بنده هستم

 :نشسته یم کنه و یم گه زن با اخم نگایه به مردی که جلوش

ه چی یم گه؟ -  قاسم این دختر

 :قاسم

 .خانم چرت و پرت یم گه -

 :از جام بلند یم شم و با خونشدی جلوی قاسم وایمیستم و یم گم

م من همی   االن هم یم تونم ثابت کنم که تو هیچ صنیم با رزا نداری.  - من چرت و پرت یم گم! آقای به اصطالح محتر

 .ه صورت قانون  ثابت کنم که مسئولیت رزا با شما نیستمن یم تونم ب

 :زن

-  
ی

 .دختر بشی   ببینم چی یم گ

 :با لحن رسدی یم گم

ه بگی   خواهرم کجاست؟ -  احتیاچر به نشسیر  نیست، بهتر

ون. خدایا این چرا این جوریه. همه ی صورتش   کبوده. تو همون لحظه در ییک از اتاق ها باز یم شه و رزا از اتاق میاد بت 

اشک تو چشمام جمع یم شه. نر توجه به بقیه یم رم سمت رزا و محکم بغلش یم کنم که آخش در میاد. رسی    ع رهاش 

 :یم کنم و با نگران  یم گم

 چی شد خواهری؟ -

 :رزا که انگار بعد مدت ها یه آغوش گرم پیدا کرده باشه یم زنه زیر گریه. خییل عصتر ام. با جدیت یم گم

 ت کجاست؟رزا لباسا -

 اشاره یم کنه
ر
 .به یه اتاق

 .برو لباسات رو عوض کن، همی   حاال بریم گردیم -
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 :زن

 منظورت چیه؟ آخر هفته عروسیه؟ -

ی رو صاف و پوست کنده بهتون بگم و خیالتون رو راحت کنم اگه آقای کوه دل  - کدوم عروش خانم؟ بذارین یه چت  

ید بگم حسانر رستون کاله رفته. این آقا بیست و چهار سال پیش مبلغ هنگفتر بهتون قویل داده یا ازتون پویل گرفته، با

 هم همه چت   ثبت شده، حتر شناسنامه ی رزا هم به نام پدر 
از پدرم گرفت و رزا رو به پدرم فروخت و از لحاظ قانون 

 .و مادر منه. مسئولیت رزا اصال با این آقا نیست

 :زن

 چ ی؟ -

 :میه نیشخند یم زنم و یم گ

 از شما چه قدر گرفته؟ -

 :زن

ه چی یم گه؟ -  قاسم این دختر

 :قاسم رنگش پریده و یم گه

 ...خانم... من... من -

 : زن با فریاد یم گه

؟ -  تو چی لعنتر

 .اگه بخواین یم تونم مدارک رو هم بهتون نشون بدم -

م و یم گم  :رزا لباساش رو عوض کرد و از اتاق خارج شد، دستش رو یم گت 

 .بریم -

 :زن

، رزا نیم تونه از خونه خارج بشه، ماکان براش دو تا محافظ گذاشته، چون یه بار داشت فرار یم کرد -  ...دختر

 :با عصبانیت یم پرم وسط حرفش و یم گم

 .چ ی؟ این آقا خییل بیجا کردن، مگه ازدواج زوریه -

م و با خودم یم کشم که دو تا مرد جلوم رو یم   ن. صدای گریه ی رزا بد جور رو اعصابمه اما با دست رزا رو یم گت  گت 

 :مالیمت به سمت رزا بریم گردم و یم گم

ون. مگه بهم اعتماد نداری؟ -  گریه نکن خواهری من از این جا یم برمت بت 

 :با مظلومیت یم گه
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 .چرا، به هیچ کس تو دنیا به اندازه ی تو اعتماد ندارم -

 .پس آروم باش، من این جام -

 :کون میده و با نگران  نگام یم کنه. بریم گردم سمت اون دو تا مرد و یم گمرسی ت

ه راه رو باز کنید -  .آقایون بهتر

 :ییک از مردا پوزخندی یم زنه و یم گه

یم -  .ما از جنابعایل دستور نیم گت 

شت تعادلش رو از خییل سیع یم کنم هیچی نگم. با عصبانیت هلش یم دم. چون توقع چنی   عکس العمیل رو ازم ندا

ه  م و سیع یم کنم رد بشم ویل اون ییک محافظ دست آزادم رو یم گت  . دست رزا رو یم گت  دست یم ده و یم خوره زمی  

به نقش زمینش یم  و یم پیچونه. دست رزا رو ول یم کنم، باالخره این کاراته یه جا باید به دردم بخوره. با چند تا ض 

م که با اون ییک محافظ روبرو یم شم. این ییک قوی تره ویل من نیم تونم شکست کنم. یم خوام دست رزا رو بگت  

بخورم. نه برای لج و لجبازی، نه برای نشون دادن قدرتم، من به خاطر خواهرم باید قوی باشم. از نفس افتادم ویل 

م و یم خوام به سمت  باالخره اون رو هم نقش زمی   یم کنم. همون طور که نفس نفس یم زنم دست رزا رو یم گت 

راهرو برم. که سه نفر وارد سالن یم شن و با تعجب به وضع نابسامان سالن نگاه یم کنند. با تعجب به دو تا از پشا 

نگاه یم کنم. همون هانی هسیر  که تو جاده دیدم و اون سویم که برام نا آشناست البد همونیه که تو ماشی   نشسته 

اون شیشه رو باال بردم و راه افتادم چند قدم میاد جلو و با تعجب به محافظ ها نگایه بود. اون پشی که نر توجه به 

 :یم کنه. کم کم تعجب جای خودش رو به خشم میده و داد یم زنه

ه؟ این دختر این جا چه غلظ یم کنه؟ -  این جا چه ختر

 :با یه پوزخند یم گم

ه من و خواهرم دیگه رفع زحمت کنیم. فکر کنم ا -  .قوام بهتون بگن بنده این جا چه غلظ یم کردم. با اجازهبهتر

 :پش

ه؟ -  ییک بهم بگه تو این خراب شد چه ختر

 :زن

 .ماکان عزیزم، من همه چت   رو برات توضیح یم دم -

 .بریم گردم سمت رزا

 .بریم عزیزم -

 :ماهان با تعجب یم گه

 چرا صورت این دختر این جوری شده؟ -

 م
ی

ست  نگاه ماهان رو دنبال یم کنه ویل تا چشمش به رزا یم افته خشکش یم زنه و اما اون پش که تا ماکان با نر حوصلگ

 :االن ساکت بود میاد به طرف رزا. که رزا پشت من قایم یم شه. نگاه خشمگیت  به پشه یم ندازم و یم گم
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 .اگه یم خوای مثل اون دو تا محافظ ها نفله بشر بیا جلو -

 :پش

 .ندارم من کاریش -

 .کامال معلومه -

 :پش

 .من عاشق رزا هستم -

 .خب این که یه چت   عادیه، خییل ها رزا رو دوست دارن یا عاشقشن، دلیل نیم شه که رزا با همشون ازدواج کنه -

 :پش

 .اما رزا خودش موافقت کرد -

 :با ناباوری یم گم

 چ ی؟ -

 :پش

ش؟ -  باور کن، یم تون  از خودش بتی

 پشه چی یم گه؟ رزا این -

 :رزا با گریه یم گه

 .بابا مجبورم کرد -

 .و رسش رو یم ذاره رو شونه ام و زار زار گریه یم کنه

 :اشک تو چشمام جمع یم شه. بریم گردم به سمت پشه و یم گم

یه من ختر شنیدین؟ من خودم از اهایل این جا شنیدم که رزا یم خواست برگرده اما ارباب نذاشت، حاال این ارباب ک -

 .ندارم، اما یه چت   رو خوب یم دونم آقا پش که با شما نر نسبت نیست

 :پشه بریم گرده به سمت ماکان و با ناباوری یم گه

 ماکان تو واقعا این کار رو کردی؟ -

 :ماکان

 .من برای پشعمو و دوست دوران کودکیم هر کار یم کنم -

 :یه پوزخند یم زنم و یم گم

-  . م کنید زحمت یم کشر  .ظلم کردن به مظلوم کاِر خییل بزرگیه، کمک خواستی   حتما ختر
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با خشم نگام یم کنه و هیچی نیم گه. پشه میاد به سمت رزا که رزا خودش رو کنار یم کشه. ماهان با یه لحن غمگی   

 :یم گه

 .کیارش فعال نر خیال شو -

ه که آخ رزا در ویل کیارش نر توجه به حرف ماهان با یه قدم خودش رو به رز  ا یم رسونه و محکم بازوهاش رو یم گت 

 .میاد

 :کیارش

 چی شد رزا؟ -

 .چت   زیاد مهیم نیست، کتکش زدن تا راضیش کی   زنت بشه -

 :کیارش با ناباوری بازوهای رزا رو ول یم کنه و یم گه

 .به خدا من عاشقتم، باور کن من از هیچ کدوم این اتفاقا ختر نداشتم -

ز تو چشماش یم خونم. ویل من چی کار یم تونم کنم اگه خواهرم دوستش نداره من نیم تونم مجبورش صداقت رو ا

 .کنم

 :ماکان

 ...کیارش چرا این قدر خودت رو کوچیک یم -

 :کیارش یم پره وسط حرف ماکان و یم گه

 .فقط خفه شو، مگه نگفتم تو این مورد دخالت نکن، تو این کار رو باهاش کردی -

 :ا یه لحن غمگیت  یم گهماکان ب

ب  ها رو دادم تا راضیش کنه، فقط  -  پول با قول مهریه و شت 
کیارش من این کار رو نکردم، من فقط به پدرش مبلیع 

 .همی   

ه؛ با صدای بلند یم خندم. همه با تعجب بهم نگاه یم کنند  .خنده ام یم گت 

 :ماکان با خشم یم گه

 چته، دیوونه شدی؟ -

 :و قورت یم دم و یم گمبه زحمت خنده ام ر 

 .من نه، ویل مطمئنم اگه بفهیم چه کالیه رست رفته حتما تو ییک دیوونه بشر  -

 :با خشم یم گه

 منظورت چیه؟ -

 :همه با نگران  به ماکان نگاه یم کنند. دلیل این نگران  رو درک نیم کنم. حتر رزا هم دستم رو یم کشه و یم گه
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 .روژان تمومش کن -

 .ماس موج یم زنهتو چشماش الت

 :به رزا نگاه یم کنم و یم گم

، منم االن میام -  .برو تو ماشی  

 :ماهان

 .من تا ماشی   همراهیش یم کنم -

 :با فریاد یم گم

 !ن    ه -

 :ماهان با ترس یه قدم عقب یم ره و یم گه

 چی شده؟ -

 .انتظار نداری که به تو و خانواده ات اعتماد داشته باشم -

 :آروم تر بریم گردم سمت ماکان و یم گمبعد با صدانی 

، درمانگایه جانی  - به خانوادتون همه چت   رو گفتم، از همون ها بشنوین من ترجیح یم دم خواهرم رو به بیمارستان 

 .برسونم

از سالن و راهرو عبور یم کنیم و به حیاط یم رسیم. به رزا کمک یم کنم تو ماشی   بشینه. سایه ی یه نفر رو کنار 

 .شی   احساس یم کنم، رسم رو بریم گردونم و ماکان رو پشت رسم یم بینمما

؟ -  بله، کاری داشتی  

 :نگایه به رزا یم ندازه، انگار دلش برای رزا به رحم اومده چون یه لبخند تصنیع یم زنه و یم گه

 .یه کار کوچیک باهات داشتم یم شه چند دقیقه باهام بیای -

ه شده. یه آه عمیق یم کشم و یم گم یه نگاه به رزا یم ندازم که  :با ترس به ما دو نفر خت 

س دو دقیقه صتر کن االن میام -  .رزانی نتر

 .چشمم یم افته به ماهان و کیارش که تو چشماشون غم موج یم زنه

ونم - م همی   بت   .رزانی داخل خونه نمت 

 :ماکان

واده ات این بال رو رست بیارن. فقط چند لحظه یم خوام رزا باور کن من با خواهرت کاری ندارم، فکر نیم کردم خان -

 .باهاش حرف بزنم

 :به رزا نگاه یم کنم، انگار از ترسش کم شده رسی تکون یم ده و به من یم گه
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 .روژان زود بیا -

 .باشه گلم -

م به همون سمت  .ماکان یم ره سمت ماهان و کیارش. منم مت 

 امرتون؟ -

 :با عصبانیت یم گه

 از اون حرفا چی بود؟ منظورت -

 .از همی   جا هم حواسم به رزا هست

 .کدوم حرف؟ من خییل حرفا زدم -

 :ماکان

 .به من نگاه کن، بدم میاد وقتر دارم با کش حرف یم زنم حواسش جای دیگه باشه -

 .خواهرم برام مهم تره، ترجیح یم دم چشمام به خواهرم باشه، گوشم با جنابعایل -

 :ه و یم گهیه پوزخندی یم زن

 واسه همی   تنها فرستادیش؟ -

 :ماهان و کیارش نر حرف به گفت و گوی ما گوش یم کنند. منم متقابال یه پوزخند تحویلش یم دم و یم گم

 برای گفیر  نداری پس بیخودی وقتم رو نگت   -
 
 .تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن. مثل این که حرق

 . شمبعد با نر تفاونر از جلوش رد یم

ه و یم گه  :هنوز چند قدم ازش دور نشدم که مچ دستم رو یم گت 

 منظورت از حرفانی که زدی چی بود؟ -

 :وقتر یم بینه منظورش رو نفهمیدم با عصبانیت یم گه

 منظورت چی بود که رسم کاله رفته؟ -

 .آهان -

 :ماکان با عصبانیت مچ دستم رو فشار یم ده و یم گه

-  
ی

 .یا مجبورت کنم آهان و کوفت. یم گ

ه ویل به زور خنده ام و قورت یم دم و با شیطنت یم گم  :خنده ام یم گت 

 .به خدا چوب خشک نیست دسته -

 :ماکان
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؟ -  چی

 .یم گم اون دست صاب مرده ات رو بکش، دستم شکست-

 :بعد زیر لب یم گم

 .انگار دزد گرفته -

 .ته ویل نیم دونم چرا جرات خندیدن ندارهنگام تو نگاه ماهان گره یم خوره. معلومه خنده اش گرف

 :ماکان

 یا با یه فشار بشکونم -
ی

 .یم گ

، تا حاال دیگه شکسته. راستر چسب دارین؟ باالخره باید یه جور بچسبونمش -  .زحمت نکشی  

ل کنه و یم زنه زیر خنده. یه لبخند محو هم رو لبای کیارش یم شینه  .ماهان دیگه نیم تونه خودش رو کنتر

 .ان با عصبانیت دستم رو ول یم کنه. صدای خواهرم رو یم شنوم داره صدام یم کنهماک

 .ببخشید یه لحظه -

 .بعد نر توجه به سه نفرشون یم رم سمت رزا

 چی شده گلم؟ -

 :رزا

 .روژان زودتر بیا از این جا بریم. با این پشه دهن به دهن نشو خطرناکه -

 گ؟ -

 :رزا

 .ارباب رو یم گم -

 این  -
ی

 .ماکان رو یم گ

 :رزا

 .اوهوم -

 .این کجاش خطرناکه، این که منو یاد سِگ همسایمون یم ندازه -

 :رزا

 !روژان -

ه. راستر تو یادته اسم سِگ همسایمون چی بود؟ یم خوام از این به بعد به اون  - مگه دروغ یم گم. از بس پاچه یم گت 

 .اسم صداش کنم



 

 
25 

 .ندازهنیم دونم چرا یه رزا ابرو باال یم 

ی شده؟ -  رزا چت  

 :رزا تا یم خواد دهن باز کنه، یم گم

ه. به این هاپو هم نر محیل کت  کار جوره -  .به خدا سگ حیوون نر آزاریه، کاریش نداشته باشر گازت نیم گت 

 .باز یم بینم ابروهاش رو یم ندازه باال

م برات خواهر، اینا چه بالنی رست آوردن. همه جور مرض   -  گرفته بودی به جز تیک عصتر که این هم اینا الیه بمت 

 .نصیبت کردم

 :رزا با فریاد یم گه

 ...روژان یم ذار -

. فردا پس فردا رو دستم باد یم  - هیس حرف نزن. خدایا خواهرم خل و چل شد، رفت. رزانی بیا همی   کیارش رو بگت 

ی از  خطرات احتمایل آمپول هاری هم بهش یم زنیم.  کنیا. من مطمئنم این هاپوئه هنوز گازش نگرفته. برای جلوگت 

 نظرت چیه خواهری؟

 :رزا که معلومه خنده اش گرفته یم گه

ه به پشتت یه نگایه بندازی؟ -  بهتر

 .وقت واسه این کارا زیاده خواهری -

 :رزا با فریاد یم گه

 .روژان خفه شو -

؟ -  چه جوری رزانی

 :رزا

 .خواهش یم کنم ساکت شو -

 کت  خانیم تو خواهش کن منم اگه صالح دونستم انجام یم دم. بذار یه رس برم ببینم این هاپو چی یم گه کاِر خونر یم -

سیا  .زود میام نتر

 .رزا با ترس به پشت نگاه یم کنه. همی   که بریم گردم به یه چت   محکیم برخورد یم کنم و یم خورم زمی   

 .آخ... رزا این جا گ دیوار ساخیر  که من نفهمیدم -

 .با این حرف من، ماهان و کیارش با صدای بلند یم زنند زیر خنده. رزا هم با ترس نگام یم کنه

 :اما ماکان با عصبانیت یم گه

 یک ساعت منو عالف کردی که بیای این جا چرت و پرت تحویل خواهرت بدی؟ -
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 :مالم یم گم حاال متوجه یم شم که اون دیوار کش نبوده جز ماکان. همون جور که دماغم رو یم

 .بچه پررو، دماغم رو زدی شکوندی. به جای عذر خواهیته -

 :ماکان با چشمای گرد شده یم گه

توی ملک خصوض من واستادی و داری به من توهی   یم کت  توقع عذر خوایه هم داری! چت   دیگه هم یم خوای  -

 تعارف نکن؟

ت یم کنم -  .بذار فکر کنم وقتر یادم اومد ختر

ه و با خودش یم کشه یه گوشه و یم گهمچ دستم ر   :و یم گت 

 منظورت چی بود یا نه؟ -
ی

 عی   بچه ی آدم یم گ

 .هوم، نه نیم گم -

 :بعد با مظلومیت یم گم

 .آخه من فرشته ام چه جوری مثل بچه ی آدم حرف بزنم -

 :ماکان با داد یم گه

 روژان؟ -

. یاد - ؟ با همه این قدر زود صمییم یم شر  روژان خانمجونم هاپونی
ی

 .ت باشه باید بیک

وع یم کنم به حرف زدن. نفسم رو با  معلومه کالفه شده، خودمم خسته شدم یم خوام زودتر برم پیش خواهرم، رسر

وع یم کنم به حرف زدن ون یم دم و رسر  .حرص بت 

 .قاسم از لحاظ قانون  نسبتر با رزا نداره. رست رو کاله گذاشته و البد ازت کیل پول گرفته -

 :اکانم

 چ ی؟ -

 .چرا داد یم زن  کر که نیستم، یم شنوم -

 :ماکان

 مگه قاسم پدر رزا نیست؟ -

 .اوهوم -

 :ماکان

 پس مشکل چیه؟ -

از همون اول قانونا بچه رو به پدر من واگذار کرد. مسئولیت رزا اصال با قاسم نیست. پدر و مادرم چند ماه پیش  -

 .فهمیم پدر و مادر واقیع رزا این جا هسیر   فوت یم شن و ما از طریق دوست بابام یم
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 :اشک تو چشمام جمع یم شه ویل با این حال ادامه یم دم

 ...خواهر مظلومم میاد این جا تا پدر و مادرش رو پیدا کنه، اما اون قاسم لعنتر  -

 :ماکان دستش رو میاره باال و یم گه

 .همه چت   رو فهمیدم -

 :بعد با عصبانیت یم گه

 .اون احمق هم یم رسمبه حساب  -

 حاال مسئولیت رزا با کیه؟ -

 خودش؟ -

 :ماکان

؟ -  مگه تو خواهر بزرگش نیستر

 رزا با خودشه -
ی

 .من چه خواهر بزرگش باشم چه نباشم هیچی تغیت  نیم کنه، مسئولیت زندگ

 :ماکان با اخم یم گه

 .کیارش واقعا دوستش داره -

 .یم دونم -

 .با تعجب نگام یم کنه

 .یه؟ این رو هر احمقر از نگاه های عاشقونه اش به رزا یم فهمهخب چ -

 :ماکان

ه؟ -  پس چرا نیم ذاری این ازدواج رس بگت 

 :با عصبانیت یم گم

حالت خوبه؟ وقتر خواهرم عالقه ای به پشعموی جنابعایل نداره چرا من باید این اجازه رو بدم. اصال من گ هستم  -

ی رزاست که با کاری که جنابعایل کردی مطمی   باش واسه همیشه از پشعموت متنفر که بخوام اجازه بدم. اصل کار 

 .شده

 :ماکان با عصبانیت تو چشمام زل یم زنه و یم گه

ه اذیتم نکت  که بد یم بیت   -  .بهتر

 .من تا همی   االنش هم از جنابعایل خونر ندیدم -

 .یم کنم و اون رو به حرکت در میارمبعد نر توجه به همه سوار ماشی   یم شم و ماشی   رو روشن 
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، همه چت   تموم شد خواهری - احت کت  ه یه کم استر  .بهتر

 :رزا

 روژان االن کجا یم ریم؟ -

 .به نزدیک ترین درمانگاه یا بیمارستان -

 :رزا

 .من خوبم روژان -

 .ترجیح یم دم مطمی   بشم. چشمات رو ببند و بخواب -

 :لبخندی یم زنه و یم گه

 .ازت، بابت همه چت   ازت ممنونمممنونم  -

 .هیچی نیم گم فقط لبخندی رو لبام یم شینه

 

 فصل سوم

 

یک ماه از اون روزها یم گذره. حال خواهرم روز به روز بهتر یم شه. اون شب یک رسه به سمت تهران اومدیم و بعد از 

 :معاینه گفت رسیدن، اولی   کاری که کردم خواهرم رو به بیمارستان رسوندم. دکتر بعد از 

 جزنی بیشتر نیست که اون هم زود خوب یم شه -
ی

 .یه کوفتیک

خواهرم با این که دیگه مشکل خاض نداره بعض  مواقع برای مشاوره پیش خانم صولتر یم ره. مادر رزا هم بعض  

ایط مواقع از شهر برای رزا زنگ یم زنه اوایل فکر یم کردم ممکنه رزا ناراحت بشه ویل بعدها ازش شنید م تو اون رسر

ه من به خودم اجازه نیم دم   خودشه و خودش باید تصمیم بگت 
ی

. باالخره زندگ فقط سوسن و مادرش هواش رو داشیر 

کت رو از رس گرفته، ویل من فقط بعض  روزا یم رم اون  تو رابطه اش با خونواده اش دخالت کنم. رزا دوباره کار تو رسر

هرم دو سالیه تموم شده؛ خواهرم لیسانس مدیریت صنایع داره ویل من هم اگه مجبور نباشم نیم رم. درس خوا

مهندش نرم افزار یم خونم. امسال درس منم تموم یم شه یادش بخت  مامان چه قدر حرص یم خورد که روژان به 

چه هانی کش بریم خوره تو الی اون کتاب رو باز کت  ویل من همیشه با مسخره بازی حرف رو عوض یم کردم. از اون ب

بودم که در کل سال شیطنت یم کردم ویل شب امتحان پروفسور یم شدم. شش واحد از درسام مونده که اونا رو 

 به استاد برداشتم. سه واحد رو چند روز پیش امتحان دادم که استاد بهم داد شانزده، یکیش هم امروز دارم 
 
معرق

م امتحان بدم بد جور هم دیرم شده؛ با صدای رزا ب  .ه خودم میاممت 

 :رزا

 روژان باز که تو این جوری لباس پوشیدی! آخه این چه وضع لباس پوشیدنه؟ -

 .مگه لباسم چیه؟ به این خوشگیل، نازی، باحایل -
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 :رزا

مانتوت خییل کوتاهه، انتظامات دانشگاه بهت گت  یم ده. جالبش این جاست که دیگه اونا هم از دستت خسته  -

، حاال خوبه دانشگاه آزادشدن، کارت دانشجویت ر   ...و هم که ازت گرفیر 

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

، پژمرده یم شر  -  .این قدر غر نزن رزانی

 :رزا

 .اصال برو، اگه جلوت رو نگرفیر  اسمم رو عوض یم کنم -

؟ -  آخ جون واقعا اسمت رو عوض یم کت 

 :باال پایی   یم پرم و یم گم

 .بذار کاکتوس، بذار کاکتوس -

 :ارز 

 .ساکت بچه، رسم رو خوردی -

 :یه بوس محکم رو لپش یم زنم که یم گه

 .برو اون ور خیس آبم کردی -

این بوسه ها لیاقت یم خواد، یم دون  چند نفر آرزوی این بوسه ها رو دارن. آچر تو حاال باید به خودت افتخار کت   -

 .که چنی   بوسه ای نصیبت شده

 :هرزا با اخم نگام یم کنه و یم گ

تم خجالت نکشر  -  !یه بار از من که بزرگتر

 ندارم که بکشم -
ی

 .نه آچر خیالت راحت مداد رنیک

 :رزا رسی به نشونه ی تاسف تکون یم ده و یم گه

 مگه تو دیرت نشده؟ -

 :به ساعت نگاه یم کنم، با داد یم گم

 .آخ دیرم شد -

 :و همون طور که به سمت در یم دوم یم گم

 .خداحافظ رزانی  -

نتظر جواب نیم مونم، رسی    ع خودم رو به پارکینگ یم رسونم و سوار ماشی   یم شم و به سمت دانشگاه راه یم افتم. م

پشت چراغ قرمز وایسادم که چشمم یم خوره به یه پش بچه ده، دوازده ساله که بساط کفاشر رو یه گوشه ی پیاده 
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. اشک تو چشمای پش بچه جمع شده، ته دلم یه جوری رو پهن کرده، یه مرد بغلش وایساده، داره رسش داد یم زنه

شد. خییل ناراحت شدم؛ با یه تصمیم آن  ماشی   رو یه گوشه پارک یم کنم و پیاده یم شم. اون مرد همه ی بساط پش 

بچه رو به هم ریخته و رفته. پشه داره با چشمای گریون واکس و فرچه و وسایل دیگه ی کفاشر رو که روی زمی   پرت 

 .دن، جمع یم کنهش

 :جلوش خم یم شم و با لبخند یم گم

 .سالم آقا پش گل -

 :رسش رو باال میاره و رسی    ع اشکاش رو پاک یم کنه و یم گه

؟ -  سالم خانم، کاری داشتی  

 :یه لبخنِد مهربون بهش یم زنم و یم گم

اگه بیارم یم تون  برام درست  راستش من توی خونه چند تا کفش دارم که یه خرده خراب شدن، یم خواستم بدونم -

؟  کت 

 :تو چشمای پش خوشحایل رو یم بینم با ذوق یم گه

 .آره خانم، قول یم دم از روز اول هم بهتر بشه -

 یم گم
ی

 :دلم یه جوری یم شه، یه غم غریتر تو دلم یم شینه ویل با ذوِق ساختیک

بخوریم. تو امروز باعث شدی ییک از مشکالتم حل واقعا؟ خییل خوشحالم کردی. نظرت چیه بریم با هم یه ناهاری  -

 .بشه. چند روز بود داشتم فکر یم کردم با کفش هام چی کار کنم. فردا همه ی اون کفش ها رو برات میارم

 :پش

یک یم شم؟ -  خانم من نهارم رو با خودم آوردم. اگه دوست دارین باهاتون رسر

 : زنم و یم گمیه بغض بدی گلوم رو گرفته ویل به زور لبخند یم

 .چرا که نه؟ ناهار با تو بستت  با من -

، توی قابلمه رو نگاه یم کنم، سه تا  با خجالت یه قابلمه که کنارش هست رو یم ذاره جلوم و رسش رو یم ندازه پایی  

 دونه سیب زمیت  آب پز شده یم بینم

ینش رو بریم دارم و با ذوق یم گم  :کوچکتر

، من عا -  .شق سیب زمینیمآخ جون سیب زمیت 

 :پشه با رسعت رسش رو میاره باال و با ذوق یم گه

 واقعا؟ -

؟ -  معلومه که واقعا، پس چی
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بعد با ذوق و شوق نمایشر یه گاز به سیب زمیت  یم زنم و بغضم رو باهاش قورت یم دم. اون هم یه سیب زمیت  بریم 

وع یم کنه به خوردن. همون جور که کنارش نشستم و   :سیب زمیت  یم خورم یم گمداره و رسر

 من روژانم، اسم تو چیه آقا پش؟ -

 :با یه لبخند مهربون یم گه

 .خانم اسم من حمیده -

؟ -  من داداش ندارم، داداش من یم شر

 :حمید

 واقعا؟ -

 .اوهوم -

 :حمید

 ...خانم من -

 .خانم نه، اگه دوست داشتر آچر روژان صدام کن -

 :تشکر یم کنم که یم گهسیب زمیت  هم تموم یم شه. ازش 

 .آچر اون ییک رو هم تو بخور من ست  شدم -

م چه قدر مهربون، با لبخند یم گم  :الیه بمت 

 .من ست  شدم عزیزم تو بخور که گرسنه نمون   -

 :سیب زمیت  رو بریم داره و از وسط نصف یم کنه و با خنده یم گه

 .نصف من، نصف تو -

م و یم خورم. مردیم که از کنارم رد یم شن یه جوری نگام یم کنند ویل برای منم یم خندم و سیب زمیت  رو ازش  یم گت 

من مهم نیست. این آدما هم ییک هسیر  مثل خودم. هممون فراموش کردیم که باید یه کم هم هوای همنوع خودمون 

م بلند یم شم اون هم از رو داشته باشیم. واقعا متاسفم بیشتر از همه برای خودم. وقتر سیب زمیت  رو تموم یم کنی

 .جاش بلند یم شه

 .داداشر حاال نوبتر هم باشه نوبت منه. باید بریم با هم بستت  بخوریم -

 :حمید

 .ویل آچر من که نیم تونم وسایلم رو جمع کنم -

 .هوم، خب تو این جا بمون من زودی بریم گردم -
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جریمه شدم. پارک ممنوع بود. نر خیال جریمه  منتظر جوابش نیم شم. رسی    ع به سمت ماشینم یم رم که یم بینم

م یه خرده بستت  سنتر یم خرم و بریم گردم. دوباره ماشی   رو همون جا پارک یم کنم.  ماشی   رو روشنش یم کنم. مت 

همی   طور که دارم یم رم به طرفش با خودم فکر یم کنم چه جوری یم تونم بهش کمک کنم که غرورش جریحه دار 

 :سم. سنگیت  نگاه منو احساس یم کنه. رسش رو بلند یم کنه تا منو یم بینه با لبخند یم گهنشه، بهش یم ر 

، فکر کردم رفتر  -  .اومدی آچر

 :با خنده بستت  رو بهش نشون یم دم و یم گم

 .رفتم بستت  بخرم -

 .همون جور که بستت  یم خوریم باهاش حرف یم زنم

 حمید چند تا خواهر و برادر داری؟ -

 :حمید

 .یه خواهِر شش ساله دارم -

 بابات چی کار یم کنه؟ -

 :غیم تو چشماش یم شینه و با بغض یم گه

 .کارگر یه ساختمون بود که از داربست افتاد پایی   و ُمرد -

 :خییل ناراحت یم شم و سیع یم کنم دلداریش بدم

 .ویل من مطمئنم پدرت همیشه ی همیشه بهت افتخار یم کنه -

 یم ز 
ر
 :نه و یم گهچشماش برق

؟ -
ی

 آچر روژان راست یم گ

ون کار یم کت  و من مطمئنم اگه بابات زنده بود بهت افتخار  - معلومه که راست یم گم. تو االن به عنوان مرد خونه، بت 

 یم کرد. راستر گلم مامانت چی کار یم کنه؟

 :با ناراحتر یم گه

 .تو خونه های مردم کار یم کنه -

 .خونواده اش دور کنم سیع یم کنم ذهنش رو از 

؟ -  چند سالته داداشر

 :حمید

 .چهارده سالمه -

 .دهنم از تعجب باز یم مونه
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 .اصال به قیافه ات نیم خوره -

 .شونه ای باال یم ندازه و هیچی نیم گه

؟ -  درس هم یم خون 

 :حمید

 .نه خانم، تا اول راهنمانی خوندم بعد گذاشتم کنار -

 :ز زندگیش یم پرسم ویل دیگه داره دیرم یم شه. از رو زمی   بلند یم شم و یم گمیه کم دیگه پیشش یم شینم و ا

 داداشر من االن باید برم، ویل فردا کفش ها رو برات میارم. همی   جا هستر دیگه؟ -

 :حمید

 .آره آچر روژان -

، فعال خداحافظ -  .مواظب خودت باش داداشر

 :حمید

 .خداحافظ -

ی نیست. ماشی   رو روشن یم کنم و با رسعت از اون جا دور یم شم. به طرف ماشینم یم رم این با ر از برگه جریمه ختر

عجیب دلم گرفته، دوست دارم کمکش کنم ویل نیم دونم چه جوری؟ اشکام کم کم صورتم رو خیس یم کنند. ماشی   

دارم که نیم دونم باهاش چی  رو یه گوشه پارک یم کنم و تا یم تونم گریه یم کنم. واقعا دلیلش چیه؟ من اون قدر پول

کار کنم ویل یه پش بچه از زور نداری مجبوره قید درسش رو بزنه و بیاد تو پیاده رو بشینه و کفاشر کنه. از خودم 

، اما این پش با همه گرسنگیش سیب  حالم به هم یم خوره. از مت  که یه شب هم رسم رو گرسنه نذاشتم رو زمی  

ی برای خوردن داشته باشه یا نه. من تصمیمم رو گرفتم، زمینیش رو با من تقسیم کر  د و حتر معلوم نیست امشب چت  

 خونواده هانی تو این شهر زیاد باشن. شاید من خییل هاشون 
یم خوام به خودش و خونواده اش کمک کنم. شاید چنی  

روشن یم کنم و به سمت  رو نشناسم، ویل حاال که با حمید آشنا شدم یم خوام همه ی سعیم رو بکنم. ماشی   رو 

 به استاده دیگه، امروز نشد یه روز دیگه 
 
خونه حرکت یم کنم. استاد صد در صد تا حاال رفته، نر خیال امتحان. معرق

امتحان یم دم. همی   جور که دارم به سمت خونه یم رم با خودم فکر یم کنم چه جوری یم شه به حمید و خونواده 

 .دار نشه اش کمک کنم که غرورشون جریحه

کت اومده، با این که زیاد اهل آرایش نیستم  به خونه که یم رسم ماشی   رزا رو توی پارکینگ یم بینم. پس رزا هم از رسر

ویل همیشه مخترص وسایل آرایشر تو کیفم پیدا یم شه. یه کوچولو آرایش یم کنم تا بتونم پف چشمام رو بپوشونم. 

این که کارم تموم شد از ماشی   پیاده یم شم و همه ی سعیم رو یم کنم که  دوست ندارم رزا رو ناراحت کنم. بعد از 

 :شاد به نظر برسم. در خونه رو باز یم کنم و یم گم

منده یم ش ما - ، این همه منو تحویل نگت  رسر
 .رزانی من اومدم. کجانی دختر

 :رزا با صدای گرفته ای یم گه

 .روژان بیا اتاقم کارت دارم -
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. این چرا صداش این جوریه. با قدم های بلند خودم رو به اتاق رزا یم رسونم و با چشمای گریون دلم هری یم ریز  ه پایی  

 .رزا روبرو یم شم

 :با لحن جدی یم گم

 رزا چی شده؟ -

 :رزا با هق هق گریه یم گه

 !مامانم -

 :با نگران  یم گم

؟ -  مامانت چی

 :رزا

 .حال مامانم بده، گفت خودم رو برسونممامانم حالش بده، سوسن برام زنگ زد و گفت  -

 .این که ناراحتر نداره، خب تا فردا آماده یم شر دیگه -

 :رزا

 .آخه من یم ترسم -

 :رو تخت کنارش یم شینم و یم گم

 از چی یم ترش گلم؟ -

 :رزا

 .از بابام -

 نکنه فکر کردی یم ذارم تنها بری؟ -

 :یه لبخند یم شینه رو لب هاش و یم گه

 تو باهام میای؟ یعت   -

 :با تعجب بهش نگاه یم کنم و یم گم

. معلومه که میام. وسایلت رو جمع کن  - رزا تو حالت خوبه؟ من که اون دفعه هم یم خواستم بیام خودت نذاشتر

 .فردا ظهر حرکت یم کنیم، یه هفته هم اون جا یم مونیم تا تو خیالت راحت بشه

 :رزا محکم بغلم یم کنه و یم گه

 .روژان، مرش مرش -

به چشمای خوشگل عسلیش نگاه یم کنم. خواهر من تو زیبانی حرف اول رو یم زنه. واقعا خوشگله، ویل من یه چهره 

ی معمویل دارم این حرِف خودمه به حرف بقیه کاری ندارم. ای کاش خواهرم یه کم شهامتش رو بیشتر یم کرد اون 
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هم برای خواهرم بکنم. اگه یه روز یه بالنی رس من بیاد خواهرم تنها  جوری دیگه یه دختر خاص یم شه. باید یه فکری

 .تو این جامعه یم خواد چی کار کنه، واقعا نگرانش هستم. با صدای رزا به خودم میام

 :رزا

 فردا ساعت چند حرکت یم کنیم؟ -

 .ساعِت دوازده از همی   جا حرکت یم کنیم -

 :رزا

 دیر نیست؟ -

 .مآخه با ییک قرار دار  -

 :رزا

 .مسئله ای نیست، فقط زود بیا که بریم -

 .خیالت راحت. پس من برم وسایلم و جمع کنم، فردا خییل کار دارم -

 :رزا

 باشه، راستر روژان؟ -

 :من که داشتم از اتاقش خارج یم شدم بریم گردم سمتش و یم گم

 جونم؟ -

 :رزا

 امتحانت رو چه طور دادی؟ -

 .ومد نشد دانشگاه برمامروز یه کاری برام پیش ا -

 :رزا

 .فردا صبح اگه استادتون هست برو امتحانت رو بده -

ون. فکرم یم ره سمت حمید، حاال کفش از کجا بیارم. تا کفش هام یه خرده خراب یم  باشه ای یم گم و از اتاق میام بت 

 :شدن یم انداختمشون دور، یه پوزخند به خودم یم زنم و با خودم یم گم

 کار کنم؟حاال چی   -

 :یاد رزا یم افتم بریم گردم سمت اتاقش و یم گم

؟ -  رزانی

 :رزا
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 چی شد؟ مگه قرار نبود چمدونت رو ببندی؟ -

 آره، االن یم بندم. فقط یه سوال، اون کفشانی که دیگه نیم خواستر چی کار کردی؟-

 :رزا

 دیگه؟ -
ی

 همون ده دوازده جفت رو یم گ

 :روژان

 .آره، آره -

 :رزا

 .گذاشتم تو کمدم، یم خوام بندازمشون دور، رنگ و روی همه رفتههیچی   -

 .یم شه من بردارم -

 :رزا با تعجب نگام یم کنه و یم گه

 حالت خوبه روژان؟ -

 یم گم
ی

 :با نر حوصلگ

 .تو که یم خوای بندازی دور، خب اونا رو بده به من -

 :با تعجب یم گه

 .برو بردارهمه رو ریختم تو یه پالستیک گوشه ی کمده  -

با خوشحایل پالستیک رو بریم دارم و یم برم اتاقم. رزا یه جور نگام یم کنه انگار آدم فضانی دیده، البته حق داره از من 

این کارا بعیده. ما این همه ارساف یم کنیم، اون وقت بعض  اوقات یه بچه با کفشر که هزار تا سوراخ داره یم ره 

تاسف رسی برای خودم و آدمای امثال خودم تکون یم دم و یم رم توی اتاقم.  مدرسه، چه قدر دیر فهمیدم. با 

چمدونم رو یم بندم و یم ذارم یه گوشه، تا فردا معطل نشم. روی تخت خوابم دراز یم کشم و این قدر در مورد رزا، 

 .حمید، مادر رزا و امتحان فکر یم کنم تا به خواب یم رم

ریکه، کورمال کورمال یم رم سمت کلید برق پیداش یم کنم و برق اتاقم رو روشن یم چشمام رو باز یم کنم. همه جا تا

 .کنم

 :زیر لب یم گم

 .آخیش، چه قدر تاریک بود -

ون یم بینم رزا داره ییک از رسیال های تلویزیون رو نگاه یم کنه.  به ساعت نگاه یم کنم ده شبه، خییل خوابیدم. یم رم بت 

 :تا منو یم بینه یم گه

 بیدار شدی؟ -

 آره، خییل وقته خوابیده بودم، چرا بیدارم نکردی؟ -
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 :رزا

 .دیدم خسته ای دلم نیومد -

 .مرش گلم -

بت رو به دستش یم  بت آب پرتقال درست یم کنم. میام بغل رزا یم شینم و یه رسر خونه یم رم و دو تا رسر به سمت آشتی 

ه و یم گه بت رو ازم یم گت   :دم. رسر

 ر داری؟فردا با گ قرا -

 .ییک از دوستای جدیدمه، تو نیم شناش -

 .رسی تکون یم ده و هیچی نیم گه

 رزا، فردا با ماشی   تو بریم یا با ماشی   من؟ -

 :رزا

؟ -  ندارم. راستر امروز چی شد که برای امتحان نرفتر
ی

 خودت ماشی   بیار. من حوصله ی رانندگ

 .کارش رو راه بندازم دیرم شد  برای همی   دوستم مشکیل پیش اومده بود، منم تا  -

 :رزا

دی به یه نفر خودت یم رفتر  -  .اشتباه کردی ای کاش کارش رو یم ستی

 .نر خیال، هنوز برای امتحان وقت دارم -

 :رزا

 .همیشه همی   طور بودی. درس رو یم ذاری آخر از همه چت    -

 .تو هم زیادی واسه درس و کار حرص و جوش یم خوری -

 :رزا

  خیال باشم خوبه؟مثل تو نر  -

یم دیگه -  بی   من و تو هست. آخر رس هر دومون یه مدرک لیسانس یم گت 
ر
 .چه فرق

 :رزا همون طور که داره از جاش بلند یم شه یم گه

 .دیوونه ای دیگه. دیوونه، من هر چی یم گم آخر رس حرف خودت رو یم زن   -

؟ -  این حرفا رو نر خیال، بگو شام چی داریم رزانی

 :با عصبانیت یم گهرزا 

 کوفت، درد، زهر مار یم خوری؟ -
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 :با خنده یم گم

وای رزا، چرا این همه تدارکات دیدی، خوبه فقط دو نفریم؟ ارساف خواهر من، ارساف، گناه داره. خدا خوشش  -

 .نمیاد این همه بریز و بپاش کت  

 :رزا که خنده اش گرفته یم گه

 .امان از دست تو که آدم بشو نیستر  -

بعد از شام رزا یم ره بخوابه. منم یم رم الی کتاب رو باز یم کنم با این که دیروز خوندم دوباره یه نگایه بهش یم ندازم. 

دلم یم خواد فردا امتحانم رو بدم فقط شانس بیارم استاد دانشگاه باشه. یم خوام با خیال راحت یه هفته رو با رزا 

 .خوابمبگذرونم. یه کم درس یم خونم و بعد یم 

 .صبح با تکونای دست رزا از خواب بیدار یم شم

 :رزا

 .روژان بیدار شو، مثل دیروز دیرت یم شه ها -

 .یه کوچولو دیگه بخوابم بعد بیدار یم شم -

 :بعد از تموم شدن حرفم پتو رو یم کشم رو صورتم. رزا با حرص پتو رو از رو صورتم یم کشه پایی   و یم گه

ه خودت ب - . روژان کاری نکن با آب یخ از خواب بیدارت کنم. خودت مثل بچه ی روژان بهتر ا زبون خوش بیدار بشر

 .آدم بیدار شو

یم دونم این کار رو یم کنه. چند بار که دید با روش های عادی از خواب بیدار نیم شم، این بال رو رسم آورد. به زحمت 

 .خمیازه هم یم کشم تو رختخواب یم شینم. همون جور که رسم رو یم خارونم، یه

 :رزا که از رفتارای من خنده اش گرفته یم گه

؟ -  یه بار زحمت نکشر یه صبحونه آماده کت 

 .خیالت راحت مطمی   باش نیم کشم -

 :رزا با یه لحن خنده دار یم گه

ردی شوهرت رس نهار و شام که هیچ امیدی بهت نیست. الاقل یه صبحونه درست کردن رو یاد بگت  تا وقتر ازدواج ک -

 .دو روزه طالقت نده

، صبحونه آماده یم شه دیگه.  - ی نیم خواد. یه آب پرتقال، نون و پنت  بذار رو مت   صبحونه درست کردن که یادگت 

ان  کن  .بعدش هم کو شوهر؟ تو پیدا کن بعد در مورد طالق و طالق کشر برام سخت 

 :رزا

 .ن خونه فراری یم شهپیدا که یم شه، ویل وقتر پاش رو یم ذاره تو ای -

 پس خودت هم فهمیدی؟ -
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 :رزا با تعجب یم گه

 چی رو؟ -

این که خواستگاِر تا میاد خواستگاری با دیدن تو نظرش عوض یم شه! آخه کدوم شوهری یم تونه یه خواهر زن  -

ه کش تو رو یم غرغرو رو تحمل کنه. آچر رفتارت رو عوض کن، یه خرده مهربون تر باش. اگه این جوری ادامه بدی ن

ه ه نه یم ذاری کش مِن بدبخت رو بگت   .گت 

 :رزا

. با اون بالهانی که تو رس اون خواستگار آوردی، مامان و بابا مجبور یم شدن پشت تلفن  -
ی

چرا باز چرت و پرت یم گ

 .خواستگارا رو رد کی   

ه. حق با رزاست. یه بار بابا یم خواست مجبورم کنه که ییک  از پشای دوستش رو ببینم، منم چنان خنده ام یم گت 

 .بالنی رس پشه آوردم که بابا تا یه هفته باهام حرف نزد

. من فقط از اون پشه خوشم نیومده بود، اگه یم دونستم خواستگار دیگه ای هست  - ای بابا، پس چرا زودتر نگفتر

 .قبول یم کردم

 :رزا با ذوق یم شینه رو تخت و یم گه

؟ -
ی

 راست یم گ

 :مظلومیت یم گمبا 

 .اوهوم -

 :رزا

؟ - ی نگفتر  پس چرا چت  

 .من که نیم دونستم شماها ندونسته خواستگارای نازنینم رو یم پرونید -

 :رزا

 اصال چرا از اون پشه خوشت نیومده بود؟ -

 .آخه باباش کچل بود -

 :رزا با داد یم گه

 چه ربظ داره؟ -

 :با یه لحن فیلسوفانه یم گم

ه باباش کچل باشه در آینده ای نه چندان دور خودش هم کچل یم شه. بعدها ممکنه من پش دار بشم. ای بابا، اگ -

 .فکرش رو کن پشمم وقتر به سن باباش برسه کچل یم شه

 :بعد با اخم یم گم
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 .من شوهر و بچه ی کچل نیم خوام -

 :بعد با ناله ادامه یم دم

 .تگار دارم، دیدی نر شوهر موندم. حاال رو دستت باد یم کنمیه، یه. آچر آخه چرا بهم نگفتی   بازم خواس -

 :رزا

. همه پشت در برات صف کشیدن -  واسه خودت. نصق  از خواستگارا منتظر یه اشاره از طرف تو هسیر 
ی

 .چی یم گ

 .آچر فکر کنم این جا رو با نونوانی اشتباه گرفیر   -

 :رزا عصتر یم شه و یم گه

 .یم کنم منو بگو که حرفت رو باور  -

؟ -  آچر مگه قرار بود باور نکت 

 :رزا

 .حرف زدن با تو فایده نداره -

 .اگه یم دون  پس چرا حرف یم زن   -

 :رزا با عصبانیت به طرف در یم ره و یم گه

 .زودتر بیا صبحونه ات رو کوفت کن تا بازم دیرت نشه -

 :همون طور زیر لب غرغر یم کنه

 .م دارم به چرندیات گ گوش یم دممنو بگو یک ساعته این جا نشست -

ه، انگار نه انگار که من دختر این خانواده ام. اصال  ون و محکم در رو یم بنده. خنده ام یم گت  بعد هم از اتاق یم ره بت 

معلوم نیست من به گ رفتم. همه ی رفتارای رزا به مامان رفته. مامان هم همیشه از دست من حرص یم خورد. با یاد 

ا اشک تو چشمام جمع یم شه. چه قدر دلتنگ پدر و مادرم هستم. آیه یم کشم و یم رم دست و صورتم رو اون روز 

یم شورم. بعد از صبحونه رسی    ع از رزا خداحافظ  یم کنم و پالستیک کفشا رو بریم دارم. به سمت ماشی   یم رم، 

خدا رو شکر وقتر به دانشگاه یم رسم به  پالستیک رو یم ذارم تو ماشی   و با رسعت به سمت دانشگاه حرکت یم کنم. 

ه و همون موقع هم نمره رو بهم یم ده.  لباسام گت  نمیدن. از شانس خوبم استاد هم تو دانشگاه بود ازم امتحان یم گت 

این ییک رو هیجده شدم. یه نگاه به ساعتم یم کنم و رسی    ع خودم رو به ماشی   یم رسونم تو مست  راه دو تا ساندوی    چ 

گ م و به سمت مست  دیروزی حرکت یم کنمهمتر  .ر یم گت 

حمید رو از دور یم بینم. جای پارک پیدا نیم کنم. باز هم پارک ممنوع پارک یم کنم و از ماشی   پیاده یم شم و کفشا رو 

 :بریم دارم. حمید تا منو یم بینه از روی زمی   بلند یم شه و یم گه

، داشتم نگرانت یم شد -  .مباالخره اومدی آچر

از این همه محبتش شگفت زده یم شم. واقعا برام جای تعجب داره با این که فقط یه روز باهاش بودم این قدر برام 

 .مایه یم ذاره
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 :با شوق یم گم

؟ رفتم ساندوی    چ گرفتم تا نهار رو با هم بخوریم -  .سالم، نگران  واسه چی

 :حمید یم خنده و یم گه

؟ من که ناهار آوردم. چون یم  اون قدر از دیدنت خوشحال شدم که - یادم رفت سالم کنم. سالم، ساندوی    چ برای چی

 .دونستم سیب زمیت  دوست داری به مامانم گفت چند تا بیشتر برام بذاره

م، اشک تو چشمام جمع یم شه  .دیگه نیم تونم جلوی خودم رو بگت 

 :حمید با نگران  یم گه

ی شده؟ از حرف من ناراحت شدی؟ -  آچر چت  

 .ه عزیزم، از این همه مهربون  تو در تعجبمن -

 :رسی    ع اشکام رو پاک یم کنم و یم گم

 .راستر کفشا رو آوردم -

ه و نگایه به کفشا یم ندازه  .پالستیک رو از دستم یم گت 

 :حمید

 .دو روزه تمومش یم کنم -

م -  .عجله نکن گلم، من یه هفته نیستم. هفته ی دیگه میام ازت یم گت 

ده و سیب زمیت  ها رو یم ده دستم. با ذوق و شوق دو تا سیب زمیت  پوست یم کنم. ییک واسه خودم،  رسی تکون یم

 :ییک واسه حمید. وقتر سیب زمیت  تموم یم شه ساندوی    چ ها رو یم دم به حمید و یم گم

. من دیگه ست  شدم. سهم منو بده به خواهرت -  .حمید اینا رو بگت 

 :حمید

 .آچر بذار بعدا بخور -

 .نه داداشر مطمئنم تا شب گرسنه نیم شم. زیاد بمونه ممکنه خراب بشه -

 .حمید رسی تکون یم ده و مشغول جمع کردن وسایلش یم شه

 جانی یم خوای بری؟ -

 :حمید

 .آره امروز باید زودتر برم خونه. خواهرم یه خرده رسما خورده، مامان هم خونه نیست -

 .من یم رسونمت -
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 :حمید

 .حمت نیم شم، راهم دورهآچر مزا -

م و با خودم به سمت ماشی   یم برم و یم گم  :بازوش رو یم گت 

ان کنم یا نه؟ -  مزاحم چیه، دو روزه بهم غذای مورد عالقه ام رو یم دی باید یه جور جتر

ذارم تو  یم خنده، منم یم خندم. کنار ماشی   که یم رسیم در جلو رو براش باز یم کنم تا بشینه. وسایلش رو هم یم

 .صندوق عقب، خدا رو شکر امروز، روز شانس منه، هم درسم رو پاس کردم، هم این که جریمه نشدم

 .خب آقا حمید آدرس بگو تا راننده ی شخصیت تو رو برسونه -

ش خییل طوالنیه  .لبخند یم زنه و آدرس رو یم گه. آدرس رو خوب بلد نیستم، خودش راهنماییم یم کنه. مست 

 همه راه رو چه جوری میای؟ حمید این -

 :حمید

ش رو با اتوبوس، یه خرده هم پیاده -  .بیشتر

ی نیم گم. باالخره رسیدیم. باهاش پیاده یم شم و کمکش یم کنم وسایل رو تا جلوی خونشون  ه دیگه چت   دلم یم گت 

ه  .بتر

 .خب داداشر من دیگه یم رم. مواظب خودت باش -

 :رسی تکون یم ده و یم گه

 .مواظب خودت باش، خداحافظ آچر تو هم  -

 :با لبخند رسی تکون یم دم و یم گم

 .خداحافظ -

به این فکر یم کنم که بعد از این که برگشتم باید یه فکری برای حمید کنم. به اطراف نگایه یم ندازم، محله ی کثیفیه. 

 کنند. با اخم نگام رو ازشون یم چشمم یم خوره به چند تا پشه عالف که به دیوار تکیه دادن و با نیشخند نگام یم

م. عینک آفتانر رو از روی موهام بریم دارم و به چشمم یم زنم و به سمت ماشینم حرکت یم کنم  .گت 

سوار ماشی   یم شم و ماشی   رو روشن یم کنم. چشمم به گوشیم یم خوره، صفحه اش روشن و خاموش یم شه. 

 :اب یم دمنگایه به صفحه ی گوشیم یم ندازم، ُرزائه. جو 

 بله خانیم؟ -

 :رزا

؟ دیر شد -  .روژان کجانی

 :با تعجب یم گم



 

 
43 

 مگه ساعت چنده؟ -

 :رزا

 ساعت چنده؟ ساعت چهار -
ی

، زیر پام علف ستر  شد، تازه یم گ ! منو این جا کاشتر  .خسته نباشر

 :با داد یم گم

 چ ی؟ -

 :رزا

 .باز بگو الگ غر یم زن   -

 .رسونمرزانی ببخشید االن خودم رو یم  -

 :رزا

 .زود بیا -

اصال متوجه ی گذر زمان نشده بودم. ماشی   رو به حرکت در میارم و به سمت خونه یم رونم. همی   که جلوی خونه 

یم رسم، یم بینم رزا چمدون من و خودش رو پایی   آورده، خودش هم اون جا واستاده. تا منو یم بینه یه اخم یم کنه و 

، در   :رو باز یم کنه و میاد یم شینه. رزانر حرف میاد طرف ماشی  

 .برو چمدونا رو بردار -

 .چشم خانم، شما فقط دستور بدین، الساعه اطاعت یم شه -

 :رزا

 .زبون نریز دیر شد -

رسی    ع یم رم چمدونا رو بریم دارم و یم ذارم تو صندوق عقب. میام ماشی   رو روشن یم کنم و به سمت زادگاه خواهرم 

 .پرواز یم کنم

 :رزا

م. امتحانت رو چی کار کردی؟ -  آروم تر، نیم خوام که بمت 

 :رسعت ماشی   رو کم یم کنم و یم گم

 .قبول شدم -

 :رزا

 .پس دیگه همه ی کارات تموم شد، فقط مونده مدرک -

 :رسی به نشونه ی تایید تکون یم دم و یم گم

 رزانی نهار خوردی؟ -
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 :رزا

ی خوردی؟ -  آره، خودت چت  

 .اوهوم -

 :رزا

 تا حاال کجا بودی؟ -

 ...رفته بودم پیش دوستم، راهش دور بو -

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

 البد باز حس انسان دوستیت گل کرد و دوستت رو رسوندی؟ -

 اگه تو به جای من بودی نیم رسوندی؟ -

 :رزا

رسونمش، دوما اگه یم اوال چون به خواهرم قول داده بودم، ازش عذر خوایه یم کردم و یم گفتم نیم تونم ب -

 یم زدم. چرا هر چی زنگ زدم جواب ندادی؟
ی

 خواستم برسونمش الاقل به خواهر بدبختم یه ندانی یم دادم، یه زنیک

 .آخ یادم رفت از سایلنت درش بیارم! داشتم یم رفتم امتحان بدم گوشر رو گذاشتم رو سایلنت -

 .ونم ناراحتش کردم، پس باید از دلش در بیارمرسی به عنوان تاسف برام تکون داد و هیچی نگفت. یم د

؟ -  آچر

 :رزا

 .هوم -

 .ببخشید -

 :رزا

 .مهم نیست -

آچر این جوری نه دیگه، درست و حسانر ببخش. به خدا اصال متوجه ی گذر زمان نشدم وگرنه یه ماشی   براش یم  -

 .گرفتم. حاال درست و حسانر منو ببخش

 :رزا

 وریه؟اون وقت درست و حسانر چه ج -

، یم بخشمت. بعد هم بابت بد  -  مسئله ای نیست گلم چون دختر خییل خونر هستر
ی

، بعد بیک یعت  اول لبخند بزن 

، چون واسه مت  که هنوز خانم کوچولو هستم این رفتارهای خشن خطرناکه،   و رفتار خشنت عذر خوایه کت 
ر
اخالق

 .تو روحیه ام تاثت  منق  یم ذاره
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 : رزا با خنده یم گه

ی بدهکار شدم -  .نه، خوشم میاد که آخر هم یه چت  

 رو بهونه یم کنه و یم 
ی

 مست  با شوچ  و خنده یم گذره. بعد هم رزا خستیک
با خنده ی رزا خیالم راحت یم شه. بیشتر

 خوابه. خودم هم خسته شدم ویل به خاطر رزا دارم یک رسه یم رونم. یه آهنگ یم ذارم و صدا رو کم یم کنم تا رزا از 

ه  .خواب نتی

 دلم گرفت از این روزا

 از این روزای نر نشون

 از این همه در به دری

 از گردش چرخ زمون

 دلم گرفت از آدما

 از آدمای مهربون

سکای پست  از این متر

 از هم دالی هم زبون

 تو هم که نر صدا شدی

 آهای خدای آسمون

 آهای خدای عاشقا

 تونی فقط دل خوشیمون

 آره دلم خییل پره

 مای رنگ و وارنگاز غ

 از جمله ی دوِست دارم

 دروغای خییل قشنگ

 دلم گرفت از این روزا

 از آدمای مهربون

 از تو که با ما نبودی

 از اون خدای آسمون

 کنم رزا رو صدا یم زنم
ی

 بود، عجیب به دلم نشست. دیگه واقعا نیم تونم رانندگ
ی

 .عجب آهنیک
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 ...رزا، رزا -

 :ایه به من یم ندازه و یم گهرزا چشماش رو باز یم کنه و نگ

 رسیدیم؟ -

 .نه، دیگه نیم تونم، بقیه راه با تو -

 :رزا

 .باشه پیاده شو -

 :وقتر جاهامون رو عوض یم کنیم، رزا یم گه

 .اگه عجله نداشتم مثل دفعه ی پیش با اتوبوس یم اومدم -

 .نه اون جوری خییل سخته، من با ماشی   خودمون راحت ترم -

 :رزا

احت کت  ویل ق -  کل مست  رو با خیال راحت استر
 .بول کن اون جوری یم تون 

 .آره خب اینم هست، ویل باز من ماشی   خودمون رو ترجیح یم دم -

 :رزا

 .یه کم بخواب، عی   این آدمای معتاد خماری -

م. اگه خسته شدی بیدارم کن -  .آخ رزا، دارم یم مت 

 :رزا

ی نمونده، بقیه رو خودم یم  -  .رونمدیگه چت  

 .رسی تکون یم دم و چشمام رو یم بندم. خییل زود به خواب یم رم

 .با تکون های دستر بیدار یم شم

 یم گم
ی

 :با خواب آلودگ

 چی شده رزا، رسیدیم؟ -

 :رزا

 .بیدار شو، بقیه ی راه ماشی   رو نیست -

! خییل خسته ام. پس زودتر راه بیفت - ه لعنتر
َ
 .ا

 :رزا

؟ -  چمدونا چی
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 .ا میایم بریم داریم، االن فقط زودتر بریم خونتونبذار فرد -

 :رزا

 .باشه، پس راه بیفت -

از ماشی   پیاده یم شم، رزا هم از ماشی   پیاده یم شه. بیست دقیقه بعد جلوی در خونشون هستیم. رزا در یم زنه، 

 .صدای یه مرد رو یم شنویم

 این دیگه کیه؟ -

 :رزا

 .ییک از برادرامه -

 :یه پش حدودا بیست و نه ساله جلوی در ظاهر یم شه، تا چشمش به رزا یم افته یم گه در باز یم شه و 

؟ گورت رو از این جا گم کن - ؟ بعد از اون آبرو ریزی با چه رونی برگشتر
 .تو این جا چه غلظ یم کت 

 .ما با حرف شما نیومدیم که بخوایم با حرِف شما برگردیم -

م و پشه رو هل یم دم عقب و وارد یم شم، تازه متوجه ی من یم شه، یم خوا ی بگه که من دست رزا رو یم گت  د چت  

 .رزا رو هم با خودم یم کشم

 :پش

 .خانم کجا؟ همی   جوری رست رو انداختر پایی   یم ری تو خونه ی مردم -

ونه، وسایل خونه همه رنگ و  ، نر توجه به حرف های پش یم ریم داخل خونه، یه خونه ی کامال فقت  رو رفته هسیر 

 .حیاطش هم خییل درب و داغونه

 .همون جور که دارم اطراف رو دید یم زنم با داد و فریاد قاسم به خودم میام

 :قاسم

ون -  .شماها این جا چه غلظ یم کنید، سلمان... سلمان، این دو تا رو از خونه پرت کن بت 

 سلمان از محافظای اربابتون هم قوی تر  -
ی

 ه؟یعت  یم خوای بیک

همون جور که داشتم حرف یم زدم چشمم یم خوره به رس و صورت زخیم قاسم، دهنم باز یم مونه، ویل زودی به 

. برادر رزا که حاال فهمیدم اسمش سلمانه  ، تو ایوون نشسیر  خودم میام، سه تا پش و یه مرد و زن میانسال و یه دختر

ه که به شدت دستش رو   .کنار یم زنم  میاد به طرفمون و دست منو یم گت 

 :بریم گردم طرف قاسم و با خونشدی یم گم

 .ببی   آقای کوه دل بابت کتک هانی که به رزا زدی ازت شکایت نکردم، کاری نکن که از کارم پشیمون بشم -

 :با پوزخند ادامه یم دم
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ت نصیبت نشد، کاری نکن یه پویل هم از دست بدی - ِ دوباره ی دختر
 .پویل که از فروخیر 

 :با عصبانیت نگام یم کنه و یم گهقاسم 

 چرا این جا اومدین؟ -

 .رزا یم خواد مادرش رو ببینه -

 :قاسم

 .تا دیروز که ما پدر و مادرش نبودیم -

، اما رزا اون زن رو به مادری قبول داره -  .هنوز هم یم گم شما پدرش نیستی  

 :قاسم با عصبانیت به سوسن اشاره ای یم کنه

ش پیش ثریا -  .بتر

 .ریا اسم مادر رزاست، من روی ایوون یم شینم و رزا هم به دیدن مادرش یم رهث

 :زن میانسال با پوزخند یم گه

 رزا اومده مادرش رو ببینه تو این جا چی یم خوای؟ -

 :منم متقابال بهش پوزخند یم زنم و یم گم

ی نیم خوام، فقط اومدم مراقب خواهرم باشم، این جا آدمای حیوون ص - فت زیاد پیدا یم شه. یکیش همی   من چت  

 .آقا

 .و به قاسم اشاره یم کنم

 :زن با عصبانیت یم گه

؟ -  تو خونه ی برادرم نشستر و بهش توهی   یم کت 

من که یادم نمیاد توهیت  کرده باشم، من فقط و فقط حقیقت رو گفتم. این مرد اگه آدم بود، هیچ وقت بچه اش رو  -

موقع یه نوزاِد یه روزه رو فروختر بعد سال ها که اومد به دیدنت باید با جون و دل نیم فروخت، حاال یم گیم اون 

 .ازش پذیرانی یم کردی ویل آقا اومده کش رو که از قبل فروخته دوباره یم فروشه

 :قاسم

 .من پول اضافه ندارم که یه نون خور اضافه کنم -

ل نیومده بود برای محبت اومده بود، اون خودش االن اون اگه چشمات رو باز یم کردی یم فهمیدی که رزا برای پو  -

 .قدر مال و اموال داره که بتونه همه ی این روستا رو بخره

ه شدن  .همشون با ناباوری بهم خت 

 :قاسم
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؟ -
ی

 چرا چرت و پرت یم گ

ی رو از همی   االن بهت بگم. ر  - وی رزا هیچ چیه حاال که حرف حقیقت رو گفتم شد چرت و پرت، ویل بذار یه چت  

 .حسانر چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی باز نکن، که بد جور بد یم بیت  

 :هیچ کس دیگه هیچی نگفت، رزا میاد سمت من و یم گه

ه بریم دنبال دکتر  -  .روژان حال مامانم خییل بده، بهتر

 مگه قبال دکتر باالی رسش نیاوردین؟ -

 :سوسن

 .تر از شهر بفرسیر  قراره یه هفته دیگه برامون یه دک -

؟ تا اون موقع که این زن تلف یم شه -  .یعت  چی

 :سوسن

 .آخه دیگه این طرفا کش نیست -

 :زن

 .با یه هفته تو رختخواب موندن کش نمرده -

 برام جای سواله اگه خودت هم تو رختخواب بودی همی   حرف رو یم زدی؟ -

 :بعد بریم گردم سمت سوسن و یم گم

 .د یه هفته صتر کنیم؟ خب با ماشی   یم رسونیمش به نزدیک ترین درمانگاهیعت  واقعا بای -

 :سلمان با ناراحتر یم گه

 .نیم تونیم حرکتش بدیم، خییل درد یم کشه -

 آخه مگه چی شده؟ -

 :رزا با پوزخند یم گه

 .مثل این که کتک خورده، فکر کنم ییک از دنده هاش شکسته -

 چ ی؟ -

ی بگم که سوسن یم گهبا خشم بریم گردم سمت قا  :سم که چت  

 ...یه نفر هست که پزشیک خونده اما -

 :دیگه ادامه ی حرفش رو نیم شنوم با خوشحایل یم گم

 خب آدرس بده؟ -
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 :سوسن

 .آخه قبول نیم کنه بیاد -

 :با تعجب یم گم

 آخه چرا؟ -

 .آخه برادر کوچیکه ی اربابه -

 :رزا با تعجب یم گه

؟ -
ی

 ماهان رو یم گ

م و با خودم یم کشمسوسن   .رسی تکون یم ده، من دیگه هیچی نیم شنوم، دست رزا رو یم گت 

 :رزا

؟ -  روژان چی کار یم کت 

 .یم رم که پشه رو بیارم -

رزا هم رسی تکون یم ده و با من هم قدم یم شه، با قدم های بلند از جلوی چشم های بهت زده ی دیگران عبور یم 

 .کنیم

 .رسعت یم رونم تو ماشی   نشستم و با 

 :رزا

 .سوسن بهم گفت وقتر قاسم یم فهمه که مادر باهام در تماسه این بال رو رسش میاره -

؟ - . آدمانی که تو خونتون بودن رو یم شناختر
 لعنتر

 :رزا

اون زن میانسال عمه زری بود و اون مردی هم که کنارش نشسته بود، شوهرش بود. دو تا پشاش هم کنار اون ییک  -

 .درم نشسته بودنبرا

 بقیه ی داداشات کجان؟ -

 :رزا

 ازدواج کردن، راستر یم دون  چرا رس و صورت قاسم زخم و زییل بود؟ -

 :با کنجکاوی یم گم

 نه، چرا؟ -

 :رزا
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کار ارباب بود، همه ی پوالنی که از ارباب گرفت تو قمار باخت، مثل این که ارباب اول یه گوش مایل حسانر به خاطر  -

ی نیست، قاسم رو از کار اخراج یم کنه دروغاش  .بهش یم ده و بعد پولش رو یم خواد ویل وقتر یم بینه از پوالش ختر

؟ مگه قاسم واسه ارباب کار یم کرد؟ -  یعت  چی

 :رزا رسی به نشونه ی تایید تکون یم ده و یم گه

 .اکتر مردم این جا واسه ارباب کار یم کنند -

 حاال چی کار یم کنند؟ -

 :رزا

 .خودم هم نیم دونم -

 :اون قدر حرف زدیم که خودمون هم متوجه نشدیم گ رسیدیم، تا رزا چشمش به ویال یم افته یم گه

 .هر وقت این ویال رو یم بینم یاد اون روزا یم افتم -

 .رزانی گذشته رو فراموش کن، همه چت   تموم شده گلم -

 :رزا

 .لم که تو رو دارمهمه ی سعیم رو یم کنم روژان، خییل خوشحا -

ون -  .منم گلم، حاال تا این جا اومدیم، بهم بگو چه جوری داداش اون هاپو رو بیارم بت 

 :رزا

 .روژان این چه طرز حرف زدنه، یه کم خانمانه رفتار کن -

، پس مسئله ای نیست -  .تو که از خودمون 

 :رزا با اخم یم گه

 !روژان -

، من ببینم چه خا -  .یک باید تو رسم بریزمتو بشی   تو ماشی  

مرد رو یم شنوم ی نیم شه، دوباره زنگ یم زنم که صدای آشنای پت   .یم رم یه بار زنگ یم زنم، ختر

مرد  :پت 

 .اومدم -

 :در باز یم شه تا منو یم بینه یم گه

 دختر بازم تو؟ -

 :با خنده یم گم
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ین -  .، از خجالت آب شدماممنونم از مهمون نوازیتون، تو رو خدا این قدر منو تحویل نگت 

مرد با اخم یم گه  :پت 

جون، اون دفعه به خاطر تو نزدیک بود اخراج بشم -  .برو دختر

 :نگران یم شم و یم گم

 بالنی که رستون نیومد پدرجون؟ -

 :نگرانیم رو که یم بینه با لبخند یم گه

ی نشد، حاال بگو چی کار داری؟ -  نگران نباش، چت  

مش باالی رس مریضحال ییک از اهایل روست -  .ا خییل بده، شنیدم آقا ماهان پزشیک خونده، اومدم بتر

 :با چشم های گرد شده نگام یم کنه و یم گه

 .ارباب اجازه نیم ده آقا ماهان بیاد، آقا ماهان هم بدون اجازه ی برادرش هیچ کاری نیم کنه -

ه اون وقت این آقا نمیاد، چون بز  - ؟ یه نفر داره یم مت  ش اجازه نیم دهیعت  چی  !رگتر

 :صدای ماهان رو یم شنوم

 چی شده آقا جعفر؟ -

 :آقا جعفر

 آقا، این خانم با شما کار دارن؟ -

 :ماهان میاد جلوی در و با دیدن من شوکه یم شه

ی شده روژان خانم؟ -  چت  

 :نگایه بهش یم ندازم و یم گم

م؟ حال ییک از اهایل روستا بده؟ یم تونید خودتون رو برسونید  - تون اجازه بگت 
 یا باید بیام از بزرگتر

 :ماهان خنده ی بانمیک یم کنه، یم گه

م خونه نیست فعال نیم تونم بیام -  .بزرگتر

 :با عصبانیت یم گم

ه بعد شما یم خندین -  .ییک داره یم مت 

 :یهو جدی یم شه و یم گه

 .بریم، فقط اجازه بدین ماشی   رو روشن کنم -

 .داریم بعد دوباره شما رو صحیح و سالم بریم گردونم احتیاچر نیست، وسیله -
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 .لبخندی یم زنه و آقا جعفر رو صدا یم کنه

 :آقا جعفر

 بله آقا؟ -

 :ماهان

 .داداشم اومد بگو یه رس رفتم روستا -

 :آقا جعفر

 .چشم آقا -

 .ماهان پشت رسم میاد و وقتر رزا رو تو ماشی   یم بینه یم ره صندیل عقب یم شینه

 :ماهان

 .به به، سالم رزا خانم -

 :رزا با خجالت یم گه

 .سالم آقا ماهان، ببخشید مزاحم شدیم -

 :ماهان

 این حرفا چیه؟ شما مراحمید، حاال کدوم ییک از اهایل روستا حالشون بده؟ -

 :رزا با ناراحتر یم گه

 .مادرم -

 :یه قطره اشک از چشمای خوشگلش رسازیر یم شه و یم گه

 .ش شکستهفکر کنم دنده ا -

 :ماهان با ناراحتر یم گه

 آخه چرا؟ -

 .آقا قاسم متوجه یم شه رزا با مادرش در تماسه، دیگه حدس زدن بقیه ی ماجرا کاِر آسونیه -

 .ماهان با تاسف رسی تکون یم ده

 نیم زنیم، ماشی   رو پارک یم کنم و یم گم
 
 :دیگه هیچ کدوم حرق

منده، بقیه ی راه رو باید با پای مب -  .ارکتون بیاینرسر

ماهان لبخندی یم زنه و از ماشی   پیاده یم شه، وقتر جلوی خونه یم رسیم رزا در یم زنه. سوسن در رو باز یم کنه و با 

 :دیدن ماهان دست و پاش رو گم یم کنه، دستپاچه یم گه
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 .سالم آقا -

 :ماهان

 .سالم -

 کن آقا ماهان رو راهنمانی کن، مامان رو  -
 .ببینند سوسن جان یه لطق 

 که ثریا خانم خوابیده یم ره، بقیه 
ر
سوسن باشه ی دستپاچه ای یم گه و راه یم افته و ماهان هم پشت رسش به اتاق

هم با دیدن ماهان دستپاچه یم شن ویل ماهان فقط به یه سالم رسد بسنده یم کنه و داخل اتاق یم ره، من و رزا هم 

 :گهیم ریم تو اتاق، ماهان بعد از معاینه یم  

 .نشکسته، در رفته -

ین دنده رو جا بندازین -  .شما دکتر

 :قاسم با اخم میاد داخل و یم گه

ت نشدم - ؟ دست یه مرِد غریبه بخوره به زنم؟ هنوز اون قدر نر غت 
ی

 .این چرندیات چیه یم گ

! دکتر محرم بیماره، این زن داره درد یم کشه حتر اگه من فردا  - بخوام برم یه دکتر از  چی واسه خودت بلغور یم کت 

 .نزدیک ترین درمانگاه بیارم باز هم معلوم نیست دکتر زن پیدا کنم یا نه

 :قاسم با عصبانیت یم گه

ون - ش نیست، گم شو از خونه ی من برو بت   .زِن من هیچ چت  

 :بعد بریم گرده طرف ماهان و یم گه

ا بیخودی مزا - منده ی شما هم شدیم، یم دونم این دختر  .حم شما شدنآقا رسر

 :ماهان با اخم یم گه

ه یه فکری براش  -  هم که االن روژان خانم زدن درسته، زنتون داره درد یم کشه، بهتر
 
کش مزاحم من نشد، این حرق

 .کنید

 .بعد دستش رو یم ذاره تو جیبش و با قدم های بلند از اتاق خارج یم شه

 :قاسم با عصبانیت بریم گرده سمت رزا و یم گه

، خودت هم دیگه این طرفا پیدات نشه دست - ه رس رو بگت  از این جا بتر ه ی خت 
 .این دختر

ون میاره ه و با چشمای گریون منو از خونه بت  ی بگم که رزا به زور دستم رو یم گت   .یم خوام یه چت  

 چی کار یم کت  رزا؟ -

 :رزا

 .حال مامانم بده دعوا راه ننداز، حالش بدتر یم شه -
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خودم رو به ماشی   یم رسونم، ماهان رو یم بینم که به ماشی   تکیه داده و به آسمون نگاه یم کنه، ماهان با عصبانیت 

 :تا ما رو یم بینه لبخند یم زنه و یم گه

 .باالخره اومدین -

 :با عصبانیت یم گم

 .ببخشید دیر شد -

 :ماهان

 .مهم نیست -

 .شینه، با رسعت ماشی   رو یم رونممن و رزا جلو یم شینیم و ماهان هم رس جای قبلیش یم 

 :رزا

 .روژان آروم تر، حاال هممون رو به کشیر  یم دی -

 :رسعتم رو کم یم کنم و یم گم

 .فردا یم رم یه دکتر زن میارم، خییل نگران این زنم -

 :رزا

 .بیچاره مادرم -

ن و بابا یم خواسیر  تو از این موضوع تو تمام زندگیم تا این حد از کش متنفر نبودم، من واقعا نیم فهمم چرا ماما -

 .مطلع بشر 

 :رزا

 .روژان این حِق منه، من مادر و سوسن رو خییل دوست دارم -

، ویل تنفرم نسبت به قاسم دست خودم نیست - ، حق با توئه، ثریا و سوسن مقرص نیسیر   .متاسفم رزانی

 :رزا

 امشب رو چی کار کنیم؟ -

 منظورت چیه؟ -

 :رزا

 امشب رو کجا بخوابیم؟منظورم اینه  -

 .خب معلومه خونه ی شما -

 :رزا
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 .مثل این که نشنیدی گفت هیچ کدوم حق نداریم بریم تو اون خونه -

 .بیخود -

 :رزا با خنده یم گه

ون کردن -  .به زور یم خوای بری تو خونه ای که ما رو ازش بت 

 .یمپ ن پ برم تو کارتن بخوابم، فقط همینمون مونده کارتن خواب بش -

 :رزا با لحن جدی یم گه

، این جوری مامان اذیت یم شه -  .نیم خوام با قاسم جر و بحث کت 

 .باشه گلم، اون جا نیم ریم، یه جای خوب برای خواب رساغ دارم -

 :رزا با تعجب یم گه

 مگه چند بار اومدی تو این روستا که جای خواب هم رساغ داری؟ -

 .با این دفعه یم شه دو بار -

 :رزا

 روژان واقعا کجا؟ -

 .تو ماشی    -

 :رزا با داد یم گه

 چ ی؟ -

 .ای بابا یم گم تو ماشی   کپه ی مرگمون رو بذاریم -

 :رزا

 مگه تو ماشی   هم یم شه خوابید؟ -

 کردی من خوابیدم -
ی

 کردم تو خوابیدی بعد تو رانندگ
ی

؟ همی   موقع اومدن  من رانندگ  .پس چی

 :رزا

 !روژان -

 چیه رزا؟ -

 :رزا

 .با اعصاب من بازی نکن -

 .مگه اسباب بازیه -
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 :رزا با داد یم گه

 .روژان -

 :صدای خنده ی ماهان بلند یم شه. با تعجب به ماهان نگاه یم کنم و یم گم

ِ تو، روی این بنده ی خدا هم اثر کرد، بیخودی واسه خودش یم خنده، بدبخت شدم جواب  -
ی

خدا مرگم بده، دیوونیک

 .بدماون هاپو رو چی 

ه، آخر هم یم گه  :رزا یه با ابرو برام اشاره یم کنه و لبش رو گاز یم گت 

 .روژان زشته -

 .ماهان همون طور داره یم خنده

 .با این حرفت موافقم رزانی  -

 :رزا

 کدوم؟ -

 .که زشته -

 :رزا

 چه عجب فهمیدی؟ -

 .چی رو رزانی  -

 :رزا

 .که این رفتارا زشته -

 .ممن که رفتارا رو نیم گ -

 :رزا با تعجب نگام یم کنه و یم گه

؟ -
ی

 پس چی رو یم گ

 .تو گفتر این پشه که پشتمون نشسته زشته منم حرفت رو تایید کردم -

 :رزا از عصبانیت رسخ شده، با جیغ یم گه

 .روژان فقط خفه شو -

 :بعد با خجالت بریم گرده سمت ماهان که هنوز داره یم خنده و یم گه

منده ا -  .م، روژان شوچ  یم کنهبه خدا رسر

 :ماهان با خنده یم گه
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 .یم دونم -

 .ویل من جدی گفت ما -

 :رزا با خشم نگام یم کنه و یم گه

 .روژان -

 .اون جوری نگام نکن یم ترسما -

 .با شوچ  های من، حرص خوردنای رزا و خنده های ماهان باالخره به مقصد یم رسیم

 :ماهان

؟خارج از شوچ  امشب کجا یم مو  -  نی  

 .امشب رو تو ماشی   یم خوابیم فردا تکلیفمون رو روشن یم کنم -

 :ماهان

ی یم گم رو حرفم نه نیارین -  .یه چت  

ی نیم گم ادامه یم ده  :وقتر یم بینه چت  

 .امشب بیاین تو ویال بمونید فردا من خودم شما رو به یه درمانگاه یم رسونم که پزشِک زن داشته باشه -

 .نیم شیم ممنون مزاحمتون -

 .واقعا نیم دونم چی بگم، برای من فرق چندان  نداره، چه تو ماشی   بخوابم، چه تو تخت

؟ -
ی

 رزا چی یم گ

 :رزا

 .فکر نکنم درست باشه -

 :ماهان

ه -  .از تو ماشی   خوابیدن که بهتر

به داخل خونه یم ریم،  اون قدر اضار یم کنه که باالخره قبول یم کنم، ماشی   رو یه گوشه پارک یم کنم و با ماهان

 :همی   که پامون رو تو حیاط یم ذاریم آقا جعفر میاد طرفمون و یم گه

 .آقا ارباب خییل از دستتون عصبانیه -

 :ماهان لبخندی یم زنه و یم گه

 .آقا جعفر نگران نباش -
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به سالن یم رسیم  بعد دوباره راه یم افته و به سمت ساختمون حرکت یم کنه، ما هم پشت رسش یم ریم. همی   که

 :صدای داد ماکان بلند یم شه

 ...تا حاال کدوم گوری ب -

ی بگه که ماهان رسی    ع  تا چشمش به ما یم خوره حرف تو دهنش یم مونه، اخماش بیشتر تو هم یم ره، یم خواد چت  

 :یم گه

 .شما بشینید ما هم االن میایم -

بره گوشه ی سالن، نیم دونم به ماکان چی یم گه که کم  و بعد سمت ماکان یم ره، دستش رو یم کشه و با خودش یم

کم اخماش باز یم شه و یه لبخند مرموز رو لباش یم شینه. با ماهان به طرف ما میاد، رو مبل مقابل ما یم شینه و یم 

 :گه

 .چون من آدم خییل بزرگواری هستم اجازه یم دم امشب رو این جا بمونی    -

 :گردم به سمت ماهان و یم گممنم یه لبخند یم زنم و بریم  

 .ببخشید آقا ماهان یه سوال برام پیش اومد -

 :با لبخند یم گه

 بفرمایید؟ -

 .مگه این جا هاپوها رو تو حیاط نگه نیم دارن -

ه یم شه و رزا یه داد یم زنه و یم گه  :لبخند رو لب های ماهان خشک یم شه و ماکان با عصبانیت به هم خت 

 !روژان -

؟جونم ر  -  زانی

 .یه با چشم و ابرو بهم التماس یم کنه، منم لبخندی یم زنم و هیچی نیم گم

 :ماهان حرف رو عوض یم کنه و یم گه

 شام که نخوردین؟ -

 :با لبخند یم گم

ا بهمون نیم دین؟ -  چرا اتفاقا، کیل فحش تو خونه ی قبیل ضف شد، شما که احیانا از این جور چت  

 :ده و یم گهماهان با صدای بلند یم خن

 .خییل باحایل دختر  -

 :با شوق و ذوق بریم گردم طرف رزا و یم گم

 .دیدی رزا، دیدی یه بگو خانومانه رفتار کن -
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 :رزا با حرص بریم گرده سمت من و یم گه

، برای دلخوشیت گفیر   -  .آقا ماهان یه تعریق  کردن تو چرا جدی گرفتر

 :ماهان

، منو ماهان صدا  -  .کنید  با من راحت باشی  

 .باشه ماهان -

 :رزا با جیغ یم گه

 !روژان -

، همی   کارا رو یم کت  دیگه نه واسه خودت خواستگار میاد نه واسه مِن بدبخت -  .چرا جیغ یم زن 

 :رزا از خجالت رسخ شد، ماهان با صدای بلند یم خنده و ماکان هم یه لبخندی یم زنه. بعد ادامه یم دم و یم گم

، از دست این خواهرم دارم دیوونه یم شم، هر گ یم خواد بیاد خواستگاری من، تا جیغ ماهان تو دیگه ا - ز خودمون 

 .جیغای این رو یم شنوه فرار رو بر قرار ترجیح یم ده، آرزوی یه شوهر خوب تو دلم موند

 :رزا با عصبانیت یم گه

 از جیغای من، یا از بالهانی که تو رسشون میاری؟ -

 :یم گهماهان با کنجکاوی 

؟ -  چه بالهانی

 :رزا رسش رو به عنوان تاسف تکون یم ده و یم گه

بالهای زیادی رس خواستگارهای مختلفش آورده اما یه بار دیگه شورش رو در آورده بود. وقتر بابامون زنده بود، ییک  -

ام یم ذاشت و تصمیم  از دوست های صمیمیش برای پشش از روژان خواستگاری کرد، بابا همیشه به نظرای ما احتر

نهانی رو به خودمون واگذار یم کرد، اما این روژان حاض  نبود یه جلسه پشه رو ببینه، تا این که بابا عصبان  شد و بدوِن 

 .این که به روژان ختر بده اونا رو دعوت کرد، پشه ی بیچاره تازه از خارج اومده بود

 .ماکان هم کنجکاوانه به دهن رزا زل زده

 :ا ذوق یم گهماهان ب

 خب بعدش؟ -

 :رزا

 .بعدش همی   روژان خانم چنان آبرو ریزی راه انداخت که بابا تا یه هفته باهاش حرف نزد -

 :ماهان

 مگه چی کار کرد؟ -
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 :رزا

یِل گشاد تنش کرد، ییک از بلوزهای کهنه اش رو که یم خواست بندازه دور پوشید. رورسیش رو عی    -
ُ
ل گ

ُ
امه ی گ ر یه بت 

ستانی ها دور گردنش بست یه عینک ته استکان  که نیم دونم از کجا کش رفته بود به چشماش زد و با یه آرایش این رو 

مسخره اومد تو سالن. بابا و مامان اصال فکرش رو نیم کردن روژان این کار رو کنه، همه فکر یم کردیم اگه شب روژان 

ای خجالتر رسش رو پایی   انداخت و با مظلومیت به  بفهمه داد و بیداد راه یم ندازه، اما وقتر فهمید عی    این دختر

 .مامان گفت برم حاض  بشم

ماهان دیگه نیم تونست خودش رو نگه داره از خنده رو مبل ولو شد، ماکان هم خنده اش گرفته بود ویل سیع یم کرد 

 .خودش رو نگه داره

 :ماکان

؟ -  اون شب خونواده ی پشه هیچی نگفیر 

 :رزا

و بابا موضوع رو راست و ریست کردن و با گفیر  این که دختر ما یه ذره شیطونه داره شوچ  یم کنه جو سالن مامان  -

 .رو عوض کردن اما روژان دست بردار نبود اون شب بالها رس پشه آورد

 :ماهان به من نگاه یم کنه و یم گه

 مگه بازم کاری کردی؟ -

 :با خونشدی یم گم

نه، کار زیادی نکردم، فقط تو چاییش یه کم فلفل ریختم، که بدبخت آتیش گرفت بعد رزا زیادی شلوغش یم ک -

خانمانه رفتم چاییش رو عوض کردم که حواسم نبود ریخت رو لباسش، موقع شام تو آبش نمک ریختم و به بهونه ی 

 .برداشیر  نوشابه، پارچ آب رو تو ظرف غذاش خایل کردم

 :رزا با عصبانیت یم گه

 .اش هم بگو، که پشه ی بدبخت هر چی یم پرسید داد یم زدی چی بلندتر بگو نیم شنوماز بقیه  -

 :رزا بریم گرده طرف ماهان و ماکان بعد ادامه یم ده

ضا رو بتر توی اتاقت  - بابا از خجالت رسخ شده بود، آخرای مراسم بود که بابا خطاب به روژان گفت روژان جان علت 

ون اومد. که بعد فهمیدیم خانم صندیل یه کم با هم حرف بزنید، هم ی   که توی اتاق رفیر  یه صدای بلندی از اتاقش بت 

رو دست کاری کرده بود، اون بدبخت هم تا روی صندیل نشست، رو زمی   ولو شد، بدترین قسمت ماجرا واسه زمان  

نیم شنوم، ما که تو سالن بود که پشه هر چی حرف یم زد روژان با داد یم گفت پش یه کم بلندتر حرف بزن من 

 .نشسته بودیم صدای پشه رو یم شنیدیم اما این خانم دوباره یم گفت چ ی بلندتر بگو

 .خودمم خنده ام گرفت، ماکان و ماهان هم با صدای بلند یم خندیدن

 :ماکان با خنده یم گه

 اون شب باالخره چی شد؟ -
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ون  پشه که با دست و پای سوخته از خونه رفت تازه یه - پاش هم یم لنگید، همی   که پشه پاش رو از خونه بت 

وع کرد به حرف زدن  .گذاشت بابا به طرفش رفت اما هنوز دهن بابا باز نشده بود که روژان با لحن مظلومانه ای رسر

 .از یادآوری اون روزا لبخند رو لبم پررنگ تر یم شه، صدای خودم تو گوشم یم پیچه

نداشتم، پشه چرا این جوری بود، نه بلد بود آب بخوره، نه بلد بود چانی بخوره. مِن بدبخت  بابا اصال از شما انتظار  -

 .هم که دو بار براش چانی آوردم همه رو روی لباسش ریخت، ای کاش از قبل بهم یم گفتی   یه پیش بند براش بیارم

 .مجازات و دعوا و نصیحت به دست نیارهیادمه اون لحظه همون جور یکشه حرف یم زدم تا بابا فرصتر برای تنبیه و 

واقعا من موندم یعت  این پش بلد نبود رو صندیل بشینه، صندیل اتاق رو هم زد شکوند! ییک نیست بهش بگه تو که  -

 !اضافه وزن داری چرا رو صندیل خوشگل من یم شیت  

 .با صدای رزا به خودم میام

ان با یه لحن بغض آلود حرف یم زد که دل آدم براش کباب یم شد. همی   خانیم که این جا نشسته تو اون لحظه چن -

 .اگه کش نیم دونست فکر یم کرد چه ظلیم در حق خانم کردیم، ویل من و مامان و بابا که این جونور رو یم شناختیم

 :ماهان

 .باورم نیم شه -

 :رزا

ی هم بدهکار روژان خانم آخر رس با کمال پر رونی گفت بابانی من که جوابم منفیه، خالص - ه اون شب ما یه چت  

شدیم. مامان و بابا دیگه هیچ خواستگاری رو قبول نکردن. انتخاب رو به خود روژان واگذار کردن، تازه جالبش این 

جاست که یه هفته بعد که بابا با روژان آشتر کرد نشست و حدود یک ساعت روژان رو نصیحت کرد، اما وقتر 

 .د روژان چنان جوانر به بابا داد که دهن همگیمون باز موندنصیحت های بابا تموم ش

 :ماکان با تعجب یم گه

 مگه چی گفت؟ -

 .یاد حرفام یم افتم

 بابا شماره ی این پشه رو بهم یم دین؟ -

 :بابا که اون لحظه فکر یم کرد من یم خوام معذرت خوایه کنم در جوابم با مهربون  گفت

 .آره عزیزم -

مآخیش خیالم ر  -  .احت شد ناراحت این بودم که چه جوری خسارت صندیل اتاقم رو از این پشه بگت 

ه  .خنده ام یم گت 

 :رزا

 .بابا تو اون لحظه خشکش زده بود -
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رزا به این جای حرفش که یم رسه دیگه ماکان و ماهان از خنده رو مبل ولو شده بودن وقتر خنده هاشون تموم یم شه 

 :ماهان یم گه

، خب یه جلسه حرف یم زدی و تموم یم شد دیگهتو دیگه   -  .گ هستر

ده نیم خواستم بچه هام در آینده منو لعن و نفرین کنند -
َ
 .ب

 :ماکان با تعجب یم گه

؟ -  لعن و نفرین برای چی

 اگه بچه هام کچل یم شدن شماها جوابشون رو یم دادین؟ -

 :ماهان

 مگه پشه کچل بود؟ -

 :رزا

 .شه موهاش یه کم، کم پشت بودپشه که نه، بابای پ -

 .کم پشت چیه یه نخ مو هم توش پیدا نیم شد -

 :ماکان

 .پدره کچل بود، پشه که کچل نبود -

 .خب پشه هم در آینده مثل باباش کچل یم شه دیگه، ای بابا مگه زوره! من شوهِر کچل نیم خوام -

 :رزا

 .با مونگران نباش دیگه اصال خواستگار نداری چه نر مو چه  -

 .گ بود دیروز یم گفت اشاره کن جلو خونمون صف یم کشن -

 :رزا

 .بدبخت دلم برات سوخت خواستم دلداریت بدم -

 پماد بدم خدمتت؟ -

 :رزا

؟ -  پماد برای چی

 دلت -
ی

 .واسه سوختیک

 :رزا

وع کردی -  .باز رسر
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 چی رو؟ -

 :رزا

 .روژان رو اعصاب من پیاده روی نکن -

 .باشه یم دوم -

 :و ماهان فقط به جر و بحث های من و رزا یم خندن، بریم گردم سمت ماکان و یم گم ماکان

به خدا اگه ببینم تخم مرغ رسخ کنید، ماست بیارین، نوشابه بخرین، من ناراحت یم شما. همون سه تا جوجه کباب  -

 .و سه پرس برنج با دوغ بسه

 :رزا

 .روژان تو خجالت نیم کشر  -

 .بکشممگه کِش شلواره که  -

 .تو همی   موقع زنِگ خونه به صدا در میاد و چند دقیقه بعد کیارش داخل سالن یم شه

اخمام تو هم یم ره، حاال معت  اون لبخند مرموز آقا و اضارهای ماهان رو یم فهمم، کیارش با دیدن ما تعجب یم کنه و 

ستم. رسم رو به گوش رزا نزدیک یم کنم و سالم یم کنه، من به شخصه با کیارش مشکیل ندارم فقط نگران حال رزا ه

 :آهسته یم گم

 رزا اگه اذیت یم شر بریم؟ -

 :انگار یاد گذشته افتاده، با یه لحن خییل غمگی   یم گه

 .روژان اگه این جوری بریم خییل زشته -

ه دیگه هیچی نیم گم، یه نگاه به ماهان یم ندازم که با لبخند بهمون نگاه یم کنه. چشمم یم افته ب ه ماکان که به من خت 

م و سیع یم کنم عادی برخورد  شده، خوب یم دونه چه قدر عصبیم، یه نیشخند تحویلم یم ده، نگام رو ازش یم گت 

 :کنم با یه لحن جدی یم گم

ی بیارین بخوریم بعد بریم بخوابیم -  .خب این شاممون چی شد؟ یه چت  

کیارش با تعجب نگام یم کنه و ماکان هم یه لبخند محو رو لباش یم   که با این حرف من ماهان دوباره یم زنه زیر خنده،

 .شینه

 .رزا با خجالت یه نگاه به جمع یم ندازه و ییک یم کوبه به پهلوم که از چشم ماکان دور نیم مونه

 یم گه
ی

مندگ  :رزا با رسر

 روژان شوچ  یم کنه؟ -

ی بگم که رزا یه نگاه م و زیر لب یم گم دهنم رو باز یم کنم و یم خوام یه چت    :تند بهم یم ندازه که خفه خون یم گت 

 .بد اخالق -
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نگاهم تو نگاه کیارش گره یم خوره، تو چشماش یه دنیا غم یم بینم، باورم نیم شه این قدر عاشق رزا باشه. ای کاش یم 

 خوبه ویل خب خودش باید انتخاب کنه
ی

 .شد به هر دو تاشون کمک کنم، رزا مستحق یه زندگ

 . شام ماکان بهمون یه اتاق یم ده و ما یم ریم بخوابیمبعدِ 

؟ -  رزا یه چت   بگم ناراحت نیم شر

 :رزا

 بگو؟ -

 .من حس یم کنم کیارش خییل عاشقته -

 :رزا با ناراحتر یم گه

 .ویل من هیچ احساش بهش ندارم -

 نیم زنیم، به ماکان فکر یم کنم که موقع شام تمام مدت سن
 
گیت  نگاهش رو احساس یم کردم. دیگه هیچ کدوم حرق

هر وقت رسم رو باال یم آوردم با پوزخند نگام یم کرد، حس یم کنم اون جور که اهایل روستا یم گن ماکان خشن نباشه، 

ی کم  وقتر نگاه های مهربونش رو به ماهان و کیارش یم بینم، یم فهمم عاشق خونوادشه. از لحاظ تیپ و قیافه چت  

ش تیپه ویل به پای ماکان نیم رسه، از ماهان خوشم میاد آدم نر شیله پیله ایه اما ماکان زیادی نداره، ماهان هم خو 

مرموزه، بعض  موقع شک یم کنم این دو تا با هم برادر باشن، نگایه به رزا یم ندازم خوابیده، ویل من خوابم نیم بره، 

شده، از اتاق خارج یم شم و به سمت سالن یم رم. با این که خییل خسته ام ویل نیم تونم بخوابم، یه کم تشنه ام 

همی   که پام رو یم ذارم تو سالن صدای غمگی   کیارش رو از داخل سالن یم شنوم، که با دیدن من ساکت یم شه، 

باورم نیم شه اشک تو چشماش جمع شده. ماهان و ماکان که متوجه ی من نشدند مست  نگاه کیارش رو دنبال یم کنند 

 .یم بینند و تازه منو 

 :ماکان با اخم یم گه

؟ -  کاری داشتر

 .جام عوض شده خوابم نیم بره، دیدم تشنه ام شده گفتم بیام یه لیوان آب بخورم -

 :رسی تکون یم ده و یم گه

، حاال اقدس رو صدا یم زنم برات بیاره -  .بشی  

 .نیم خواد، خودم یم رم یم خورم -

خونه یم رم و یه لیوان آب یم خورم. سنگیت  نگاه کش رو و بعد بدون این که منتظر جوابش بمونم  به سمت آشتی 

 .روی خودم احساس یم کنم بریم گردم یم بینم ماکان به دیوار تکیه داده و داره نگام یم کنه

ی یم خوای؟ -  چت  

 :ماکان

 .نه -
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؟ -  پس چرا این جانی

 :ماکان

 .خونه ی خودمه، هر جا دوست داشته باشم یم مونم -

 .تفاونر از کنارش رد یم شم یم رم تو سالن با نر 

 :ماهان

 .اگه خوابت نیم بره بیا بشی    -

 این بار چه نقشه ای کشیدی؟ -

 :ماهان

 نقشه؟ -

 بله نقشه، نگو که از روی انسان دوستر ما رو دعوت کردی؟ -

 :ماهان

 ...روژان باور کن من -

حی   میاد تو سالن و روبروی من یم شینه. نر توجه به ماکان دستم رو باال میارم که ساکت یم شه، ماکان هم در همی   

 .ادامه یم دم

 نکنه فکر کردی من با کیارش دشمت  دارم؟ -

 :کیارش با ناراحتر یم گه

 مگه ندارین؟ -

 .مگه دیوونه ام، با کش که نشناسم دشمت  داشته باشم -

 :ماکان با اخم یم گه

 .با کیارش ازدواج کنهاگه دشمت  نداری پس رضایت بده خواهرت  -

 .چرا متوجه نیستی   اون  که مخالفه من نیستم -

 :کیارش زمزمه یم کنه

 .رزائه -

 .درسته، رزا مخالفه -

 :ماهان با ناراحتر یم گه

؟ -  نیم شه راضیش کت 
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ی نیست. به نظر من ازدواج پیونِد دو قلب و دو رو  - حه، وقتر آخه من چی کار یم تونم کنم، ازدواج فقط یه عقد دفتر

 .از جانب رزا عشق و عالقه ای نیست چی کار یم تونم کنم

 :ماهان

 .فکر یم کردم از روی لجبازی اجازه نیم دی -

 :با اخم یم گم

 خواهرم بازی نیم کنم -
ی

 .من هیچ وقت با زندگ

 :کیارش

ک یم شم اون بیشتر من واقعا دوستش دارم ویل نیم دونم چه جوری بهش ثابت کنم، هر یه قدیم که من بهش نزدی -

 .و بیشتر از من دور یم شه

ببینید آقا کیارش شاید اگه نحوه ی آشناییتون جور دیگه ای بود تا حاال با رزا ازدواج هم کرده بودین اما شماها بد  -

وع کردین، من خودم هم زیاد در جریان نیستم چی شد. رزا اصال دوست نداره به اون روزا فکر کنه  .رسر

 :ن غمگی   ادامه یم دمبعد با یه لح

همه ی دار و ندار من از دنیا همی   خواهرمه، نیم خوام از دستش بدم. اون روزا که رزا رو با خودم برگردوندم داغون  -

 .بود، هر چند رزا از قبِل این ماجرا هم داغون شده بود

 :کیارش با ناراحتر یم گه

 افتاده بود؟ -
ر
 مگه چه اتفاق

 :آیه یم کشم و یم گم

 من به خواهرم خییل شدیده، اما  -
ی

پدر و مادرم تازه فوت شده بودن، رزا به پدر و مادرم خییل وابسته بود. وابستیک

 وحشت داشت. رزا تو اون روزا 
ی

 خواهرم به خونواده ام دیوونه کننده بود. همیشه پدرم از این همه وابستیک
ی

وابستیک

مان بخرم. یم خواستم اون رو از گذشته دور کنم. تازه حالش داغون بود، مجبور شدم خونمون رو بفروشم و یه آپارت

 .یه خرده بهتر شده بود

 :ماهان

 چی شد که رزا رو فرستادی این جا؟ -

 .من نفرستادم، به زور اومد. برای اولی   بار تو عمرم کوتاه اومدم که ای کاش نیم اومدم -

 :ماهان

 لیش همه چت   رو یم دونست؟خواهرت قبل از مرگ پدر و مادرت در مورد هویت اص -

ه رزا رو فراموش کنید - به ای بود که حال رزا رو خراب کرد. من یم گم بهتر  .نه و این دومی   ض 

 یم گه
ی

 :کیارش با آشفتیک
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 .دارم دیوونه یم شم، هیچ وقت این قدر پریشون نبودم، هر کار یم کنم نیم تونم فراموشش کنم -

 :ماهان

ای ادامه تحصیل ایران نبود. هفت، هشت مایه یم شه که درسش تموم شده. کیارش کیارش چند سایل بود که بر  -

اومد ایران یه رس به خونواده اش بزنه و بره، اما با دیدن رزا موندگار شده. اون دیگه نیم خواست ایران بمونه، تنها 

 .دلیل موندش رزائه

 :کیارش

 .از ایران یم رم اگه بفهمم رزا در کنار من عذاب یم کشه واسه ی همیشه -

 :ماکان و ماهان با ناراحتر به کیارش نگاه یم کنند. ماکان با عصبانیت بریم گرده سمت من و یم گه

 .خواهرت زیادی داره ناز یم کنه، چه کش رو بهتر از کیارش یم تونه پیدا کنه -

 :با خشم زل یم زنم تو چشماش و یم گم

این آقا نداره، فکر یم کت  خودم متوجه ی احساِس کیارش به خواهرم  خواهرم ناز نیم کنه فقط احساش نسبت به -

 .نشدم، من حتر امشب یه اشاره کوچیک هم کردم

 :ماهان با تعجب یم گه

 واقعا؟ -

 .اوهوم -

 :ماهان با کنجکاوی یم گه

 خواهرت چی گفت؟ -

 .گفت به کیارش احساش ندارم -

 .هکیارش آیه یم کشه و رسش رو بی   دستاش یم گت  

 .ویل شاید یه رایه باشه -

 .کیارش رسی    ع رسش رو باال میاره، ماهان و ماکان هم با کنجکاوی نگام یم کنند

 :کیارش

 چه رایه؟ -

ان گذشته -  .اول از همه جتر

 :کیارش

 انجام یم دم -
ی

 .هر چی که بیک

 .یه لحظه اجازه بده برم یه رس به خواهرم بزنم -
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اهرم یم رم. یم ترسیدم مثل دفعه ی پیش بیدار باشه و باز دردرس درست بشه. بعد بلند یم شم و به سمت اتاق خو 

 :وقتر خیالم راحت شد بریم گردم و یم گم

وع کت   -  .باید از اول رسر

 :ماهان

 چه جوری؟ -

 .اول باید بابت گذشته ازش معذرت خوایه کت   -

 :ماکان

 .کیارش کاری نکرده که بخواد معذرت خوایه کنه -

 :ان با هم دیگه یم گنکیارش و ماه

 !ماکان -

 .اونم ساکت یم شه و مثل برج زهر مار جلوم یم شینه

 :کیارش

 بعدش؟ -

من و رزا یه هفته قراره تو روستا بمونیم. تو این یه هفته فرصت داری خودت رو به خواهرم نشون بدی. باز هم  -

. این بار تنها  ، بدون پدر، بدون مادر، بدون ماکان،  تاکید یم کنم تحمیل نه، باید رزا بفهمه که عاشقشر اقدام یم کت 

 بدون ماهان، بدون دخالت دیگران. همی   حاال هم اون قدر وضعت بد نیست؟

 :کیارش

 چه طور؟ -

رزا یم گه احساش بهت نداره، نیم گه ازت متنفره. حس یم کنم رزا عشقت رو باور نداره. شاید اگه باورش کنه  -

و کن اما نر تفاوت به نتیجه، مهم نیست آخرش چی یم شه. مهم اینه که همه ی تالشت قبولت کنه. همه ی سعیت ر 

 ای کاش بیشتر تالش یم کردم
ی

 .رو بکت  تا اگه چند سال دیگه به این روزا فکر کردی نیک

 :کیارش با مهربون  یم گه

 رزا  -
ی

ون برمممنونم، واقعا ازت ممنونم. قول یم دم اگه موفق نشدم برای همیشه از زندگ  .بت 

 بخت   -
ی

ه. شب همیک  .خواهش یم کنم. من خییل خسته ام، یم رم یه کم دراز بکشم شاید خوابم بتر

بعد نر توجه به بقیه میام تو اتاق و به آینده ی خودم و رزا فکر یم کنم. یه لحظه یاد صحبتام یم افتم همیشه همی   

م. اصال نفهمیدم گ لحن رسمیم رو با کیارش تغیت  طوری ام اول رسیم حرف یم زنم و بعد کم کم خودمون  یم ش

 .دادم. مامان همیشه رس این موضوع دعوام یم کرد. اون قدر فکر یم کنم که خودم هم نیم دونم گ خوابم یم بره



 

 
70 

چشمام رو باز یم کنم، به ساعت نگایه یم ندازم. با دیدن ساعت جییع  یم کشم. ساعت یازده ست و من هنوز خوابم. 

ود با رزا بریم درمانگاه. رسی    ع مانتوم رو یم پوشم و از اتاق خارج یم شم. دارم به سمت سالن یم رم که ماکان رو قرار ب

 .یم بینم

 :ماکان

 کجا یم ری؟ -

 .خواب موندم، قرار بود با رزا بریم درمانگاه -

 :ماکان

 .با ماهان رفت، گفت خسته ای بیدارت نکنیم -

؟ -  یعت  چی

 
ی

 : یم گهماکان با نر حوصلگ

؟ - ون کار دارم تو یم خوای چی کار کت  . من باید برم بت   یعت  همی  

 .خب یم رم جلوی خونه ی پدری رزا منتظرش یم شم -

 :ماکان

 .احتیاچر نیست -

 :با اخم یم گم

 .تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن -

 :ز بی   یم بره و یم گهماکان خشمگی   نگام یم کنه و با چند قدم بلند فاصله ی بینمون رو ا

ه که پا رو دم من نذاری که بد جور بد یم بیت  اگه تا حاال هم باهات کاری نداشتم فقط و فقط  - ببی   دختر خانم بهتر

 .به خاطر ماهان بود

 :با یه پوزخند یم گم

 .گه دسِت من نیسیر  اون قدر دمت درازه که من هر جا پام رو یم ذارم یه تیکه از دمت یم ره زیر پام، اینا که دی -

ه و محکم فشار یم ده از الی دندونای کلید شده یم گه  :مچ دستم رو یم گت 

 .خواهرت جزء رعیت منه پس تو هم یم شر جزء رعیت من. یاد بگت  با من درست صحبت کت   -

 :سیع یم کنم مچ دستم رو از دستش در بیارم که یه پوزخند رو لبش یم شینه و یم گه

 .نکن تا من نخوام از دست من خالض نداری خودت رو خسته -

 :با عصبانیت نگاش یم کنم و یم گم

 ...نه رزا نه من، هیچ کدوم از رعیت جنابعایل نیستیم من تو رو حتر سگ خونمون هم حساب -



 

 
71 

هنوز حرفم تموم نشده که یه دستش یم ره باال و رو صورت من فرود میاد. حس یم کنم یه طرف صورتم نر حس 

چ دست چپم رو گرفته. دست آزادم رو باال یم برم تا جواب سییل رو بدم که با اون ییک دستش دستم رو یم شده. م

ه و با خونشدی یم گه  :گت 

ه این رو از همی   االن  - ی نیم گم بهتر . من فقط و فقط به خاطر ماهان بهت چت   کاری نکن که بعدا پشیمون بشر

ن نیست که نیم تونم، دلیلش اینه که دوست ندارم داداشم رو ناراحت کنم، بدون  که اگه کاری نیم کنم دلیل بر ای

ه حواست رو جمع کت    .بهتر

 :همی   جور که تقال یم کنم تا دستام رو از دستاش خارج کنم یم گم

 .تو هیچی نیستر به جز یه عوض  زورگو. حالم ازت به هم یم خوره -

نثارم یم کنه. چشماش از عصبانیت رسخ یم شه. این قدر تقال کردم هر دو تا دستام رو ول یم کنه و یه سییل دیگه 

ه و با اون ییک دستش چنگ یم زنه تو موهای بلندم و موهام  شالم رو زمی   افتاده. هر دو تا مچم رو با یه دست یم گت 

 .رو به شدت یم کشه

 :ماکان

 .مثل این که خییل دلت یم خواد تنبیه بشر  -

 .ریشه کنده یم شه. هر چی تقال یم کنم فایده ای نداره حس یم کنم موهام داره از 

 :یه تف یم ندازم توی صورتش و یم گم

 .متنفرم از آدمانی که فقط زور و بازوشون رو به دیگران نشون یم دن -

از عصبانیت منفجر یم شه. مچ دستم و موهام رو ول یم کنه. یه سییل محکم دیگه نثارم یم کنه و هلم یم ده که 

ی برخورد یم کنه و بعدش همه جا سیاه یم شهتعادل  .م رو از دست یم دم و رسم به چت  

 .وقتر چشمام رو باز یم کنم. رزا رو با چشمای رسخ شده باالی رسم یم بینم

 :رزا تا چشمای باز منو یم بینه یم گه

 روژان حالت خوبه؟ -

 اوهوم، چی شده؟ -

 :رزا

خونه یم رسیم، من از آقا جعفر یم پرسم که بیدار شدی یا نه که اون اظهار  نیم دونم، وقتر من و ماهان و کیارش به -

نر اطالیع یم کنه، میام تو سالن یم بینم رو زمی   بیهوش افتادی. اگه بدون  چه حایل داشتم. ماهان معاینه ات یم کنه 

به ای که به رست خورده بیهوش شدی یت نیست. فقط بر اثر ض   .و یم گه چت  

... حتر به خودش زحمت نداد ببینه من زنده ام یا نهکم کم همه چ ، لعنتر  .ت   یادم میاد. لعنتر

 :رزا

 روژان چی شده؟ -
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 :روژان

از خواب که بیدار شدم این قدر خواب آلود بودم. همون جور خواب آلود توی سالن اومدم که نیم دونم به چی  -

 .ه دیگه نیم دونم چی شدبرخورد کردم، فقط یادمه رسم به یه چت   خورد و بعدش هم ک

 :رزا با عصبانیت یم گه

؟ -  چرا مواظب خودت نیستر

 :با ناراحتر یم گم

 .رزانی ببخشید -

 :رزا

 .خییل ترسیدم روژان، خییل ترسیدم -

، تو رو خدا منو ببخش، حواسم نبود - مندتم رزانی
 .رسر

 :رزا

 .عیتر نداره، ویل تو رو خدا دفعه ی بعد بیشتر مواظب خودت باش -

 :روژان

 .خییل گیل آچر جونم، حتما حتما مواظب خودم هستم -

 .رزا یم خنده و منو محکم بغل یم کنه

؟ -  رزانی

 :رزا

 هوم؟ -

 چه طور دلت اومد منو این جا بذاری؟ -

 :رزا با اخم یم گه

 .اگه تو رو یم بردم باز هم با قاسم دهن به دهن یم شدی -

 اذیتت نکردن؟ -

 :رزا

ی بهم بگنچون ماهان باها -  .م بود جرات نکردن چت  

 کیارش کجا بود؟ -

 :رزا
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 موقع برگشت تو راه دیدیمش ماهان هم سوارش کرد. روژان یه چت   بهت یم گم ویل یم دونم باورت نیم شه؟ -

؟ -  چی

 :رزا

 .کیارش از من عذر خوایه کرد -

 .سیع یم کنم خودم رو متعجب نشون بدم

 واقعا؟ -

 :رزا

م نیم شد، فکر یم کردم کلگ تو کارشه، اما وقتر همه چت   رو برام تعریف کرد فهمیدم که اون تو اوهوم، اولش باور  -

هیچ کدوم از کارای قاسم و ماکان نقش نداشته. مثل این که ماجرا رو برای ماهان و ماکان تعریف یم کنه، که ماکان از 

دگار کنه. اون روز که تو اومدی خییل ترسیده بودم روی دلسوزی برای پشعموش به قاسم پول یم ده تا منو این جا مون

 .واسه همی   حرفاش رو باور نکردم، اما االن که همه ی حرفاش رو کامل شنیدم یم دونم اون قصد بدی نداشت

 :موذیانه یم گم

؟ -  نجات پیدا کت 
ی

 یعت  یم خوای از ترشیدگ

 :رزا

وع کردی؟ من هنوز هم به کیارش احساش ند - ارم، اما حس یم کنم مرد بزرگیه. با این که کار اشتبایه روژان باز رسر

 .نکرده ویل خودش رو مقرص یم دونه و از من عذر خوایه یم کنه

 .با حرفت کامال موافقم -

 :رزا همون طور که داره از جاش بلند یم شه یم گه

احت کن من هم برم به اقدس خانم بگم یه کم سوپ برات درست کنه -  .یه کم استر

 رسما خوردم؟ مگه -

ون یم ره یم گه  :رزا همون جور که داره بت 

احت کن -  .ساکت باش و استر

ِ مزخرف اون بال رو رسم آورد 
بعد هم در رو یم بنده. همون جور که دراز کشیدم به امروز فکر یم کنم. پشه ی عوض 

ند یم شم و جلوی آینه یم رم. خدا بعدش حتر منو به یه درمانگاه نرسوند، از یه حیوون هم پست تره. از تختخواب بل

به ها کبود نشده. فقط خدا خدا یم کردم که عالمتر رو صورتم نمونده باشه. یه کم رسخ شده اما زیاد  رو شکر جای ض 

ی نگفتم ممکن بود دوباره همه چت   خراب بشه،  معلوم نیست. دوست نداشتم رزا رو ناراحت کنم. خوب شد چت  

رو عوض کنه. همون جور که دارم فکر یم کنم به سمت تخت یم رم و دوباره خودم رو  شاید کیارش تونست نظر رزا 

 .به خواب یم سپارم

 .با تکون های دستر چشمام رو باز یم کنم
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 :رزا

 .روژان بیدار شو برات سوپ آوردم -

 :خمیازه ای یم کشم و یم گم

ال چند بار سوپ خوردم که این بار دومم باشه، رزا چرا مسخره بازی در میاری من خوبم، سوپ نیم خورم. من تا حا -

 .سوپ دوست ندارم

 .بعد از رختخواب بلند یم شم و به سمت در یم رم

 :رزا

 .روژان بشی   غذات رو بخور -

خونه دارن غذا یم خورن، یه سالم زیر لتر به همه یم گم که نگام  ون. همه تو آشتی  در رو باز یم کنم و از اتاق یم رم بت 

متو نگاه م  .اکان قفل یم شه. با نفرت نگام رو ازش یم گت 

 :تا چشم ماهان به من یم افته یم گه

؟ حاال باید تو رختخواب باشر  -  .تو این جا چی کار یم کت 

 .با اخم بهش نگایه یم کنم و یم رم یه بشقاب بریم دارم، پشت مت   یم شینم

 کوفت کنم حرفیه؟  کم به اون ییک جواب پس دادم حاال نوبت توئه. اومدم غذا  -

 :صدای رزا رو یم شنوم که یم گه

؟ -  روژان کجانی

 :زمزمه یم کنم

 .وای این دوباره پیداش شد -

وع به خوردن یم کنم  .جواب نیم دم و برای خودم برنج یم کشم و یه کم فسنجون هم روی غذام یم ریزم و رسر

خونه و با داد یم گه  :رزا میاد داخل آشتی 

 !روژان -

 :ه دارم غذا یم خورم یم گمهمون جور ک

 هوم؟ -

 :رزا

 .هوم و کوفت، هوم و درد، هوم و مرض، هوم و زهر مار -

مون نمیاد -  گت 
 .بقیه ی فحشات رو بذار برای بعِد غذا، بیا غذا بخور که دیگه از این غذاهای مفت و مجان 
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 :گم  صدای خنده ی ماهان و کیارش بلند یم شه. یه نگاه به کیارش یم ندازم و یم

 نداری همیشه این جا پالش؟ -
ی

 تو مگه خونه زندگ

 :رزا

 !روژان -

 :نر توجه به داد رزا یم گم

ی خوبه ها -  .رزانی یم ذاری من سهم تو رو بخورم؟ تو یه خرده چاق شدی، رژیم بگت 

ه و بلندم یم کنه و یم گه  :رزا با عصبانیت میاد سمت من و گوشم رو یم گت 

 .احت یم کت  یم ری تو اتاق استر  -

 :دیس برنج رو از رو مت   بریم دارم و یم گم

 .نر غذا هیچ جا نیم رم -

کیارش از بس خندید از چشماش اشک میاد، ماهان هم از خنده دلش رو گرفته، ماکان هم با خنده نگامون یم کنه. چه 

م. با صدای رزا قدر ازش متنفرم! تنها آدمانی که ازشون متنفرم ییک قاسمه و اون ییک ماکان. با خش م نگام رو ازش یم گت 

 .به خودم میام

 :رزا

 .اون دیس رو بذار رس جاش -

 .نیم خوام -

ه منم رسی    ع بشقاب غذام رو بریم دارم و تند تند یم خورم  .رزا دیس رو ازم یم گت 

 :رزا

؟ به خدا این غذا تموم نیم شه -  .روژان چرا عی   بچه ها رفتار یم کت 

 :با لحت  مظلوم یم گم

 از کجا معلوم شاید شد؟ -

 .ماهان از بس خندید به رسفه افتاد، کیارش هم دست کیم از ماهان نداره

 :رزا

 .اقدس خانم اون همه زحمت کشیده برات سوپ درست کرده -

 .سوپ دوست ندارم -

 :رزا
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 .سوپت رو بخور بعد بیا غذا بخور -

؟ -  بچه خر یم کت 

 :رزا

 .تو خودت از هر بچه ای بچه تری -

 اول خودت سوپ بخور -
ی

 .اگه راست یم گ

 :رزا

 .باشه منم یم خورم -

تو خجالت نیم کشر این همه آدم این جا نشسیر  بعد یم خوای تنهانی سوپ بخوری! برو ظرف بیار واسه همه  -

 .سوپ بریز

 به همه نگاه یم کنه. با این کارش دوباره صدای خن
ی

مندگ  .ده ی همه بلند یم شهرزا تازه متوجه ی بقیه یم شه و با رسر

 :ماهان با خنده یم گه

 .رزا خانم سوپ رو بیارین همه یم خوریم -

م و یم  ه و با چشم و ابرو برام خط و نشون یم کشه. بعد یم ره سوپ بیاره. سوپ رو ازش یم گت  رزا لبش رو گاز یم گت 

 :گم

 .آچر تو برو ظرفا رو بیار من واسه همه سوپ یم کشم -

 :رزا

 نقشه ای داری؟باز چه  -

 :ماهان

؟ -  روژان من هنوز هزار تا آرزو دارما مرگ موش که توش نریختر

 .اصال خونر به هیچ کدومتون نیومده منو بگو که گفتم خواهرم خسته نشه -

 .و بعد با حالت قهر پشت مت   یم شینم

 :کیارش با خنده یم گه

 .قهر نکن، اصال بیا واسه من سوپ بریز -

 .اسف رسی تکون یم ده و یم ره ظرف میاره. برای کیارش یه عالمه سوپ یم ریزمرزا به نشونه ی ت

 :کیارش

ه؟ -  بسه دیگه، چه ختر
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 :نگایه به رزا یم کنم و یم گم

 .بفرما کیارش هم سوپ دوست نداره -

 :کیارش دستپاچه یم شه و یم گه

، اصال بازم برام سوپ بریز من عاشق سوپم -
ی

 .چی واسه خودت یم گ

ند موذی یم زنم و هیچی نیم گم واسه همه یه عالمه سوپ یم ریزم. همه برای این که مجبورم کی   بخورم با به یه لبخ

 :به و چه چه یم خورن، که یهو با صدای بلند یم گم

 .وای -

ماکان که داشت سوپ یم خورد، سوپ یم پره تو گلوش و به رسفه یم افته. رزا دستپاچه یه لیوان آب یم ریزه و به 

 .ست ماکان یم ده. ماکان آب رو یم خوره با خشم نگام یم کنهد

 :رزا با عصبانیت یم گه

 دیگه چی شده؟ -

 :با مظلومیت یم گم

ی نذاشتی    -  .این قدر شماها از سوپ خوشتون اومد که دیگه واسه من چت  

 .و قابلمه ی خایل رو بهشون نشون یم دم

 :بعد یه آیه یم کشم و یم گم

دتون رو ناراحت نکنید من زیاد سوپ دوست ندارم. خییل خوشحالم که تونستم دل همتون رو شاد عیتر نداره، خو  -

 .کنم و غذای مورد عالقتون رو بهتون بدم

 .ماهان و کیارش مات و مبهوت به من نگاه یم کنند. ماکان خنده اش گرفته. رزا از شدت عصبانیت رسخ شده

 :رزا با داد یم گه

 .روژان یم کشمت -

 :با رسعت به سمت من میاد من یم رم اون سمت مت   و یم گمبعد 

؟ - ی نذاشتی    رزانی این کارا از یه خانم متشخص بعیده، تقصت  من چیه شماها عاشق سوپ هستی   و واسه من چت  

 .رزا دوباره میاد سمت من که منم رسی    ع یم رم طرف دیگه ی مت   

 :رزا

مت کا - ، اگه خودم بگت  ه خودت تسلیم بشر  .رت تمومهبهتر

آچر بد کردم خودم نخوردم سهمم رو دادم به شماها. من خواستم دل شماها رو شاد کنم. آخه اینه جواب ایثار؟  -

 اینه جواب فداکاری؟
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 .اون قدر دور مت   چرخیدیم که ماهان و ماکان و کیارش رسگیجه گرفیر  

 :رزا

 .چرت و پرت نگو، یم گم وایستا -

 .مگه دیوونه ام -

 :گم و قابلمه رو یم ندازم رو مت   و فرار یم کنم. همون جور که فرار یم کنم بلند یم گماین رو یم  

، فردا میان اعدامت یم کنند. من دارم با  - ، نیم فهیم، حواست نیست، یه بار یم زن  منو یم کشر
 

رزانی تو حاال دایع

 .فرارم باز در حق تو فداکاری یم کنم

 .نماهان و ماکان و کیارش فقط یم خند

 :رزا

 .بذار اعدامم کنند، این جوری بهتر هم یم شه، از دست تو خالص یم شم. تو دیگه برام آبرو و حیثیت نذاشتر  -

آچر یم خوای خودم بکشمت، این جوری هم از دست من خالص یم شر هم یه موجود بیگناه رو بیخودی به کشیر   -

 .نیم دی

 :رزا

 !روژان -

 .ل قفل یم کنمیم رم داخل اتاق و در رو از داخ

ون یم رم و به سمت سالن حرکت یم کنم یه سالم مظلومانه به همه یم کنم و یم رم کنار رزا یم  موقع شام از اتاق بت 

 .شینم. رزا به حالت قهر از جاش بلند یم شه و یم ره رو یه مبل تک نفره یم شینه

 .ه ی -

 :رزا

 حرف زدی نزدیا، شنیدی؟ -

 :مظلومانه یم گم

 .اوهوم -

 :رزا

 .خوبه -

 .ماهان و کیارش با خنده نگامون یم کنند اما ماکان خونشد رو مبل نشسته و هیچی نیم گه

 :ماهان

 حالت خوبه روژان؟ -
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 .سکوت یم کنم و هیچی نیم گم

 :کیارش

؟ -
ی

 روژان چرا هیچی نیم گ

 .با مظلومیت به همه نگاه یم کنم

 :رزا با نگران  از جاش بلند یم شه و یم گه

؟رو  -  ژان چی شده؟ چرا حرف نیم زن 

 :با مظلومیت یم گم

 ...خودت گفتر حرف زدی نزدیا. من آخه به کدوم ساز تو برقصم؟ بابا قایط یم کنم هر لحظه یه ج -

 .با یه پس گردن  که رزا نثارم یم کنه ساکت یم شم

 :رزا

 .منو بگو که نگران تو یم شم -

 .مظلوم گت  آوردی، یه کتکم یم زن   -

 :رزا

 اگه تو مظلویم پس مظلوم کیه؟ -

 .خب معلومه دیگه، من -

 :بعد با یه لحن جدی ادامه یم دم

دت تا منم از دستت خالص بشم. این  - ام بذار، همی   کارا رو یم کت  دیگه هیشیک نیم گت  یه کم به خواهرت احتر

 .جوری نیم شه رزا من باید یه فکری برات کنم

 :یم گمبعد بریم گردم به سمت ماهان و 

 ماهان یه خودکار و یه کاغذ برام میاری؟ -

 یم ره. بعد از چند دقیقه با یه کاغذ و خودکار بریم گرده و نر حرف 
ر
ماهان با تعجب از جاش بلند یم شه و تو یه اتاق

 .جلوم یم ذاره. همه از لحن جدی من تعجب کردن. حتر ماکان هم با تعجب داره نگام یم کنه

 .و زیر لب ازش تشکر یم کنمکاغذ رو بریم دارم 

 .چرا همه منو نگاه یم کنید؟ نهار درست و حسانر که بهم ندادین، حداقل یه شام بدین بخورم -

. وقتر تموم یم شه یم گم وع یم کنم به نوشیر   :بعد نر توجه به بقیه رسر

 .آخیش، تموم شد -
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 :رزا با کنجکاوی یم گه

؟ -  اون تو چی نوشتر

 :با اخم یم گم

 .چه؟ فضویل نکن به کاِر خودت برس. من یم رم این کاغذ رو بچسبونم پشت ماشینم و بیام به تو  -

 :رزا

 .روژان تو رو خدا آبرو ریزی راه ننداز -

 .آبرو ریزی چیه؟ من دارم کار خت  هم یم کنم -

 :کیارش با کنجکاوی یم گه

ی؟ -  چه کار خت 

 .یم زنممن اهل ریا نیستم اگه کار خت  کنم همه جا، جار ن -

از سالن خارج یم شم و یم رم تو حیاط. آروم آروم به سمت ماشینم یم رم، در ماشی   رو باز یم کنم و چسب رو از 

داشبورد ماشی   بریم دارم، بریم گردم برم سمت شیشه عقب ماشی   که یم بینم همه دنبالم اومدن و با کنجکاوی بهم 

 .ان تاسف تکون یم دمنگاه یم کنند. نچ نچی یم کنم و رسم رو به عنو 

 ندارین که دنبال من راه یم افتی    -
ی

 .عجب آدمای بیکاری هستینا، مگه شماها کار و زندگ

 .بدون این که منتظر جوابشون باشم کاغذ رو به شیشه ی عقب ماشی   یم چسبونم

تعجب میاد جلو و با  ماهان با کنجکاوی جلوتر میاد و کاغذ رو یم خونه و بعد از خنده منفجر یم شه. کیارش هم با 

 :صدای بلند نوشته های روی کاغذ رو یم خونه

 ...فوری، فوری -

ین،  به یک عدد شوهر چالق، کر و الل، پولدار نیازمندیم. در صورت نداشیر  چنی   خصوصیانر بیخودی تماس نگت 

 شماره تماس:... )شماره تماس رزا(

 .فته اما رزا با حالت قهر به سمت خونه یم رهکیارش هم از خنده منفجر یم شه، ماکان هم خنده اش گر 

 :ماهان

 حاال چرا چالق؟ -

 .اگه چالق هم نباشه دو روزه از دست کتکای رزا چالق یم شه -

 :کیارش با لبخند یم گه

؟ گناه داره ها -  .چرا عشق منو اذیت یم کت 

م - م و با خودم بتر  .یه کار نکن همی   فردا دست رزا رو بگت 
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 :کیارش

 .کردم خواهر زن عزیزغلط   -

 .هنوز زن رو راض  نکردی ما شدیم خواهر زن -

 :کیارش

 .حاال اگه چالق و کر و الل نباشه نیم شه -

 :یه کم فکر یم کنم و یم گم

 .اگه کر هم نبود مسئله ای نیست ویل با الل نبودنش نیم تونم کنار بیام -

 :ماهان

؟ -  آخه واسه چی

واسه پشه یم سوزه چون اگه کر هم نباشه در آخر با جیغای رزا کر یم شه، اما وقتر وقتر یم گم کر باشه چون دلم  -

 یم کشم تازه بیام ییک دیگه رو تحمل کنم! اصال حرفشم نزن که 
 
یم گم الل باشه چون من از دست رزا به اندازه ی کاق

 .راه نداره

 .نهکیارش کاغذ رو از روی شیشه یم کنه و همه با خنده یم ریم داخل خو 

دو روز از اون شب یم گذره. رزا یه چند ساعتر باهام قهر کرد و بعد باهام آشتر کرد. هر چه قدر اضار کردیم بذارن 

. ماکان هم با پوزخند نگامون یم کرد. امروز رزا یم خواد بره به مادرش رس بزنه  .بریم، ماهان و کیارش نذاشیر 

ی نگم -  .رزا بذار منم بیام، قول یم دم چت  

 :ارز 

 .گفتم نه، میای اون جا بیخودی اعصابت رو خرد یم کت   -

اه بارت یم کنند و بریم گردی -  .تو هم یم ری اون جا فقط بد و بت 

 :رزا

 .روژان باور کن خییل نگران مادرم هستم وگرنه نیم رفتم -

 .من که نیم گم نرو یم گم منم باهات بیام -

ی بگه که کیارش یم پره وس  .ط حرفشرزا یم خواد چت  

 :کیارش

 .خانما اگه اجازه بدین من با شماها میام -

 :رزا

 .آخه نیم خوام مزاحم شما بشم -
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، این قدر با اعصابم بازی نکن -  .اجازه نیم دی من بیام، پس این رو با خودت بتر

 :رزا

 روژان این چه طرز حرف زدنه؟ -

 یم گم
ی

 :با نر حوصلگ

 .تو رو خدا درس اخالق رو ول کن -

 :د بریم گردم و یم گمو بع

-  
 
کیارش یه لطق  کن باهامون بیا، من داخل خونه نیم رم، فقط رزا رو یم رسونم ویل تو باهاش برو داخل، نذار حرق

 .بهش بزنند

 :رزا

 !روژان -

کنم،   بعد هم نر توجه به رزا با اعصانر داغون از خونه خارج یم شم و میام تو ماشینم یم شینم. واقعا نیم دونم چی کار 

ی  اه بشنوه، تحملش خییل خییل برام سخته. از ماهان و ماکان هم ختر دوست ندارم خواهرم از هیچ کس بد و بت 

نیست. ماهان رفته شهر، ماکان هم رفته داخل روستا. اکتر مردم روستا تو باغ و زمیناش کار یم کنند. اصال ازش خوشم 

هیچ کس براش مهم نیست. دیوونه وار عاشق برادرشه، مثل من که نمیاد. تو این دو روز فهمیدم به جز خونواده اش 

 .رزا رو دیوونه وار دوست دارم. با صدای رزا به خودم میام

 :رزا

روژان از دستم ناراحت نباش من دوست ندارم به خاطر من ناراحت بشر هر وقت میای اون جا اعصابت داغون یم  -

 .شه

 .نر خیال رزا -

کیارش هم رو صندیل عقب یم شینه و من ماشی   رو به حرکت در میارم. وقتر به نزدیکای   ماشی   رو روشن یم کنم. 

 .خونه یم رسیم ماشی   رو پارک یم کنم

؟ -  من یم رم یه کم تو روستا قدم بزنم. چند ساعت یم مون 

 :رزا

 .دو ساعت دیگه این جا باش -

وع یم کنم به قدم زدن.  ه. مردم  رسی تکون یم دم و نر توجه به اونا رسر این جا رو دوست دارم، هواش خییل خییل تمت  

. همی   جور  روی زمی   ها و باغ ها کار یم کنند، با لذت بهشون نگاه یم کنم. حس یم کنم مردم نر ریا و ساده ای هسیر 

ه که دارم با خودم فکر یم کنم یه صدای آشنا رو یم شنوم. بریم گردم به طرف صدا. آره، خودشه، ماکانه. داره ب

مرد التماس یم کنه و بقیه ی مردم روستا هم  محافظانی که قبال برای رزا گذاشته بود با داد و فریاد دستور یم ده. یه پت 

 .اون جا جمع شدن
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 :ماکان به نوچه اش یم گه

 .شالق رو بیارین -

مرد و او  ن رو به شدت هل یم ده، این چی یم گه؟ ییک از نوچه هاش شالق رو میاره. ییک از نوچه ها یم ره به طرف پت 

مرد فرود میاره. دومی    حیم تمام شالق رو باال یم بره و بر تن نحیف پت  . ماکان هم با بت  مرِد بیچاره یم افته رو زمی   پت 

به ی بعدی باال برده  م و دستش رو که برای ض  به... به خودم میام. با عصبانیت به سمت ماکان مت  به، سومی   ض  ض 

م. با تعجب   .به عقب بریم گرده. وقتر چشمش به من یم افته تعجب جای خودش رو به عصبانیت یم دهیم گت 

 :با فریاد یم گم

، ناسالمتر جای پدرته؟ - مرد دست بلند یم کت  ، رو این پت   تو خجالت نیم کشر

 :با فریادی بلندتر از من یم گه

ه همی   حاال گورت رو  -  .گم کت    تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن، بهتر

مرد رو آش و الش کت   -  این پت 
 .که بزن 

 :با پوزخند یم گه

 .نکنه دلت یم خواد به جای اون تو رو بزنم آش و الش کنم -

 .از آدم حیوون صفتر مثل تو هیچ بعید نیست همچی   کاری کت   -

ود میاره، دستم رو چشماش از عصبانیت رسخ شده، رگ گردنش متورم شده. شالق رو یم بره باال و سمت صورتم فر 

یم برم جلو که شالق به صورتم نخوره، شالق به بازوم برخورد یم کنه. برای دومی   بار شالق رو میاره باال. باید شالق 

به یم زنه کف دستم که حایل صورتم بود از  ی بهم ض  ی ازم نیم مونه این بار با شدت بیشتر م وگرنه چت   رو ازش بگت 

به سوزش یم سوزه برای سومی   ب م. ض  به پایی   میاره که با کف دستم رس شالق رو یم گت  ار داره شالق رو برای ض 

دوم کاری بود، بد جور دستم رو زخم کرده، بد جور خون از دستم جاریه. با این که تا حد مرگ درد دارم اما رس شالق 

 .رو محکم گرفتم اون هم داره سعیش رو یم کنه که شالق رو از دست من دربیاره

 :پوزخند یم گم با 

تو این دنیا فقط آدمای بزدیل مثل تو هسیر  که به ضعیفا زور یم گن، چون یم دونند با قوی تر از خودشون نیم  -

 .تونند بجگند عقده هاشون رو رس ضعیف ترها خایل یم کنند

یم رسونه و یم  بعد شالق رو ول یم کنم و از جلوش یم گذرم هنوز چند قدم نرفتم که با عصبانیت خودش رو به من

 :گه

؟ -  چه طور جرات یم کت  با من این جوری حرف بزن 

، ویل به  - ی و منو بزن  یا نه نکنه دلت یم خواد چند تا سییل نثارم کت  چیه البد یم خوای دوباره شالق دستت بگت 

 .نظرم تکراری شده

 هلش یم دم که لباسش کثیف یم شه. نگایه به لباس
 
ش و نگایه به دستم یم ندازه. مچ بعد با دست خون  به طرق

ه و با شدت فشار یم ده  .اون دستم رو که آسیب دیده یم گت 
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 :ماکان

 با یه کم فشار بیشتر یم تونم بشکونمش، نظرت چیه؟ -

 .با این که خییل درد دارم اما یه پوزخند یم زنم و همه ی سعیم رو یم کنم که صدام نلرزه

 .عجب داشتاگه غت  از این رفتار یم کردی ت -

 .با عصبانیت مچ دستم رو ول یم کنه و شالق رو روی زمی   یم ندازه و از من دور یم شه

مرد  مرِد بیچاره نگایه یم کنم. اهایل روستا دارن بهش کمک یم کنند. به سمت پت  نوچه هاش هم دنبالش یم رن. به پت 

 :یم رم و یم گم

 پدرجان حالتون خوبه؟ -

مرد  :پت 

، این -  ممکن بود یه بالنی رست بیاره خوبم دختر
 .چه کاری بود که کردی؟ یم دون 

 :متوجه ی حرفش نیم شم. به دستم نگایه یم کنم و با خودم یم گم

 حاال هم کم بالنی رسم نیاورد -
 .همی  

سم موضوع چی بود؟ - ی نشده، یم تونم بتی  پدرجان حاال که چت  

 :پدرجان

داشتیم میوه ها رو یم چیدیم یم ره رس ییک از جعبه ها چند تا از میوه ها رو یم  راستش نوه ام تو باغ اومده بود، ما که -

 .خوره

 :با تعجب یم گم

 خب این که مسئله ای نیست، مشکل کجاست؟ -

 :پدرجان

م همه ی این باغ ها متعلق به آقاست، ما فقط کارگر هستیم حق نداریم نر اجازه از این میوه ها استفاده کنیم -  .دختر

 :اراحتر یم پرسمبا ن

 نوه تون کجاست؟ -

نوه اش رو بهم نشون یم ده. یه دختر کوچولو حدودا شش، هفت ساله گوشه ای ایستاده و داره گریه یم کنه. الیه 

ک، با ترس یه قدم عقب یم ره. اثر انگشت های یه دست رو روی  م چه قدر هم خوشگله. یم رم سمت دختر بمت 

 :یعت  به این بچه هم رحم نکرد. جلوش زانو یم زنم و با مهربون  یم گم صورتش یم بینم. باورم نیم شه! 

 .سالم خانم خانما -

 :دختر با صدای لرزون یم گه
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 .سالم خانم -

 اسمت چیه خانم خوشگله؟ -

 :دختر 

 .سمیه -

؟ -  چه اسم خوشگیل هم داری دقیقا مثل خودت. بگو ببینم سمیه خانم، چرا گریه یم کت 

 : گهسمیه با هق هق یم

 .همش تقصت  من بود -

 :بغلش یم کنم و یم گم

هیس، گریه نکن گلم، هیچی تقصت  تو نبود. آروم باش، هیس... آروم. تو کار اشتبایه نکردی، مگه پدر بزرگت رو  -

 دوست نداری؟

 :سمیه

 .اوهوم -

 .یم خورهپس نباید گریه کت  و غصه بخوری، چون پدر بزرگت با گریه ی تو ناراحت یم شه و غصه  -

 :سمیه

 .ویل من باعث شدم اونا بابانی رو بزنن -

م -  .عزیزم تو باعث نشدی، هیچ کس مقرص نیست، جز اون مرتیکه ی زورگو که یه روز بد جور حالش رو یم گت 

 :سمیه با تعجب نگام یم کنه

 .عزیزم مگه نیم خوای بابا بزرگ شاد بشه -

 :سمیه با ذوق بهم نگاه یم کنه و یم گه

 .رهآ -

، این جوری بابانی خوشحال یم شه -
 .خوبه، پس حاال برو پیش بابانی و بهش نشون بده ضعیف نیستر

 :سمیه

 .چه جوری نشون بدم -

 .بیخودی اشک نریز، برو پیشش، بغلش کن، بوسش کن، این جوری بابانی همه چت   رو فراموش یم کنه -

یم دم. ازم خداحافظ  یم کنه و با رسعت به سمت پدر بعدش هم دو تا شکالت از جیب مانتوم در میارم و بهش 

مرد و آروم بوسش یم کنه. دیگه  مرد تا نوه اش رو یم بینه یه لبخند یم زنه. سمیه یم ره تو بغل پت  بزرگش یم ره. پت 

مرد به من یم افته. یه دنیا قدر دا مرد یم ده. نگاه پت  ن  رو تو اشک نیم ریزه. سمیه یه دونه از شکالت ها رو به پت 
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 فقط و فقط ظلم و ستم 
ی

چشماش یم بینم. لبخندی یم زنم و از اون جا دور یم شم. تو این روستا با این همه قشنیک

بیداد یم کنه. دلم یم خواد به این مردم کمک کنم اما چه جوری؟ مگه چاره ای هم وجود داره؟ مگه کاری هم از دستم 

 .طرف صدا بریم گردم، کیارشهبرمیاد. با صدای یه نفر به خودم میاد. به 

 :کیارش

؟ یم دون  ما از ک  -  ...روژان کجانی

 .یهو حرف تو دهنش یم مونه

 چی شده؟ چرا ساکت شدی؟ -

ی نیم گه. مست  نگاش رو دنبال یم کنم. آه از نهادم بلند یم شه، دستم هنوز خونریزی داره. اصال حواسم  باز چت  

. البد لباسش کثیف شد. وای حاال جواب رزا رو چی بدم. با صدای لرزون نبود. اون بچه هم همی   جوری بغل کردم

 :کیارش به خودم میام

 روژان چی شده؟ -

س؟ -  از اون پشعموی احمقت بتی

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 ماکان این کار رو کرده؟ -

 .نه بابا، خودم دیدم زیادی سالمم گفتم برای تنوع یه کم خودم رو ناقص کنم -

 :نگران  یم گه کیارش با 

؟ -  آخه واسه ی چی

 :وقتر ماجرا رو براش تعریف یم کنم یم گه

 آخه چرا این کار رو کردی؟ -

مرد رو تا حد مرگ کتک بزنه؟ -  تو حالت خوبه؟ من باید یم ذاشتم فقط برای چند تا میوه ی ناچت   یه پت 

 :کیارش

، ما اگه به این مردم یه کم رو  -  .بدیم رسمون سوار یم شنروژان تو چرا متوجه نیستر

با ناباوری به کیارش نگاه یم کنم. این همون کیارِش مهربونه! این همون آدمیه که برای خواهر من اشک از چشماش 

جاری شد. نه، این اون آدم نیست. من با این آدم چه قدر غریبه ام. من کال با این خونواده چه قدر غریبه ام. چرا هر 

 : عجیب یم بینم. با داد یم گمروز تو این روستا یه چت   

کیارش من حالم از تو و اون پشعموی بدتر از خودت به هم یم خوره. از همی   حاال بهت یم گم اگه رزا هم راض   -

بشه باهات بمونه من ییک نیم ذارم، من اگه راض  شدم بهت کمک کنم چون تو رو ییک از مهربون ترین آدما دیدم. من 

دیدم، اما حاال یم فهمم تو فقط به کسانی محبت یم کت  که برات عزیزن، مردم عادی  تو چشمات عشق و محبت

. من دوست ندارم چنی   مرد پستر شوهر خواهرم بشه  .واسه ی تو هیچی نیسیر 
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 .بعد هم از کنارش یم گذرم. باید یه فکری به حال دستم کنم

 :کیارش

 روژان کجا یم ری؟ -

 .ییک از اهایل روستا رو یم بینم

 .خانم، خانم -

 :زن جوون  به سمتم بریم گرده. تا کیارش رو کنار من یم بینه دستپاچه یم شه و یم گه

 بله خانم جان؟ -

ه. همه ی اهایل روستا از این خونواده یم ترسن بعد من دست خواهرم رو گرفتم و اون جا موندگار شدم  .دلم یم گت 

 .م رو بشورمببخشید گلم یم خواستم بدونم کجا یم تونم دست -

 :زن

 .خانم خونه ی من خییل نزدیکه با من بیاین -

نگایه به دستم یم کنه و منو به سمت خونه اش یم بره، کیارش هم دنبالم میاد. بریم گردم به سمت کیارش و با اخم 

 :یم گه

ه به جای دنبال کردن من رفتارت رو اصالح کت   -  .تو کجا میای؟ بهتر

 :کیارش

 ...من -

 .چشمام گم شو، حوصله ی آدمای رذیل مثل تو و پشعموت رو ندارم از جلوی -

 پشعموش رو رسش در 
 
کیارش چشماش غمگی   یم شه و من نر تفاوت از کنارش رد یم شم. من نیم خواستم تالق

یل بیارم. اگه باهاش این جور رفتار یم کنم فقط و فقط واسه حرفیه که زده. اونا واسه هیچ کس جز خودشون ارزش قا

ی نیم گه. صدای زن رو یم شنوم . همی   حاال هم کیارش فقط و فقط به خاطر رزا بهم چت    .نیسیر 

 :زن

 .خانم رسیدیم -

م و  به داخل خونه یم رم، دستم رو یم شورم. یه تیکه پارچه برام میاره تا دستم رو باهاش ببندم. پارچه رو ازش یم گت 

 .نکنهیم بندم. فقط یم تونم امیدوار باشم عفونت 

 .ممنون گلم، خییل بهم لطف کردی -

 :زن

 .وظیفمه خانم -
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 :آیه یم کشم و یم گم

 .لطفه گلم، لطف -

 :بعد ادامه یم دم

 .این جا کش نیست که به من و خواهرم یه اتاق اجاره بده؟ فقط واسه چند روز یم خوام -

 :زن

 .چرا خانم، حاج رضا به کسانی که از شهر میان اتاق اجاره یم ده -

-  
ی

 .آدرسش رو بهم یم گ

 .آدرس رو بهم یم گه و من هم ازش تشکر یم کنم و از خونه خارج یم شم

یم رم به اون سمتر که ماشی   رو اون جا پارک کردم. بد جور اعصابم خرد شده. هنوز هم باورم نیم شه کیارش اون 

رضا صحبت کنم. به ماشی   رسیدم رزا و حرف رو زده باشه. تصمیم دارم بعد از رسوندن خواهرم، برگردم و با حاج 

 :کیارش دارن با هم صحبت یم کنند. رزا تا چشمش به من و دستم یم افته جیغ کوتایه یم کشه و یم گه

 روژان چی شده؟ -

 .حتر حوصله ی خنده و شوچ  هم ندارم. سیع یم کنم لبخند بزنم

ی نیست گلم نگران نباش -  .چت  

 :یم گهاشک تو چشمای رزا جمع یم شه و 

 روژان تو چت شده؟ -

م به سمت رزا بریم گردم و به زحمت یم  تو چشمای کیارش التماس رو یم بینم. یه پوزخند یم زنم و نگام رو ازش یم گت 

 .خندم

یم نیست. داشتم بریم گشتم پام به سنگ گت  یم کنه و یم افتم یه خرده دستم زخیم یم شه -  .باور کن چت  

 :گهرزا به طرفم میاد و یم  

 .بذار دستت رو ببینم ممکنه عفونت کنه -

 :از ترس این که پارچه رو باز کنه یم گم

ی نداریم بریم خونه بعد ببینیم چی شده؟ -  رزا این جا که چت  

 :رزا

 یم کنم -
ی

، سوار شو من رانندگ
ی

 .راست یم گ

 .منو رسزنش یم کنه تو ماشی   یم شینیم. رزا ماشی   رو روشن یم کنه. همون جور که ماشی   رو یم رونه

 :رزا
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 .آخه حواست کجا بود. کیارش اومد دنبالت پیدات نکرد -

ی نیم گم  .با شنیدن این حرف نیشخندی یم زنم و چت  

 :رزا

 ...هنوز دو روز از اون اتفاق -

. من این جا چی کار یم کنم، بی   این مردم، بی    این دیگه هیچی نیم شنوم همه ی حواسم یم ره به سمت حوادث اخت 

ی مثل ماکان. من دارم چه غلظ یم کنم. خییل خوشحالم که رزا  آدما و از همه بدتر تو خونه ی آدمای نفرت انگت  

عالقه ای به کیارش نداره. حس یم کنم رزا تغیت  کرده، این رزا به ضعیق  رزای قبل نیست. دوست ندارم با گفیر  این 

 .چت   رو حل کنم. با صدای رزا به خودمم میام حوادث بذر ترس رو تو دلش بکارم. باید خودم همه

 :رزا

 .روژان حواست کجاست؟ یک ساعته دارم صدات یم کنم -

 رسیدیم؟ -

 .رزا از رفتارم تعجب یم کنه، یم دونم این همه جدیت خییل براش عجیبه

 :رزا با تعجب یم گه

 .آره -

 .همه پیاده یم شیم و من یم رم به طرف صندیل راننده

 :ب یم گهرزا با تعج

 کجا یم ری؟ -

 .یادم اومد یه کار نیمه تموم تو روستا دارم، باید برگردم -

 نگام یم کنه. ماشی   ماهان هم همون لحظه یم رسه. پشت ماشی   من نگه 
ی

مندگ رزا با تعجب و کیارش با نگران  و رسر

 .یم داره و پیاده یم شه

جدی من و چهره ی گرفته ی کیارش خنده رو لباش خشک  ماهان با خنده به همه سالم یم کنه که با دیدن قیافه ی

 .یم شه

 :ماهان

ی شده؟ -  چت  

ی نشده، یه کاری برام پیش اومد باید برم روستا -  .نه چت  

 :ماهان

 .بیا من یم رسونمت -
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 .ممنون ترجیح یم دم تنها باشم -

 :رزا

ی شده؟ -  روژان چت  

م و با خودم یه گوشه یم برم. تو دلم برای خواهرم یم سوزه باید یه بهونه بیارم تا  از نگران  در بیاد. دستش رو یم گت 

م که این حرکت من از چشمای ماهان  چشمای کیارش خواهش و التماس موج یم زنه با نفرت نگام رو از کیارش یم گت 

 .دور نیم مونه

 افتاده، اما چت   زیاد مهیم نیست -
ر
 .رزا راستش یه اتفاق

 :رزا

 چی شده روژان؟ -

همون طور که بهت گفتم موقع برگشت حواسم نبود پام به سنگ گت  کرد. یه دختر بچه هم جلوم بود. هم من یم  -

افتم هم باعث یم شم اون دختر بچه یه خرده اذیت بشه. االن خییل نگران هستم، واسه همینه که یه خرده اعصابم 

 .خرده

م و رزا لبخندی یم زنه و بغلم یم کنه و منو به خودش فشار یم  ده بازوم از درد تت  یم کشه، لبم رو محکم گاز یم گت 

 .هیچی نیم گم

 :رزا

، فکر کردم چی شده؟ حاال چرا یم خوای دوباره به روستا برگردی؟ -  قربونت برم که این قدر مهربون 

 .س و جونی کنمامروز از ییک از اهایل روستا شنیدم که یه نفر به مسافرا خونه اجاره یم ده، یم خوام برم یه پر  -

 :رزا

؟ -  ما که این جا هستیم دیگه اتاق واسه چی

رزا مثل این که یادت رفته ما قرار بود یه شب این جا بمونیم ویل االن چندین شب و روزه که این جا هستیم، تازه  -

، تازه احساس بیشتر کارامون هم اینا انجام یم دن. من خوشم نمیاد رس بار کش باشم. این جوری احساس خونر ندارم

 .یم کنم ماکان هم تو رودربایستر قرار گرفت و قبول کرد

 :انگار رزا با حرف های من متقاعد شده

ه چند روز باقیمونده رو یه اتاق اجاره کنیم، ویل بهتر نیست من باهات  - حق با توئه، ما نباید مزاحم اینا بشیم، بهتر

 .بیام

احت کن، من زود خودم رو  -  .یم رسونم تو یه خرده استر

 :رزا رسی تکون یم ده و یم گه

 .مواظب خودت باش -
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 رزا؟ -

 :رزا

 چیه خواهری؟ -

ی بهشون نگو. من اتاق رو جور یم کنم و ما فردا صبح که داریم یم ریم روستا بهشون همه چت   رو یم گیم -  .فعال چت  

 :رزا

 .باشه گلم، برو خدا به همرات -

یم کنم. به ماهان و کیارش یم رسم، زیر لب خداحافظ  یم گم و از کنارشون رد  رسی تکون یم دم و از رزا خداحافظ  

یم شم. نگاهم به ماهان یم افته، ناراحتر رو یم تونم تو چهره اش ببینم البد تو همی   چند دقیقه کیارش براش همه 

ت یم کنم. یه خرده عذاب چت   رو تعریف کرده. به ماشی   یم رسم و نر تفاوت به همه ماشی   رو روشن یم کنم و حرک

وجدان دارم. شاید درست نباشه که من به رزا دروغ بگم. واقعا نیم دونم، تو این روزا خودم هم نیم دونم چی درسته 

چی غلط. سیع یم کنم خونشدیم رو حفظ کنم، با حرص خوردن هیچی درست نیم شه. یه آهنگ یم ذارم و گوش یم 

 دم. به دادش رسیدم دلم رو رها کرد

 صداش کردم اون وقت رقیب رو صدا کرد

 به پاش یم نشستم خودش دید که خستم

 ویل نر وفا باز رها کرد دو دستم

 واسه شب نشیت  رفیق قدییم

 شدم رنگ اون شب که چشماش سیام کرد

 حاال روزگارم عوض شد دوباره

 ویل اون خودش فکر برگشت رو داره

 حاال من نشستم به سکان نورم

 من کش رو ندارهویل اون به جز 

 یم بخشم دوباره گنایه که کرده

 یم بخشم یم دونم که دستاش چه رسده

 یم شم سلطان شب رفیق قدییم

 بازم مثل وقتر که بودیم صمییم

 بازی گردون ترین
ی

 بدون زندگ

 زمی   خوردی دیدی که دنیا همینه
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 :باز فکرم به سوی خواهرم پر یم کشه

اهرم دروغ رس هم کنم. دلم یم خواد یه کم خواهرم قوی تر بود، تا بتونم باهاش تا گ یم تونم همی   جور واسه خو  -

حرف بزنم قبلنا که مامان و بابا زنده بودن همیشه حرفام رو به خواهرم یم زدم باهاش درد و دل یم کردم و اون خییل 

ه شاید هم حق داره اون نسبت وقتا با حرفاش آرومم یم کرد، اما از وقتر پدر و مادرم فوت شدن رزا خییل ضعیف شد

به خورده. تحمل این همه اتفاق بد برای کش مثل من و مخصوصا رزا خییل خییل سخته. مانی که  به من بیشتر ض 

همیشه پدر و مادرمون نیم ذاشیر  آب تو دلمون تکون بخوره. دلم نیم خواد این آرامش نستر رو که تازه خواهرم پیدا 

ین را م. بهتر ه. برای بعد یه فکری یم کنمکرده ازش بگت   .ه اینه، رزا فعال هیچی ندونه، این جوری خییل خییل بهتر

ه خونه. نر توجه  همون جور که دارم یم رم متوجه ی ماشی   ماکان یم شم. مخالف مست  من داره میاد، البد داره مت 

امشب باید همه ی وسایلمون رو بهش با رسعت از کنارش رد یم شم. ساعت پنجه فکر کنم تا برگردم دیر وقت بشه. 

جمع کنیم. اون قدر فکر یم کنم که نیم دونم گ به روستا رسیدم. از ماشی   پیاده یم شم و پرسون پرسون آدرس رو 

به به در یم زنم و منتظر یم مونم. صدای  پیدا یم کنم. یه خونه ی قدییم با در چونر رو مقابل خودم یم بینم. چند ض 

مرد رو جلوی خودم یم بینمقدم های یه نفر رو   .یم شنوم و بعد در باز یم شه و یه پت 

 .سالم پدرجان -

مرد  :پت 

م، با گ کار داری؟ -  سالم دختر

 .با حاج رضا کار دارم -

مرد  :پت 

 خودم هستم چی کار داری دختر جان؟ -

 دارین که چن -
ر
 د روز به من و خواهرم بدین؟راستش من شنیدم شما به مسافرا اتاق یم دین. یم خواستم بدونم اتاق

 :حاج رضا با ناراحتر رسی تکون یم ده و یم گه

 .آخرین اتاقم رو چند روز پیش به یه زن و شوهر جوون دادم -

 :با ناراحتر یم گم

 .یعت  هیچ رایه وجود نداره -

 :یه کم فکر یم کنه و یم گه

م یه نفر هست که یه اتاق خایل داره، اما نیم دونم بهتو  - ن اتاق بده یا نه، آخه به غریبه ها اطمینان نداره. اگه دختر

 .خواستر من میام باهاش صحبت یم کنم شاید راض  شد، ویل باز هم مطمی   نیستم

 :با خوشحایل یم گم

 در حق من و خواهرم کردین -
ی

 .اگه این کار رو کنید لطف بزرگ

 :حاج رضا
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 .یه کم صتر کن آماده بشم -

ون و یم گهرسی تکون یم دم و حاج ر   :ضا به داخل خونه یم ره. بعد از ده دقیقه میاد بت 

 .راه بیفت -

 .و خودش جلوتر از من حرکت یم کنه

 :حاج رضا

 دختر قاسیم؟ -

 .نه خواهرش هستم -

 :حاج رضا

؟ -  چرا همون جا نیم مون 

مه ی اینا گذشته قاسم به زور آبمون با هم تو یه جوب نیم ره. قاسم زور یم گه و من تحمل حرف زور رو ندارم. از ه -

 ما رو تو چند دقیقه تحمل یم کنه بعد فکرش رو کنید بخوایم چند روز تو خونه اش بمونیم. چی یم شه؟

 :حاج رضا به نشونه ی تاسف رسی تکون یم ده و یم گه

 .امان از دست قاسم، هر چی نصیحتش یم کنیم آدم نیم شه -

 نیم 
 
به به در یم زنه. دیگه تا آخر مست  هیچ کدوم حرق زنیم. باالخره به جلوی خونه یم رسیم. حاج رضا چند ض 

 .صدای خشن یه مرد رو یم شنوم

 :مرد

ه؟ -  اومدم بابا، چه ختر

 :در باز یم شه و یه مرد شکم گنده رو جلوی خودم یم بینم. وقتر حاج رضا رو یم بینه یم خنده و یم گه

 حاچر از این طرفا؟ -

 :نه و یم گهحاج رضا لبخندی یم ز 

 .سالم عباس -

 :عباس

، نگفتر چی کار داری که بعِد مدت ها بهمون رس زدی؟ -  سالم حاچر

 :حاج رضا اشاره ای به من یم کنه و یم گه

، یم خوام اتاقت رو واسه چند روز بهشون بدی -  .این خانم و خواهرش یه اتاق یم خواسیر 

 :عباس
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 .ام به دو تا دختر غریبه اتاق بدمحاچر من پِش مجرد تو خونه دارم، بعد بی -

ه. دنیا برعکس شده، انگار ما یم خوایم پشش رو از راه به در کنیم، صدای حاچر رو یم شنوم که یم گه  :خنده ام یم گت 

، با مسئولیت من بذار چند روز این جا بمونن، اگه ییک از اتاقام خایل شد  - ، دختر قاسم و خواهرش هسیر  غریبه نیسیر 

 .ز این جا یم رنزودتر ا

 .عباس بریم گرده به سمت من و یه خرده براندازم یم کنه که بدم میاد، با اخم نگاش یم کنم

 :عباس

 چه قدر واسه ی اتاق یم دی؟ -

. نصفش رو اول و بقیه رو وقتر که یم خوایم بریم یم دیم -  .من اطالیع از قیمت اتاق ندارم خودتون یه قیمتر رو بگی  

 . گه که اخمای حاج رضا یم ره تو همعباس قیمت رو یم

 :حاج رضا

ته عباس، قیمت رو بیار پایی    -  .چه ختر

 :عباس

ی نیست -  .حاج رضا خودتون یم دونید ممکنه رابطه ام با قاسم خراب بشه، پس این پوال چت  

 :با لحن رسدی یم گم

 .چه قدر هم که این رابطه براتون مهمه -

 :مه یم دمبعد منتظر جوابش نیم مونم و ادا

 .برام مهم نیست این مبلغ رو پرداخت یم کنم اتاق رو بهم نشون بدین -

 .از جلوی در کنار یم ره و من و حاج رضا وارد یم شیم

عباس راه رو بهمون نشون یم ده. به جلوی اتاق یم رسیم. در رو باز یم کنه و به داخل اتاق یم ریم. با نارضایتر یه 

کوچک که فقط چند تا حصت  روی زمینه! چند تانی هم رختخواب گوشه ی اتاق افتاده. من نگایه یم ندازم. یه اتاق  

 کنم اونم با گ؟ با رزانی که اون قدر به نظافت اهمیت یم ده. هر چند برای خودم هم سخته 
ی

باید چند روز این جا زندگ

 . کنهاما رزا خییل از من حساس تره. فکر کنم اگه رزا این جا رو ببینه خودکشر یم

 :حاج رضا

م؟ باالخره پسندیدی؟ -  چی شد دختر

 ببخشید حاج رضا بعد تکلیف غذا و حموم چیه؟ -

 :عباس

که -  .غذا رو زنم براتون درست یم کنه، حموم و دستشونی هم که مشتر
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 کنم. مهم نیست ب
ی

اید اصال راحت نیستم ویل از یه طرف هم، دیگه نیم تونم با اون آدمای پست زیر یه سقف زندگ

 .قبول کنم

 :حاج رضا

م؟ -  مشکیل نیست دختر

 .نه حاج رضا، فعال مجبورم تا ببینم بعد چی یم شه -

 :حاج رضا

 به سالمتر از گ میاین؟ -

 .فردا صبح -

ون یه پشه قد بلند رو یم بینم که اخم آلود به طرف ما میاد  .همی   جور که داریم یم ریم بت 

 :پش

 بابا چی شده؟ -

 :عباس

 .این دختر و خواهرش چند روزی مهمون ما هسیر   احمد  -

ن؟ رسم جالبیه! احمد با چشماش منو برانداز یم کنه، مثل باباش  یه پوزخند یم زنم. از مهمون این همه پول یم گت 

یه ه. آقا یم ترسه ما پشه رو از راه به در کنیم، این پشه که خودش آخر هت    .هت  

 .ه رو باز کنیدآقا اگه نگاه کردنتون تموم شد را -

 .احمد به خودش میاد و اخمش بیشتر یم ره تو هم

 :احمد

 مهمون این قدر پر رو نیم شه؟ -

 :با رسدی یم گم

 .مهمون شاید، ویل مت  که بابت این مهمون  پول دادم عیتر نداره یه خرده پر رو باشم -

ون میاد. همون طور که داریم راه اومده بعد نر تفاوت از کنارشون یم گذرم. حاج آقا هم با اونا خداحافظ  یم ک نه و بت 

 :رو بریم گردیم حاج رضا یم گه

، گفتم بهت پیشنهاد کنم شاید قبول  - مندتم دلم نیم خواست این جا بیای، اما دیدم نگران جانی م واقعا رسر دختر

 .کردی

ند شب رو تحمل یم کنیم این حرفا چیه حاج رضا، شما خییل بهم لطف کردین، چند شب که بیشتر نیست، این چ -

 .بعدش هم بریم گردیم
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 :حاج رضا

م کن -  .اگه مشکیل پیش اومد ختر

 .مرش حاج رضا، حتما -

حاج رضا به خونه اش یم رسه و من هم ازش خداحافظ  یم کنم. به سمت ماشی   حرکت یم کنم، وقتر به ماشی   یم 

دونم کاری که دارم یم کنم درسته یا نه؟ اصال از احمد  رسم، یه کم توش یم شینم و به آینده فکر یم کنم. واقعا نیم

خوشم نیومد، یم ترسم برامون دردرس درست کنه. بعد از کیل فکر کردن که نتیجه ای هم برام نداشت تصمیم گرفتم 

 :از بی   بد و بدتر، بد رو انتخاب کنم زیر لب زمزمه یم کنم

 .پا خطا کنه خودم حسابش رو یم رسمچند شبه دیگه، مسئله ای نیست، اگه احمد دست از  -

بعد ماشی   رو روشن یم کنم و به سمت ویال یم رم. هوا تاریک شده، به ساعت نگایه یم ندازم، ساعت هشته. آهسته 

ی خرید. باید این کارا رو به  ، چت   ماشی   رو یم رونم و به آینده فکر یم کنم. یعت  یم شه این اطراف خونه ای، ویالنی

م. یاد اون روز یم افتم که عمو یم خواست بیاد روستا ویل براش زنگ زدم و گفتم ما برگشتیم و اون عمو کیوان بس تی

رسی    ع خودش رو به خونه ی ما رسوند. وقتر رزا رو با اون حال و روز دید مثل من عصتر شد. یم خواست علیه قاسم 

گذاشتم. مخالف صد در صد اومدنمون بود اما   شکایت کنه که رزا نذاشت. این بار هم قبل از حرکت عمو رو در جریان

های مختلف فکر یم کنم خودم رو جلوی ویال یم بینم.  قول دادم که مواظب همه چت   باشم. همی   جور که به چت  

ماشی   رو خاموش یم کنم و به سمت در حرکت یم کنم. دو بار زنگ یم زنم و منتظر یم مونم. صدای قدم های آقا 

 .بعد در باز یم شهجعفر رو یم شنوم و 

 :آقا جعفر

 .خانم باالخره اومدین؟ خواهرتون نگران شده بود -

 .یه خرده کارم طول کشید -

 . با اجازه ای یم گم و با نر حایل به سمت در ورودی حرکت یم کنم. از راهرو یم گذرم و وارد سالن یم شم. همه نشسیر 

 :رزا تا منو یم بینه یم گه

-  ! شتر
ُ
 .ُمردم از نگران  وای روژان منو ک

؟ من که بهت گفتم برای چه کاری یم رم -  .نگران  واسه ی چی

 یم گه
ی

مندگ  :رزا با رسر

 .فکر نیم کردم این قدر طول بکشه، گفتر زود میای -

 .ببخشید یه مشکیل پیش اومده بود حلش کردم -

و کیارش با ناراحتر جوابم رو یم دن. به بعد به سمت بقیه بریم گردم و یه سالم زیر لتر یم گم. ماکان با اخم و ماهان 

 .سمت اتاق حرکت یم کنم

 :رزا

 .لباست رو عوض کردی زودتر بیا، شام آماده ست -
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احت کنم -  .ممنون میل ندارم، یم خوام استر

زا رو در اتاق رو باز یم کنم و یم رم وسایلم رو جمع کنم. بعد از چند دقیقه در اتاق باز یم شه. رسم رو بریم گردونم، ر 

 .یم بینم

 :رزا

 اتاق پیدا کردی؟ -

 .اوهوم، راستش زیاد راض  نیستم ویل فعال مجبوریم باهاش بسازیم -

 :رزا

 .عیتر نداره، به نظر منم درست نیست بیشتر از این، این جا بمونیم، خییل بهشون زحمت دادیم -

 .اوهوم -

 :رزا

ه بیای شام بخوری، اینا این همه هوامون  - ه مشکالتمون رو خودمون حل کنیم، یم دونم روژان بهتر ، بهتر رو داشیر 

 . ، هم به خاطر اون بچه هم به خاطر اتاق، اما دلیل نیم شه که با اینا این جور حرف بزن  امروز یه خرده ناراحتر

 .دوست دارم مثل همیشه شاد و شنگول باشر 

 :ای کاش یم شد همه چت   رو به خواهرم بگم. آیه یم کشم و یم گم

 رزانی  -
ی

 .هر چی تو بیک

 :رزا لبخندی یم زنه و یم گه

 .آفرین خانم خانما. پس من یم رم، تو هم لباسات رو عوض کن و بیا، بعد از شام با هم چمدونمون رو یم بندیم -

 :رسی تکون یم دم و هیچی نیم گم. رزا هم لبخند یم زنه و از اتاق خارج یم شه. زیر لب زمزمه یم کنم

 .دوستت دارمخواهری خییل  -

ون یم رم، حس یم کنم همه ناراحیر  حتر ماکان. دلیل ناراحتر ماکان رو نیم فهمم  بعد لباسام رو عوض یم کنم و بت 

شاید از ناراحتر کیارش ناراحته نر خیال ماکان و ماهان و کیارش یم شم. همه دارن شام یم خورن. نر خیال با صدای 

 : گمبلند سالم یم کنم و با یه لحن شادی یم

 .وای وای زرشک پلو با مرغ، چه قدر دلم مرغ یم خواست -

یه بشقاب برای خودم بریم دارم و در برابر چشم های بهت زده ی ماهان و ماکان و کیارش چند قاشق برنج تو بشقاب 

توی  یم ریزم بعد بشقاب رو یم ذارم وسط مت   و دیس رو یم ذارم جلوی خودم و یه تیکه مرغ کوچولو رو یم ذارم

 .بشقانر که وسط مت   گذاشتم و بقیه مرغ رو یم ذارم کنار دستم

 .رزا با دهن باز داره نگام یم کنه. یه قاشق برنج از دیس بریم دارم و یم ذارم تو دهنم

 :رزا با جیغ یم گه
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؟ -  روژان داری چی کار یم کت 

 :با مظلومیت یم گم

 .نشکونم اومدم همه ی غذاها رو بخورم و برممگه نگفتر بیا غذا بخور، خب منم خواستم دلت رو  -

 :رزا

؟ -  تو که میل نداشتر

 .تو که نگفته بودی مرغه! اگه یم دونستم میل پیدا یم کردم -

 :رزا

 مگه غذا ندیده ای؟ -

 .اوهوم، از صبح رنگ غذا رو ندیدم -

 :یم گهبعد یه قاشق دیگه از برنج رو یم ذارم تو دهنم. ماهان با صدای بلند یم خنده و 

 .این بشقاب چیه گذاشتر وسط -

ی داشته باشی    -  .واسه شماهاست دیگه، مگه غذا نیم خورین؟ گفتم شاید باز گشنتون شد یه چت  

تند تند غذا رو یم ذاشتم تو دهنم، یه بغض  تو گلوم نشسته بود، دلم عجیب گرفته بود، من هیچ وقت از ماکان 

ن رو دوست داشتم، همیشه اونا برام عزیز بودن، اونا برام مثل داداشام خوشم نیم اومد اما همیشه کیارش و ماها

ه. دوباره یه قاشق پر از برنج تو دهنم یم ذارم و بغضم رو باهاش  بودن. االن که اونا رو این قدر بد یم بینم دلم یم گت 

 .قورت یم دم

 :با دهن پر یم گم

دم از بس بچه ی مرغ خوردی، معده ات عادت به مرغ خوردن رزا چرا منو نگاه یم کت  بخور، هر چند بهت حق یم  -

 .نداره

 :کیارش با تعجب یم گه

 بچه ی مرغ؟ -

 :همون جور که رسم پایینه و دارم غذا یم خورم یم گم

 .اوهوم -

 :ماهان

 بچه ی مرغ دیگه چیه؟ -

 :رزا با حرص یم گه

 .تخم مرغ رو یم گه -
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 .ِبده واسه ی تو هم، خودم یم خورم -

 .سالمم رو سمت غذاش یم برم که با دست محکم یم کوبه رو دستم دست

 :با صدای بلند یم گم

 .آخ -

 :رزا

 .کوفت، این چه وضع غذا خوردنه، برای بار هزارم یم گم وسط غذا حرف نزن -

 این جوری که یادم یم ره؟ -

 :رزا

؟ -  چی

 .حرفم -

 :رزا

؟ -
ی

 درست و حسانر بگو ببینم چی یم گ

 .حرف نزنم تا آخر غذا که حرفم از یادم یم ره اگه وسط غذا  -

 :رزا

 .روژان آبرو ریزی نکن -

 .من که کاری نیم کنم من فقط دارم غذام رو یم خورم -

م و غذام رو یم خورم. غذا که تموم یم  کیارش و ماهان یم خندن و ماکان هم لبخند یم زنه، رسی    ع نگام رو ازشون یم گت 

 :شه یم گم

 .جر یم شمآخیش، دارم منف -

 :رزا

 .همی   که تا االن منفجر نشدی خودش یه معجزه ست -

 واقعا؟ -

 :رزا

 .اوهوم -

 پس چرا هیچ کس نمیاد از من مصاحبه کنه؟ -

 :رزا
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؟ -  مصاحبه برای چی

 ...معجزه به این مهیم اتفاق افتاده اون وقت -

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

احت بده -  .یه کم به اون فکت استر

احت دادم که االن حرف بزنماز صب -  .ح بهش استر

 :رزا

 .روژان من به شخصه بگم غلط کردم گم شو تو اتاق، نر خیال یم شر  -

ی چرا که نه؟ -  اگه منو کول کت  تا اتاق بتر

ماکان هم با صدای بلند یم خنده. بهش یه نگاه یم ندازم، شاید رسدترین نگاه، تلخ ترین نگاه، یه نگایه که توش صد تا 

 :رفه. یه پوزخند یم زنم و به سمت رزا بریم گردم و یم گمح

یم؟ خوردن  هاش رو خودمون یم  -  بتر
رزانی نیم شه از این جا داریم یم ریم یخچال این جا رو با خودمون سوغانر

 .خوریم یخچال رو هم واسه عمو یم بریم

 :رزا جیغ یم زنه و یم گه

 .روژان بس کن -

 .ی چند ماه دیگه هستم منو بگو که به فکر آذوقه -

 :بعد از جام بلند یم شم و به سمت اتاق راه یم افتم و یم گم

ه خواهر هم این قدر، قدر نشناس -
َ
ه ا
َ
. ا  .اصال قدرم رو نیم دون 

همی   که به اتاق یم رسم در رو باز یم کنم و رسی    ع خودم رو تو اتاق یم ندازم و در رو یم بندم. چه قدر سخت بود، 

اد بودن، خییل سخت بود. از این همه ریا کاریشون متنفرم. این آدما چه طور این همه مدت تظاهر به تظاهر به ش

 .خوب بودن کردن. در صورنر که من چند دقیقه هم به سختر یم تونم تظاهر به شاد بودن بکنم

 :زمزمه وار یم گم

ه، که تو ازش نر نصیب موندی -  .روژان این روزا تظاهر کردن خودش یه هت 

حیم این آدمای نر وجدان تکون یم دم  خودم و بت 
ی

 .آیه یم کشم و رسی به نشونه ی تاسف برای سادگ

ا فکر نکنم. با فکر کردن من هیچی درست نیم شه. من و رزا که فردا از این جا یم ریم بعِد یه  ترجیح یم دم به این چت  

ن تاسف تکون یم دم و خودم رو روی تختم پرت یم کنم. مدت هم که بریم گردیم اما بیچاره اهایل روستا. رسی به عنوا

 .کم کم پلکام سنگی   یم شه و به خواب یم رم
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 شدیدی از خواب بیدار یم شم. نگایه به رزا یم ندازم، چه معصومانه خوابیده، دلم براش ضعف یم 
ی

با احساس تشنیک

. از رو تخت بلند یم شم و به سمت در یم ره، خم یم شم روی پیشونیش رو یم بوسم. خییل خوشحالم که رزا رو دارم

 .رم. از اتاق خارج یم شم. دارم از پله ها پایی   یم رم که صدای ماهان رو یم شنوم

 :ماهان

 آخه این چه کاری بود که کردی؟ -

 :ماکان

ای زبون دراز متنفرم، تا همی   االن هم زیادی تحمل کردم -  .از دختر

 :ماهان

 .همه چت   رو خراب کردی -

 :کانما 

 چی کار یم کردم، وسط روستا وایساده و به من توهی   یم کنه بعد من بهش لبخند بزنم -
ی

 .یم گ

 :ماهان

 کیارش عاشق رزائه، چرا نیم فهیم؟ -

 :ماکان

ه ی زبون دراز شد؟ -  قحظ دختر بود که عاشق خواهر این دختر

 :ماهان

 .رزا دختر خوبیه -

 :ماکان

 خواهرش مشکل دارم. حاال این پشه کجا رفت؟ من با رزا مشکیل ندارم من با  -

 :ماهان با ناراحتر یم گه

روژان آب پایک رو ریخت رو دستش، گفت دور رزا رو خط بکشه. کیارش هم رفته این اطراف قدیم بزنه، گفت  -

 .منتظرش نباشیم یم خواد امشب بره خونشون

 :ماکان

، به خدا اگه یه روز هم از عمرم مو  - ه ی لعنتر مدختر  .نده باشه بد حالش رو یم گت 

 :ماهان

 .ماکان تمومش کن، تو حق نداشتر روش دست بلند کت   -

 :ماکان
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آره حق با توئه، باید اون جا یم موندم تا خانم هر چی دلش یم خواد بارم کنه، من همی   االن هم به خاطر تو و  -

 .کیارش بهش هیچی نیم گم

 :ماهان

 بد نیستماکان آروم باش، روژان اون قد -
ی

 .را هم که تو یم گ

 :ماکان

دم، خوبه؟ -
َ
 آره اصال یم دون  چیه؟ به قول خودش اون فرشته ست، اصال من ب

 :ماهان

؟ -  ماکان این حرف چیه که یم زن 

 :ماکان

ه و مجبورش یم کردم باهام ازدواج کنه، به نظر من کیارش از هر  - اگه من جای کیارش بودم دو تا یم زدم تو گوش دختر

 .نر عرضه ای نر عرضه تره

 :ماهان

ای  - ه! چرا نیم فهیم اینا دختر همی   کارا رو کردی دیگه، وگرنه تا حاال صد دفعه کیارش تونسته بود رضایت رزا رو بگت 

 .روستانی نیسیر  که دو تا تو رسشون بزن  رام بشن

 :ماکان

، یه جور از این و اون دفاع یم کنه که انگار  - ه ی لوس و نت   کرده. ییک نیست بهش بگه دختر
ی

صد ساله باهاشون زندگ

 !تو هم ییک هستر مثل من، فقط و فقط ادعاتون یم شه

 :ماهان

؟ حرف زدی، حرف شنیدی، این همه عصبانیت رو درک نیم کنم -  .ماکان چرا این قدر عصتر هستر

 :ماکان

 اون اجازه نداشت با من اون طور حرف بزنه؟ -

 :ماهان

 !ماکان -

 :ماکان

ه رو آدم یم کنم اون باید بفهمه که کش نیم تونه با ماکان در  - ، من این دختر ه ی زبون نفهم. فقط بشی   و ببی   دختر

 .بیفته. اگه من رامش نکنم ماکان نیستم

 :یه پوزخند یم زنم و تو دلم یم گم
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 .آره کاکتوش -

 :ماهان

 .ماکان، کار کیارش رو سخت تر نکن -

 :ماکان

 ...برام مهمه نه هیچ کس، من نیم تونم آروم یه جدیگه نه کیارش  -

بقیه حرفاش برام مهم نیست اونانی رو که باید یم شنیدم، شنیدم. قید آب رو یم زنم و به اتاق بریم گردم، رو تخت 

دراز یم کشم و به حرف های ماهان و ماکان فکر یم کنم. ماکان تو چه فکری هست و من تو چه فکری! اون فقط و 

غرورش فکر یم کنه و من به دختر بچه ی خوشگیل که اثر انگشتای ماکان روی صورتش خودنمانی یم کرد. چه  فقط به

قدر بی   من و ماکان تفاوته! ای کاش آدما قبول یم کردن دیدگاه های اشتباهشون رو عوض کنند هر چند هیچ کس 

م چمد ونا رو ببندم، نیم خت   یم شم که چشمم یم دیدگاه خودش رو اشتباه نیم دونه! آیه یم کشم و تصمیم یم گت 

خوره به چمدونا... رزا همه ی کارا رو خودش کرده. دوباره راحت دراز یم کشم، نگایه به دستم یم ندازم زخمش 

عمیقه اما عفونت نکرده. خدا رو شکر رزا یادش رفت دست منو پانسمان کنه. به فردا شب فکر یم کنم، واقعا چه 

م بهش فکر نکنم، چشمام رو یم بندم و کم کم به خواب یم رمجوری باید تو اون   .اتاق بخوابیم. تصمیم یم گت 

 

 

 فصل چهارم

 

 

 .با تکون های دست رزا از خواب بیدار یم شم

 :رزا

 .روژان بیدار شو -

 هوم؟ -

 :رزا

 .روژان با توام، یم گم بیدار شو -

 :پشتم رو به رزا یم کنم و یم گم

 .فقط یه کم دیگه -

 :ارز 

 .روژان امروز باید بریم روستا، دیرمون یم شه بیدار شو -
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با یاد آوری دیروز همه چت   یادم میاد. خدا لعنتت کنه ماکان منو از این رختخواب گرم و نرم هم انداختر از امشب 

 :معلوم نیست باید چه جوری بخوابم! به زحمت تو جام یم شینم. یه خمیازه یم کشم و یم گم

 رزا؟ -

 :مون طور که داره لباس عوض یم کنه یم گهرزا ه

 هوم؟ -

یم؟ -  نیم شه این رختخواب های گرم و نرم و اون تخت رو هم با خودمون بتر

 :رزا

 .روژان دست از این مسخره بازی ها بردار، لباس بپوش ساعت ده شده -

 چ ی؟ -

 :رزا

 .داد نزن، یادت باشه ازشون تشکر کت   -

؟ -  تشکر دیگه واسه ی چی

 :ارز 

 .روژان حالت خوبه؟ برای این همه کمیک که بهمون کردن -

 .تشکر نیم خواد که، تازه باید کیل افتخار هم کنند که به خانم های متشخض مثل ما کمک کردن -

 :رزا با یه لحن محکم یم گه

 .روژان -

ه... باشه -
َ
 .ا

 :رزا

، همون جا باهاشون  -  .صحبت یم کنیمبیا لباس بپوش. چمدونا رو یم بریم پایی  

 خانم اجازه؟ -

 :رزا

 دیگه چیه؟ -

 .برم دستشونی  -

 :رزا با نر حواش یم گه

؟ -  دستشونی واسه چی
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 :با خنده یم گم

 .واسه هوا خوری -

 :رزا

 !روژان -

؟ باشه بذار  - ؟ خودت نیم دون  ه، مردم یم رن دستشونی واسه چی آخه یه سواالنی یم پرش آدم خنده اش یم گت 

 ...بنده االن نی نی دارم در نتیجه برات بگم،

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

 .فقط زودتر از جلوی چشمام گم شو -

ون میام رزا رو نیم بینم چمدون خودش رو هم برده. همون   از دستشونی بت 
با خنده به سمت دستشونی یم رم. وقتر

م. یه لبخند خبیث رو لبام جور که لباس یم پوشم به این فکر یم کنم این لحظه ی آخری چه طوری ح ال ماکان رو بگت 

یم شینه. لباسام رو که پوشیدم چمدونم رو بریم دارم و به سمت در یم رم. همون جور که از پله ها پایی   یم رم صدای 

 .ماهان رو یم شنوم

 :ماهان

 .آخه چرا؟ این یه مدت هم همی   جا یم موندین -

 :رزا

 .نه دیگه، خییل مزاحمتون شدیم -

ه که ماه ان چشمش به من یم افته که به زحمت چمدون رو حمل یم کنم. به طرفم میاد و یم خواد چمدون رو ازم بگت 

 :چمدونم رو به سمت خودم یم کشم و با لحن مسخره ای یم گم

 با چمدونم چی کار داری؟ -

ه و یم گه  :ماهان خنده اش یم گت 

 .کاری ندارم یم خوام برات بیارم پایی    -

 ام، از کجا معلوم چمدون نازنینم رو واسه خودت بر نداری؟نیم خو  -

 :ماهان

 !روژان -

 .برو کنار -

 :ماهان

 روژان این رزا چی یم گه؟ -
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 .نیم دونم من که این جا نبودم -

 :ماهان

 .یم گه یم خواین برین -

 :خودم رو متعجب یم کنم و یم گم

 واقعا؟ -

 :ماهان با تعجب یم گه

؟ -  تو نیم دونستر

 .ه بابا، من از کجا باید یم دونستمن -

 :ماهان

 پس این چمدون چیه دستت؟ -

 .توی این چمدون که وسایل من نیست -

 :ماهان بهت زده یم گه

 پس چیه؟ -

وسایل با ارزش شماها رو ریختم تو چمدون، دارم یم ذارم تو ماشی   تا خیالم از بابت آینده ی خودم و رزا راحت  -

 .ذا و جای مفت رو ول کنم و برمباشه، مگه دیوونه ام غ

 :ماهان که تازه یم فهمه رس کار بود، یم گه

 !روژان -

 .چیه بابا؟ باالخره که باید یم رفتیم. ترجیح یم دم این چند روز آخر رو تو روستا باشم -

 :ماهان

؟ -  حاال از گ اتاق گرفتر

 .بذار این چمدون رو بذارم، حاال میام -

ل یم شینه. به زحمت خودم رو به ماشی   یم رسونم و چمدون رو توی صندوق عقب یم رسی تکون یم ده و رو مب

ذارم. چاقوی ضامن دار رو از داشبورد بریم دارم و یه نگایه به اطراف یم ندازم، باد چهار تا الستیک ماشی   ماکان و 

ی نیست. ای کاش ماشی    کیارش هم این جا بود. هنوز   بعد هم ماهان رو خایل یم کنم. خدا رو شکر از آقا جعفر ختر

 :دلم خنک نشده، یه ماژیک از داشبورد ماشینم بریم دارم و روی شیشه ی پشت ماشی   ماکان یم نویسم

 چرا من خرم؟ -

 :بعد با عجله سمت ماشی   ماهان یم رم و رو شیشه عقب ماشینش یم نویسم
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 چرا داداش ماکان خره؟ -

ه تا لو نرفتم صحنه ی جرم رو ترک کنم. ماژیک رو یم ذارم تو یه نگایه به ماشینا یم کنم، یه لبخند م یاد رو لبم. بهتر

جیب مانتوم و به داخل یم رم. ماکان هم خواب آلود با موهای پریشون رو مبل دو نفره کنار ماهان نشسته و سیع داره 

 .رزا رو منرصف کنه

 :ماکان

 تو روستا دو تا دختر تنها یم خواین چی کار کنید؟ -

م و یم گمبه   :سمت رزا مت 

 یم خوایم بریم وسط روستا بندری برقصیم، حرفیه؟ -

 .به سمت من بریم گرده و با خشم نگام یم کنه. یم دونم که یم دونه همه ی اینا زیر رس منه

 :ماهان با خنده یم گه

یم -  .خب همی   جا بندری برقصی   ما هم فیض بتر

ی کاسب شمنشد دیگه، یم خوام وسط روستا بندری برق -  .صم یه چت  

 :ماهان

 .همی   جا پولش رو هم بهتون یم دیم -

م، هر  - م، هم شما مجبور یم شی   بیاین، در نتیجه از شما هم پول یم گت  اون جا برقصم هم از اهایل روستا پول یم گت 

 .جور حساب یم کنم منفعت رو توی رفیر  یم بینم

 :ماهان

 .حداقل یه صبحونه بخورین بعد برین -

 :زار 

ه زودتر -  ...بهتر

 :یه کم فکر یم کنم و بعد وسط حرف رزا یم پرم

 .با این مورد موافقم -

 :رزا

 روژان مگه دیرمون نشده؟ -

 .عیتر نداره، آخرین غذای مفت و مجان  رو هم یم خوریم و بعد یم ریم -

 :ماهان با خنده رسی تکون یم ده و یم گه

 .حاال اقدس خانم رو صدا یم زنم -
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 . خواد من و رزا آماده یم کنیمنیم -

 .رزا هم رسی به نشونه ی موافقت تکون یم ده

رزا مت   رو یم چینه، من هم آب رو یم ذارم جوش بیاد. من و رزا چانی دوست نداریم، همیشه آب پرتقال یم خوریم، اما 

ینه تو این چند روز این رو خوب فهمیدم، ماهان هم که فقط و فق  .ط چانی تلخماکان عاشق چانی شت 

 :رزا

 .من یم رم چمدون رو تو ماشی   بذارم و برگردم -

رسی تکون یم دم و بعد از رفیر  رزا دست به کار یم شم. شکر پاش رو خایل یم کنم و توش نمک یم ریزم و جلوی 

 ماکان یم ذارم. واسه همه چانی یم ریزم. یم خوام برم همه رو صدا کنم که رزا رو عصتر جل
ی

وی صندیل همیشیک

خونه یم بینم  .آشتی 

 :رزا طوری که فقط من و خودش بشنویم یم گه

 این چه کاری بود کردی؟ -

 :با تعجب یم گم

 چه کاری؟ -

 :رزا

؟ اصال با چی نوشتر که پاک نیم شه -  .اون جمله ی زشت چیه که پشت ماشی   ماکان نوشتر

 :سیع یم کنم خودم رو متعجب نشون بدم و یم گم

 ؟ من به ماشی   ماکان چی کار دارم؟ اصال مگه پشت ماشی   چی نوشته شده؟رزا تو حالت خوبه -

 .تو دلم یم گم خدا رو شکر متوجه ی پنجری ماشی   ماهان نشد

 :رزا چشماش رو باریک یم کنه و با یه لحن عصبان  یم گه

 نوشته چرا من خرم؟ -

 :پقر یم زنم زیر خنده و یم گم

 .پس باالخره خودش هم کشف کرد -

 :رزا

 چی رو؟ -

 .خر بودنش رو دیگه؟ حاال چرا پشت ماشی   نوشته از خودم یم پرسید -

 :رزا

 !روژان -
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 یم افته گردِن مِن بدبخت یم ندازی، از من مظلوم تر پیدا نکردی؟ -
ر
 ای بابا چرا هر اتفاق

 :رزا

؟ -  آخه تنها کش که ذاتش خرابه تونی

 .با صدای ماهان به خودمون میایم

 :ماهان

 .ن دوباره چی کار کردی که رزا این قدر حرص یم خورهروژا -

 :با مظلومیت یم گم

 .هیچی به جون ماکان -

 :ماهان با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .این خودش نشون یم ده که یه کاری کردی -

 :با حالت قهر پشت مت   یم شینم و یم گم

ِک رزا  -  .و روژان اون هاپو رو صدا کنی   صبحونه آماده ست، محصول مشتر

 .ماهان با خنده رسی تکون یم ده و یم ره ماکان رو صدا کنه

 :رزا

 .امان از دست تو، راستر قبل از رفیر  یادم بنداز دستت رو پانسمان کنم -

 .رزا همی   جوری هم خییل دیرمون شده، یه زخم جزنی بود که تا حاال تقریبا خوب شده -

 :رزا

 ...اما -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

 .این قدر رو حرفم اما و اگر نیار بخور دیرمون شد -

. همه  وع به خوردن یم کنم اما رزا منتظر یم مونه ماهان و ماکان بیان. ماهان و ماکان هم میان و پشت مت   یم شیی   رسر

، داریم صبحونه یم خوریم. من همه ی حواسم پیش ماکانه، زیر چشیم نگاش یم کنم. با اخم شکر پاش رو بریم داره

نمک رو تو چانی یم ریزه و هم یم زنه. یه قلپ یم خوره اخماش بیشتر یم ره تو هم، یه کم دیگه یم خوره من رسم رو 

 .میارم پایی   و خودم رو مشغول خوردن نشون یم دم

 :ماکان

 چرا چانی من شوره؟ -
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خودم احساس یم کنم. رسم رو یم ماهان پقر یم زنه زیر خنده. دست رزا تو هوا یم مونه. سنگیت  نگاه ماکان رو روی 

 .برم باال و یم بینم ماهان با خنده، ماکان با عصبانیت و رزا با اخم به من نگاه یم کنند

 چیه؟ چرا این جوری نگام یم کنید؟ -

 :ماهان

 یعت  کار تو نیست؟ -

 :با مظلومیت یم گم

؟ -  چی

 :رزا

 چانی ماکان؟ -

؟ من چی کار به چانی ما  -  کان دارم؟حالت خوبه رزانی

 :بعد همون جور که خنده ام رو قورت یم دادم ادامه یم دم

 .حتما حس چشانی ماکان خان به مشکل برخورده -

ه جلوم و یم گه  :رزا با خشم شکر پاش رو بریم داره و یم گت 

 .طعمش رو امتحان کن -

ما -  .اگه شکر رو خایل خایل بخورم مرض قند یم گت 

 :رزا

ه با یه کم شکر هیچ کس -  .مرض قند نیم گت 

 .از کجا معلوم؟ باز داری خرم یم کت   -

 :رزا با داد یم گه

 .گفتم امتحان کن -

م و یه کم نمک رو یم ریزم تو دهنم  .ناچارا شکر پاش رو از دستش یم گت 

 :رزا

 چه طعیم یم ده؟ -

، حس شکالت، باز یم خوام، چه خوشمزه بود - یت   .حس شت 

ه و یم گهیه کم دیگه یم خوام بذارم   :تو دهنم که رزا با تعجب شکر پاش رو از دستم یم گت 

 واقعا؟ -
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 .ماهان هم تعجب کرده

 .رزا خودش طعم شکر رو امتحان یم کنه و جیغش یم ره هوا

 :رزا

 .روژان این که شوره -

؟ -
ی

 نه بابا، راست یم گ

 .ماهان با خنده نگامون یم کنه

 :رزا

 .روژان از ماکان خان عذر خوایه کن -

 .لبخندی رو لبای ماکان یم شینه

 .هر گ حس چشاییش عوض بشه تقصت  منه، اول صبح نمک و شکر رو خوب از هم تشخیص نیم دین -

 :رزا

-  
ی

 .همه اشتباه یم کنند فقط تو درست یم گ

؟ -  پس چی

 :برای این که حرف رو عوض کنم یم گم

 .اه بیفتوای، بیچاره شدم، دیرمون شد اگه صبحونه نیم خوری پس ر  -

 :رزا

 ...حرف رو عو -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

 .من که رفتم -

 .بعد هم یم رم تو ماشی   منتظر رزا یم شم

به هانی که به شیشه ماشی   یم خوره به خودم میام. ماهان رو یم بینم. از ماشی   پیاده یم شم و یم گم
 :با صدای ض 

ی شده؟ -  چت  

 :ماهان

 .ون  االن میاد؟ هر چی گفتیم ظرفا رو اقدس خانم یم شوره قبول نکردرزا گفت یه کم منتظرش بم -

ی نیم گم. ماکان هم به طرفمون میاد  .رسی تکون یم دم و چت  

 :ماهان



 

 
112 

 نگفتر از گ اتاق اجاره کردی؟ -

 :ماکان که به ما رسیده با خونشدی یم گه

 .البد حاج رضا -

 .نه بابا،حاج رضا اتاق نداشت -

 :ماهان

 بهتون اتاق داده؟ پس گ -

 .مجبور شدم از آقا عباس اتاق اجاره کنم -

 :ماهان و ماکان با هم یم گن

 چ ی؟ -

 .چیه خب، سه چهار روزه دیگه، یم شه دووم آورد -

 :ماهان با عصبانیت یم گه

، اونا از قاسم هم بدترن -  .اون و پشش اصال آدم نیسیر 

 :با خونشدی یم گم

 .یر  از شماها که پست تر نیس -

 :ماکان

 .حرف دهنت رو بفهم -

 .من خوب یم فهمم چی دارم یم گم، اون  که آخر نفهمیه کش نیست جز جنابعایل -

 :ماکان

وع کردی - دی رو رسر
َ
 .از همی   حاال بهت یم گم بازی ب

 .من اصوال با بچه های زیر دو سال بازی نیم کنم -

 :ماکان

ی؟ -  خییل از من بزرگتر
ی

 یم خوای بیک

 .ظ عقیل بلهاز لحا -

 :ماکان

 .کامال از رفتارت پیداست -
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ه اما  ماهان با دهن باز به بحث من و برادرش گوش یم ده که یهو چشمش یم خوره به ماشی   ماکان خنده اش یم گت 

ه. معلومه، هم متوجه ی پنچری شده هم متوجه ی نوشته، ویل هیچی نیم گه، البد برای  جلوی خودش رو یم گت 

ی از دعو  ه. ماشی   خودش تو دید نیست هنوز از ماشی   خودش ختر ندارهجلوگت   .اهای بیشتر

 :نر توجه به ماهان یم گم

 .خودم هم یم دونم رفتارم خییل بزرگتر از سنمه، احتیاچر به یاد آوری نبود -

 :ماکان

 خییل رو داری؟ -

 .شما که دست ما رو از پشت بستر  -

 .م رو یم برم جلو که محکم زمی   یم خورهبا عصبانیت یم خواد از جلوم رد بشه که پا

 .زشته پش، این جا که جای خواب نیست، برو تو اتاقت بخواب، برو گلم، برو هاپونی  -

 :بعد بریم گردم سمت ماهان و یم گم

 برادر، عجب دوره زمونه ای شده، مردم جدیدا کجاها رو که واسه خواب انتخاب نیم کنند؟ -

ون میاد و با دیدن ماکان تو اون وضعیت با نگران  یم گهماهان با خنده به ماکان کم  :ک یم کنه. رزا هم از خونه بت 

 چی شده؟ -

 :من رسی    ع یم گم

، آقا ماکان یه کم هوس خواب به رسشون زده بود -  .هیچی رزانی

 :رزا با تعجب به ما نگاه یم کنه و یم گه

-  
ی

 .من که نیم فهمم تو چی یم گ

 .ه سمت ماهان و ماکانبعد با مهربون  بریم گرد

 :رزا

منده -  .این چند مدت خییل بهتون زحمت دادیم، واقعا رسر

 :ماهان لبخندی یم زنه و یم گه

منده، این حرفا چیه، وظیفمون بود -  .دشمنتون رسر

 .ماکان هم با لبخند رسی تکون یم ده. رزا ییک یم کوبه تو پهلوم

 چیه بابا، پهلوم رو سوراخ کردی؟ -

ه. رزا با ابرو بهم اشاره یم کنه که ازشون تشکر کنم ماهان دوباره  .خنده اش یم گت 
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 :با خونشدی یم گم

ی؟ اون دفعه هم یه بیخودی ابروهات باال و پایی   یم  - رزانی چرا هر وقت ما داریم از این جا یم ریم تیک عصتر یم گت 

 .رفیر  

 :رزا با حرص یم گه

 .بیخودی نبودن -

 :شده یم گه بعد از الی دندونای کلید 

 .یم گم تشکر کن -

؟ -  وقتر خودشون یم گن وظیفمونه دیگه تشکر واسه چی

 :رزا دیگه طاقت نمیاره و با داد یم گه

 !روژان -

ماهان از خنده دلش رو گرفته و خم شده با خودم فکر یم کنم اگه ماشی   خودش رو هم ببینه همی   جوری یم خنده یا 

 مسخره ای خودنمانی یم کنهنه؟ رو لب های ماکان هم نیشخند 

 :با خنده یم گم

ش -  از خودشون بتی
 .رزانی قبل از این که تو بیای من از آقا ماهان و آقا ماکان تشکر کردم یم تون 

 .ماکان اخیم یم کنه و هیچی نیم گه

 :رزا لبخندی یم زنه و یم گه

-  
ی

 .یم ُمردی همی   رو زودتر بیک

ی  نیم گم. از ماهان و ماکان خداحافظ  یم کنیم و سوار ماشی   یم شیم. ماشی   رو شونه هام رو باال یم ندازم و چت  

روشن یم کنم، رسم رو به طرف ماکان بریم گردونم و با چشمام به ماشینش اشاره یم کنم. با تعجب به ماشینش نگایه 

م و ِد برو که یم ندازه! در کشی از ثانیه به سمت من بر یم گرده، یم خواد بیاد به طرف ماشی   که رس  ی    ع گاز رو یم گت 

رفتیم. از آینه ماشی   یم بینم که با عجله به سمت ماشی   خودش یم ره و یم خواد سوار شه ویل متوجه ی پنچرِی 

 .ماشی   یم شه و یه لگد محکم نثار الستیک ماشی   یم کنه

 .یه لبخند رو لبم یم شینه

 :رزا

 .کارت خییل خییل اشتباه بود -

 .کاری نکردمرزانی من که   -

 :رزا

 .آره کامال پیداست -
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؟ -  وقتر پیداست پس چرا تهمت یم زن 

 :رزا

 من تهمت یم زنم؟ -

 :با مظلومیت یم گم

 .اوهوم -

 :رزا

 .هر وقت که مظلوم یم شر یم فهمم یه غلظ کردی -

 .آچر جونم -

 :رزا

 .گوشام دراز شد -

 .آج ی -

 :رزا

ه چته؟ آخه این چه کاری بود که کرد -
َ
ی! اون از نمک، اون از ماشی   ماکان. تو واقعا روت یم شه تو چشمای ماکان ا

؟  نگاه کت 

 .اوهوم -

 :رزا

! یه آهنگ بذار که صدات رو نشنوم -  .خییل پر رونی

 !آچر خییل نر تربیت شدیا، گ با آچر کوچولوش این جوری حرف یم زنه -

 :رزا

؟ -  توئه نره غول کوچولونی

، من ماده غول -  .کوچولو هستم  نه خت 

 .رزا دیگه جوابم رو نیم ده و خودش یه آهنگ یم ذاره. منم هیچی نیم گم و به آهنگ گوش یم دم

 گریه نکن گریه دیگه فایده نداره

 من دیگه ماهت نیم شم برو ستاره

 دعا نکن پشت رسم بر نیم گردم

 فقط بگو برای تو چی کار نکردم
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 برای عشق پاکمون کیسه یم دوختر 

 به قیمتش کاش یم فروختر قلب منو 

ِ یه ماهه
 یم گفتر که چشام برات عی  

 ویل عزیزم آسموِن تو سیاهه

 گریه نکن کلبه ی ما رو خودت سوزوندی

 یادت میاد دل منو چه قدر سوزوندی

 داشتیم
ی

 یادت میاد چه روزای قشنیک

 داشتیم
ی

 یادش بخت  چه قلباِی یه رنیک

 شمع تولدت برام یه یادگاری

 ش با نر قرارییواشیک دزدیدم

 نزدیم. نزدیکای خونه ی عباس ماشی   رو پارک یم کنم. رزا یم خواد پیاده شه که 
 
تا به مقصد برسیم هیچ کدوم حرق

م، با تعجب به طرفم برگشت  .مچ دستش رو یم گت 

 :رزا

ی شده؟ -  چت  

-  
ی

 . سخت باشهراستش رزا این جانی که ما داریم یم ریم جای زیاد جالتر نیست، شاید یه خرده زندگ

 :رزا

، گفتر که زیاد راض  نبودی، منم گفتم مسئله ای نیست -  .خب این رو که از اول گفتر

، من به آدمای این جا زیاد اعتماد ندارم. ازت خواهش یم کنم اگه  - ه یه خرده بیشتر مراقب خودت باشر رزا بهتر

 تا منم باهات بیام
ی

 .خواستر به مادرت رس بزن  بهم بیک

 :رزا

 ...اام -

 :با جدیت تو چشمای رزا زل یم زنم و یم گم

ل کنم و با قاسم دهن به دهن نشم. از این به بعد کش نیست که هوامون رو داشته  - رزا من قول یم دم خودم رو کنتر

باشه من تو رو دارم تو هم منو. تو شهر خودمون نیستیم که خیالمون راحت باشه. درسته این جا آدمای خونر داره اما 

 .آدم های بد هم کم نیسیر  یکیش همی   قاسم

 :رزا به فکر فرو یم ره و بعد از مدنر یم گه

 .حق با توئه، فقط روژان اگه باهام اومدی باهاشون درگت  نیم شیا -
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 .خیالت راحت باشه، حاال هم پیاده شو که حسانر دیرمون شد -

 :رزا رسی تکون یم ده و یم گه

؟ -  چمدونامون چی

 .یم بریمبا خودمون  -

 .چمدونا رو بریم داریم و به سمت خونه ی عباس یم ریم. خییل نگرانم، خییل زیاد

 .همی   جاست -

به به  به به در یم زنم، کش جواب نیم ده، دوباره چند ض  رزا نگایه به خونه یم ندازه و هیچی نیم گه من هم چند ض 

 .در یم زنم. صدای احمد رو یم شنوم

 :احمد

 ته؟اومدم، چه ختر  -

بعد از چند ثانیه در باز یم شه و احمد جلوی در نمایان یم شه. با دیدن من اخماش یم ره تو هم و دوباره مثل دفعه ی 

ی بگم که با  وع یم کنه به برانداز کردنم اصال متوجه ی رزا نشده. از نگاهاش متنفرم، اخم یم کنم، یم خوام چت   قبل رسر

 .صدای رزا ساکت یم شم

 :رزا

 .اسالم آق -

 :احمد که انگار تازه متوجه ی رزا شده با اخم نگایه به من و رزا یم ندازه و یم گه

 .سالم -

 :و از جلوی در کنار یم ره. من فقط رسی به نشونه ی سالم تکون یم دم که باعث یم شه احمد پوزخندی بزنه و بگه

ت سالم کت   -  .بهت یاد ندادن به بزرگتر

 :یم گم منم متقابال پوزخندی یم زنم و 

 .نیم دونستم این قدر عقده ی سالم داری وگرنه حتما این کار رو یم کردم -

 پشت رس من حرکت یم کنه. وقتر 
 
و بعد با نر تفاونر از کنارش رد یم شم و به سمت اتاق یم رم. رزا هم نر هیچ حرق

 .از تعجب باز یم مونه به اتاق یم رسم در اتاق رو باز یم کنم و یم رم کنار تا رزا داخل بشه. دهن رزا 

 :با لحن شوچ  یم گم

ی یم ره اون تو -  .بابا دهنت رو ببند حاال یه پشه ای، مگش چت  

 :رزا با تعجب یم گه

 کنیم؟ -
ی

 روژان ما باید این جا زندگ
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 یم گم
ی

مندگ  :با رسر

 .چاره ای نیست -

 :رزا

 هیچ جای دیگه ای اتاق نیم دن؟ -

 .اتاق یم داد اما همه ی اتاقاش پر بودیه جای دیگه بود که به مسافرا  -

 :رزا رسی تکون یم ده و یم گه

 مثل این که واقعا چاره ای نیست، غذامون چی یم شه؟ -

 .با خودشونه -

 :رزا

ه زیاد رس به رسش نذاری -  .اصال از این احمد خوشم نمیاد، بد جور بهت نگاه یم کنه، بهتر

 .حالم از خودش و نگاهاش به هم یم خوره -

 :رزا

حتما باید یه خونه واسه خودمون جمع و جور کنیم، باالخره من باید هر چند وقت یه بار به مادرم رس بزنم، نیم  -

 .شه هر وقت میایم این جوری رسگردون بشیم

 .منم بهش فکر کردم، وقتر برگشتیم به عمو کیوان یم گم که ترتیبش رو بده -

لباسامون رو عوض یم کنیم. هر دومون شلوار جی   با یه بلوز ساده تنمون  رزا رسی تکون یم ده و دیگه هیچی نیم گه. 

یم کنیم من یه شال هم رو رسم یم ندازم ویل رزا رورسی رسش یم کنه. یه کم دیگه تو اتاق یم مونیم ویل حوصله ام 

 .عجیب رس رفته

ه، حوصله ام رس رفت، بلند شو یه دوری تو حیاط بزنیم -
َ
 .ا

 :رزا

ی ترجیح یم دممن خواب ر  -  .و به هر چت  

 .یه بالش بریم داره و دراز یم کشه

 .تو عمرم این همه یه جا ننشسته بودم. از جام بلند یم شم و یم خوام از اتاق خارج شم که رزا صدام یم کنه

 :رزا

ون نرو از این احمد خوشم نمیاد -  .بت 

 .نر خیال بابا، من به اون چی کار دارم، دور و برش نیم پلکم -

 :رزا
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 .پس حواست باشه -

 .باشه -

ی پاک یم کنند. خدا رو شکر    و با هم ستر 
یم رم تو حیاط یم بینم یه زن میانسال با یه دختر جوون تو حیاط نشسیر

ی از احمد نیست. با لبخند به طرفشون یم رم  .ختر

 .سالم -

تو هم. زیر لتر یه سالیم حواله ام یم  دختر جوون و زن اول با تعجب بهم نگاه یم کنند، بعد کم کم اخماشون یم ره

کنند و به کارشون یم رسن. اینا چرا این جوری کردن؟ اعصابم بیشتر به هم یم ریزه. حیاطشون خییل بزرگه، یه کم تو 

 .حیاط قدم یم زنم که صدای زن رو یم شنوم

 :زن

ای این دوره زمونه چه نر حیا شدن، ییک نیست بهش بگه این چه وضع لبا -
 .س پوشیدنهدختر

نگایه به لباسام یم ندازم و هیچی نیم گم. باالخره فرهنگ من با اینا فرق یم کنه، من تو یه محیط باز بزرگ شدم و این 

، ویل ای کاش اینا هم یه خرده درکم یم کردن. آیه یم کشم و نر تفاوت بهشون تو حیاط  ا زیاد برام مهم نیسیر  چت  

هستم به دیوار تکیه دادم و به آسمون نگاه یم کنم که با تکون دستر به خودم پرسه یم زنم. تو حال و هوای خودم 

ه با اخم بهم یم گه  :میام. بریم گردم به طرف کش که تکونم یم داد، یم بینم دختر

 .غذا آماده ست -

 .رسی تکون یم دم و به سمت اتاقمون یم رم، در رو باز یم کنم و یم رم تو اتاق. رزا خوابیده

 .. رزارزا..  -

 :رزا

 هوم؟ چی شده؟ -

 .خواب بسه، بیدار شو بریم غذا بخوریم -

 :رزا

 .آخ، همه ی بدنم درد یم کنه، خییل خسته ام -

؟ -  یم خوای یه کم دیگه بخوانر

 :رزا

 .نه دیگه زشته، بریم -

 که ازش
ر
رس و صدا میاد.  رسی تکون یم دم و باهاش همراه یم شم. با هم از اتاق خارج یم شیم و یم ریم سمت اتاق

. من و رزا هم کنار اون زن میانسال که فکر یم کنم زن عباسه یم  سفره رو وسط اتاق پهن کردن و همه دورش نشسیر 

شینیم و یه سالم زیر لتر یم کنیم. همه جوابمون رو یم دن. عباس و پشش و یه پِش دیگه که حس یم کنم دامادش 

، من و رزا و ز  ِ عباسه هم هسیر  یه طرف سفره نشسیر 
ن عباس و اون دختر جوون توی حیاط که حاال یم فهمم دختر
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یه طرف دیگه ی سفره نشستیم. سنگیت  نگاه احمد رو روی خودم حس یم کنم، اصال نیم تونم به راحتر غذا بخورم، 

 .ازشون یم کنم بد جور اعصابم خرد شده. نیمه کاره غذام رو رها یم کنم و از سفره کنار یم رم. یه تشکر زیر لتر هم

 :رزا

 روژان چی شد؟ -

 .ست  شدم -

 :زن عباس با طعنه یم گه

 .البد باب میلتون نبود -

ل کنم، همه ی مهربونیم رو یم ریزم تو صدام و با لبخند یم گم  :سیع یم کنم خودم رو کنتر

وردیم زیاد گرسنه برعکس ییک از خوشمزه ترین غذاهانی بود که تو تمام عمرم خوردم ویل چون صبحونه دیر خ -

 .نبودم

 :رزا هم رسی تکون یم ده و یم گه

 .روژان راست یم گه، غذاش خییل خوشمزه ست -

 :زن عباس که انتظار این برخورد رو نداشت یه کم لحنش نرم تر یم شه و یم گه

 .نوش جونتون -

ی نیم گه. غذا که تموم یم شه، مردا یم رن تو  یه اتاق دیگه. رزا یم ره  بعدش بقیه ی غذاش رو یم خوره و چت  

ش با  م تو جمع کردن سفره کمک کنم. زن عباس و دختر احت کنه ویل من اصال خسته نیستم تصمیم یم گت  استر

 .تعجب بهم نگاه یم کنند

ی شده؟ -  چت  

 :زن عباس

؟ -  چی کار یم کت  دختر

، دارم سفره رو جمع یم کنم -  .هیچی

 :دختر 

ا - ه تو هم بری استر  .حت کت  ما هستیم بهتر

 .این کار رو که هر روز دارم یم کنم، این چند روز فقط خوردم و خوابیدم -

 :زن عباس

 ...اما -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم
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 .دیگه اما و آخه و اگر نداره این جوری حداقل از بیکاری حوصله ام رس نیم ره -

 نیم زنند منم باهاشون سفره رو جمع و جور یم ک
 
 .نمدیگه هیچ کدوم حرق

 .اونا لب حوض یم شینند و ظرفا رو یم شورن منم نگاهشون یم کنم

 :زن عباس یم گه

جون از کجا اومدی؟ -  دختر

 .تهران -

 :زن عباس

؟ -  درس یم خون 

م -  .این ترم، چند وقت دیگه لیسانسم رو یم گت 

 :یه کم گنگ نگام یم کنه با لبخند یم گم

 .همی   چند روز پیش تموم کردم -

 :زن عباس

 .آهان -

 رابطتون با ثریا خوبه؟ -

 :آیه یم کشم و یم گم

 .من زیاد ندیدمش، بیشتر خواهرم به دیدنش یم ره -

 :دختر 

 .بیچاره ثریا، خییل سختر کشید -

 :رسی به نشونه ی مثبت تکون یم دم و یم گم

ی - ، چت    .خییل دلم براش یم سوزه، چرا کاری نیم کنه، حداقل شکایتر

 :زن عباس

جو  -  .ن این جا شهر نیست، این جا همه گوش به فرمان شوهرشون هسیر  دختر

ی نیم گم  .آیه یم کشم و چت  

 :دختر 

 این چند روز کجا بودین؟ -

 .ویالی ماکان -
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 :زن عباس با تعجب یم گه

 ماکان کیه؟ -

 .همون ارباب خودتون دیگه -

ش با هم یم گن  :زن عباس و دختر

 چ ی؟ -

 :با تعجب نگاشون یم کنم و یم گم

 .چی شده؟ چرا این قدر تعجب کردین -

 :زن عباس

 .یعت  ارباب اجازه دادن شما اون جا بمونید -

 اوهوم، مگه مشکلیه؟ -

 :زن عباس

، مردم دل خوشر از ارباب ندارن فقط کافیه بفهمن یه مدت هم  -
ی

ی نیک دختر جون سیع کن در این مورد به کش چت  

 .ون  دو روز بیای تو این روستاباهاشون رابطه ی خونر داشتر دیگه نیم ت

ام گذاشیر   -  .ویل اهایل روستا بارها ما رو با اونا دیدن، تازه خییل هم به ما احتر

 :زن عباس

ی ویل یم فهمم زیادی  - ، من اول فکر کردم زیادی خودت رو یم گت  از ترس بوده، دختر جون تو چه ساده ای هستر

ه حواست رو جمع کت    .ساده و نر خیایل، بهتر

 نیم کنم، پس برام دردرسی درست نیم شه، بعدش من با ماکان و خونواده اش کاری ندارم. حاال  -
ی

من که این جا زندگ

 چرا اهایل روستا این قدر از ماکان بدشون میاد؟

 :زن عباس

 .خون این مردم رو تو شیشه کرده، پدرش هم مثل خودش بود -

 ماهان و کیارش چه طورن؟ -

 :زن عباس

؟ برادر  -
ی

 و پشعموش رو یم گ

 :رسی به نشونه ی تایید تکون یم دم و اون یم گه

اصال اهایل روستا رو آدم حساب نیم کنند، ویل باز خوبیش اینه که کاری به کار مردم ندارن، اما ارباب همه رو خسته  -

 .کرده، بعض  موقع مردم یم گن کاش پدرش هنوز زنده بود
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 بود؟ مگه نیم گی   پدرش هم مثل خودش -

 :زن عباس

 .اونم خییل مردم رو اذیت کرد، اما باز یه کم بیشتر با اهایل روستا کنار یم اومد -

 :رسی به عنوان تاسف تکون یم دم و یم گم

 چرا اهایل هیچ کار نیم کنند؟ -

 :زن عباس

 .چی کار یم تونن کنند؟ همگیمون باید بسوزیم و بسازیم -

ش هم خییل با زن عباس حرف زدم، فهمیدم  ه. در کل زن مهربونیه، دختر ش منت 
اسم خودش معصومه و اسم دختر

وع خونر نداشتیم ویل رابطه ام باهاشون خوب پیش رفت. معصومه هم خییل دلش از 
ِ خوبیه. هر چند رسر

دختر

 یه شوهرش پر بود. عباس هم یکیه مثل قاسم، یه قمار باز به تمام معنا. بعد از کیل حرف زدن معصومه و منت  رفیر  

احت کنند. منم تصمیم گرفتم برم یه دوری تو روستا بزنم. به سمت اتاق یم رم تا لباسام رو عوض کنم. در  خرده استر

 .رو باز یم کنم، رزا دراز کشیده و یه رمان از چمدون در آورده و داره یم خونه

 .م بیا با هم بریمخسته نشدی از بس تو این اتاق موندی؟ من یم خوام برم یه دوری تو روستا بزن -

 :رزا

احت بده - ی؟ یه امروز رو به خودت و به من استر  یه جا آروم بگت 
 .روژان تو دو دقیقه نیم تون 

ون یم دم و یم گم  :با حرص نفسم رو بت 

احت کار دیگه ای هم کردی؟ -  مگه جنابعایل تو این چند روز به جز استر

 :رزا

، این رمان به جای حساس -  .ش رسیدهروژان آروم بگت 

 .تو رمانت رو بخون، من یم رم یه کم تو روستا قدم بزنم -

 :رسی تکون یم ده و یم گه

 .فقط زود بیا -

باشه ای یم گم و لباسام رو عوض یم کنم. شلوار جی   یچ  با مانتو کوتاه به رنگ آنر آسمون  پوشیدم یه شال رسمه ای 

ون احمد رو یم  هم رو رسم انداختم. عینک آفتابیم رو برداشتم و از  رزا خداحافظ  کردم. همی   طور که دارم یم رم بت 

 :بینم. احمد با اخم جلو میاد و یم گه

 کجا؟ -

 :با خونشدی یم گم

م - ون رفتنم باید از شما اجازه بگت   .برای بت 
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 :احمد

، آره -  یم کت 
ی

 .وقتر تو خونه ی ما زندگ

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

، مجا - ه تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکت  بابتش پول گرفتر  .ن  که این جا نیستم، بهتر

ون  .بعد بدون این که منتظر جواب باشم از خونه میام بت 

 :زیر لب زمزمه یم کنم

 .عجب آدمای پر رونی پیدا یم شن -

وع یم کنم به قدم زدن. زیر لب ییک از شعرهای مورد عالق ه ام رو زمزمه یم عینک آفتانر رو به چشمام یم زنم و رسر

 :کنم

 ادامه داره
ی

 زندگ

 حتر وقتر ما نباشیم

 اگه آشنا بمونیم

 یا مِث غریبه ها شیم

 همینه جونم
ی

 زندگ

 گایه هم رنگ خزونه

ه  با حقیقت جون یم گت 

 گایه هم رنگی   کمونه

 گایه هم مثل یه مایه

 توی یک تنگ طالنی 

 آره رسم دنیا اینه

 چه بخوایه چه نخوایه

برای خودم شعر رو زمزمه یم کنم یم بینم یه دختر فوق العاده خوشگل داره به یه دختر کوچولو یه  همی   جور که

ی یم گه و اون دختر بچه هم زار زار گریه یم کنه و یم گه  :چت  

 .ببخشید خانم -

 !اما اون دختر دست بردار نیست

 :دختر 
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 چه بالنی رس لباسم آوردی؟ مگه تو پولش  -
رو یم دی، یا اون بابای نر اصل و نسبت. حالم از این احمِق نر شعور ببی  

 .همه کثیف کاری هاتون به هم یم خوره

یه کم یم رم جلوتر یم بینم یه کم لباسش خایک شده. چرا این دختر به خاطر یه خرده خایک که رو دامن لباسش ریخته 

 .این جوری یم کنه

 :دختر بچه با هق هق یم گه

 .خ  ان م ب ب خ ش ید -

 :تر دخ

 .خفه شو احمق، رسم رو خوردی -

ه یم ره باال که به صورت نازنی   اون دختر کوچولو فرود بیاد که  ه هستم که یهو دست دختر دیگه تقریبا پشت دختر

م  .رسی    ع دستش رو تو هوا یم گت 

 :دختر با عصبانیت به طرف من بریم گرده و یم گه

 معلومه داری چه غلظ یم کنه؟ -

 :با پوزخند یم گم

سم؟ -  این سوالیه که من باید از جنابعایل بتی

 :با عصبانیت یم گه

؟ -  به چه جرانر با من این طور حرف یم زن 

 .مگه حرف زدن با یه احمق جرات یم خواد -

 .این رو یم گم و دستش رو که تو دستمه ول یم کنم

 :دختر با جیغ یم گه

 احمق؟ -
ی

 به من یم گ

 یه نگاه به دور و اطرا
ی

 :ف یم ندازم و یم گمبا مسخرگ

؟ -  مگه این جا به جز خودت احمق دیگه ای هم یم بیت 

باز یه صدای آشنا، صدانی که صاحبش صد در صد به خونم تشنه ست، صدای ماکان! صداش رو یم شنوم که با فریاد 

 :یم گه

ه؟ -  این جا چه ختر

ه با عصبانیت یم گه  :دختر

ِ نر اصل و ن -
 .سب به من توهی   کردعزیزم کجا بودی؟ این دهانر
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 :با یه پوزخند به سمت ماکان بریم گردم و یم گم

ه این دختر رو به یه چشم پزشک نشون بدی، چون اگه از لهجه ام معلوم نباشه از لباسم به راحتر یم شه فهمید  - بهتر

 .من اهل این جا نیستم

ه و یم گم  :و بعدش بریم گردم به سمت دختر

ه این قدر بهش یم نازی آدمای این روستا هزار برابر بیشتر از توئه جیغ جیغو اصل و اصل و نسب به پول نیست ک -

 .نسب دارن

ه با عصبانیت به سمت من میاد و سییل محکیم به صورتم یم زنه، این قدر رسی    ع این اتفاق یم افته که شوکه یم  دختر

 !شم

 :ماکان پوزخندی یم زنه و یم گه

 .این حرفاِی نر ارزش ناراحت نکنبریم عزیزم، خودت رو به خاطر  -

 :دختر 

 .باشه گلم االن میام -

 :بعد بریم گرده سمت من و یم گه

. یم دون  پدر من کیه؟ خان روستای  - این رو زدم که بدون  با همش آینده ی ارباب این روستا چه جوری حرف بزن 

ه ی نر دست و پا جرات یم کت  با من این طوری حرف
 .بزن   باال. حاال تو دختر

بعد یه پوزخند یم زنه و به سمت ماکان یم ره. تازه به خودم میام. با قدم های بلند خودم رو بهش یم رسونم. دستم 

رو روی شونه اش یم ذارم و اون رو محکم فشار یم دم و دختر رو به طرف خودم بریم گردونم و یه سییل محکم 

 :تحویلش یم دم. حاال من یه پوزخند یم زنم و یم گم

به چیت یم نازی، به بابات یا به شوهر زورگوی احمق تر از خودت. اگه این بابا رو نداشتر که این پشه محل سگ  -

هم بهت نیم داد. این رو یادت باشه که همیشه به همی   راحتر از کش نیم گذرم. این سییل رو بهت زدم چون عادت 

وی من بلند شده از همون اول دستت رو شکسته فرض کن و ندارم به کش بدهکار باشم. دفعه ی بعد ببینم دستت ر 

 در آخر هم باید بگم من بهت توهیت  نکردم. من به یه احمق گفتم احمق این کجاش توهینه؟

 .بعد از جلوی چشمای مات و مبهوت ماکان و اون دختر یم گذرم و یم رم کناِر دختر بچه یم شینم

 چرا گریه یم کت  خانیم؟ -

 :دختر بچه

 .خ ه م ن ل ب اس خ  ان م رو ک ث ی ف ک ردمآ -

 :اشکاش رو پاک یم کنم و لباس خاکیش رو تمت   یم کنم و یم گم

 .عزیزم همه چت   تموم شده دیگه احتیاچر به گریه نیست -

 :دختر بچه
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 ی عن ی خ انم دع وام ن یم ک ن ه؟ -

 معلومه که نه. خانم خانما، بگو ببینم اسمت چیه گلم؟ -

 :ش رو پاک یم کنه و یم گهچشمای اشکی

 .اسمم کلثومه -

 .وای وای چه اسم خوشگیل -

 :یه خنده ی خوشگل یم کنه و یم گه

 خانم اسم شما چیه؟ -

 .من روژانم -

 :یم خنده و یم گه

 .اسمتون خییل سخته -

 :یه چشمک بهش یم زنم و یم گم

 .چون تونی روژی صدام کن -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .هم که سختهاین  -

 :منم باهاش یم خندم و یم گم

 .اصال آبچر صدام کن، نظرت چیه؟ این قدر هم نگو شما شما من یه دونه هستما -

 :محکم یم پره تو بغلم و یم گه

، من دیگه باید برم مامانم نگرانم یم شه -  .باشه آبچر

 .برو گلم، مواظب خودت باش -

دم. به سمت ماکان بریم گردم، با اخم نگام یم کنه و اون دختر دوباره خییل خوشحالم که تو چشماش خوشحایل رو دی

 بزنه که یم گم
 
 :با عصبانیت به سمت من میاد، یم خواد حرق

، من کاری به کار کش ندارم اما اگه کش برام دردرس درست کنه بد جور حالش رو یم  - ه حواست رو جمع کت  بهتر

م  .گت 

ز طرفش باشم راهم رو به سمت خونه کج یم کنم. یم رم تو حیاط خونه که رزا رو یم بعد بدون این که منتظر جوانر ا

 :بینم کنار معصومه نشسته و با اونا حرف یم زنه تا چشمش به من یم افته با جیغ یم گه

 روژان چی شده؟ -

 .چت   مهیم نیست -
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 :رزا

ی -  چت  
ی

 .نیست هنوز رو صورتت اثر انگشِت سییل ای که خوردی هست، بعد یم گ

 :با لحن جدی یم گم

 .مطمی   باش هنوز اثر انگشت من هم رو صورت اون طرف هست -

 .بعد به سمت اتاق یم رم. رزا هم پشت رسم میاد

 :رزا

 روژان بگو چی شده؟ -

 .رزا فعال حوصله ندارم بذار برای بعد -

 :رزا

 یا یم رم به ماهان و ماکان یم گم مسبب این بال رو  -
ی

 .پیدا کنندروژان یا یم گ

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

 ...الزم نیست جنابعایل زحمت -

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

 .روژان من باهات شوچ  ندارم همی   حاال هم یم رم -

 باشه همه چت   رو به رزا بگم، حال رزا هم خوب شده، من هم 
بعد با جدیت یم ره لباساش رو یم پوشه. شاید بهتر

 براش بیفته، اون هم باید همه چت   رو بدونه، باید اون آدما رو بشناسه. تصمیمم رو کنارش هستم نیم ذار 
ر
م اتفاق

 .گرفتم همه چت   رو بهش یم گم. رزا لباسش رو پوشیده داره به سمت در یم ره

 ...رزا -

 :رزا

 .هیچی نگو، خودم تا چند ساعت دیگه همه چت   رو یم فهمم -

، چون با رفیر  تو پی - ه بشیت  ش ماهان و ماکان هیچی درست نیم شه، چون مسبب همه ی این بالها همونا بهتر

 .هسیر  

 :رزا با داد یم گه

 چ ی؟ -

 :به روبروم اشاره یم کنم و یم گم

 .بیا این جا بشی   تا برات همه چت   رو تعریف کنم -
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وع یم کنم، از همه چت   براش یم گم، از سییل که ماک ان بهم زد، از حال رفتنم، از رفیر  میاد و روبروم یم شینه. از اول رسر

 که من خوردم، 
ر
مرد بیچاره، از دفایع که من کردم، از شالق ماکان که منو همون طور بیهوش رها کرد و رفت، از اون پت 

 رو فهمیدم، از حرفانی که بی   ماهان و ماکان رد و 
 بچه خورد و من از اثر انگشتای ماکان همه چت  

از سییل که اون دختر

د و رزا با چشم های گریون به حرفام گوش داد و باالخره یم گم از امروز، از اون سییل که خوردم، از اون سییل بدل ش

 .که زدم و از اون دختر بچه با چشم های گریونش

 :رزا محکم بغلم یم کنه و یم گه

مندتم... مثل همیشه به جای این که من ازت حمایت کنم تو ازم حمای - مندتم روژان، رسر ت کردی. خییل ازت غافل رسر

شدم، تمام این مدت این همه درد کشیدی و به من هیچی نگفتر از ترس این که دوباره حالم بد بشه. روژان بذار 

خیالت رو راحت کنم من حالم خوِب خوبه. درسته اوایل خییل برام سخت بود، مرگ پدر و مادر، فهمیدن حقایق، 

چت   برام آسون شد. حاال دلیل رفتارات رو یم فهمم، حاال دلیل اون عجله ها ویل کم کم عادت کردم. با وجود تو همه 

 .رو یم فهمم، اذیت های ماکان، عصبانیت، ناراحتیت، حاال همه ی اینا رو یم فهمم

ی، ما از اول هم اشتباه کردیم، نباید بهشون اعتماد یم کردیم. شاید کیارش و  - رزا دوست ندارم زیاد باهاشون گرم بگت 

اهان با ما یا دوستاشون یا خونوادشون خییل خوب و مهربون باشن ویل مهم اینه که با مردیم که زیر دستشون کار یم م

کنند چه جور رفتاری دارن؟ اونا با خودخوایه تموم فقط و فقط به خودشون فکر یم کنند. مخصوصا ماکان که به جز 

 .خونواده اش هیچ کس رو نیم بینه

 :و یم گه رزا رسی تکون یم ده

چه قدر متاسف شدم، من همشون رو آدمای با شخصیتر یم دیدم و فکر یم کردم در موردشون اشتباه قضاوت  -

 .کردم

 .خودم هم وقتر ماجرا رو فهمیدم همی   احساس رو داشتم -

ا دیدن رزا چشمش به دستم یم خوره. اشک تو چشماش جمع یم شه، پارچه رو به آرویم از دور دستم باز یم کنه و ب

 .دستم آه از نهادش بلند یم شه

 :رزا

 .حداقل یم رفتر درمونگاه، زخمت عمیقه. حاال یم فهمم چرا نیم ذاشتر زخمت رو ببینم -

 .فردا یه رس به درمونگاه یم زنم -

 :رزا رسی تکون یم ده و یم گه

ی فکر نکت   - احت کن، سیع کن به چت    .فعال استر

 .ارم و رو زمی   دراز یم کشمباشه ای یم گم و یه بالش بریم د

 :رزا

 .بذار رختخواب رو پهن کنم -

 .نه رزا، من راحتم -
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 :رزا

 ...اما -

 .رزانی باور کن راحتم -

 :رزا

، تو هم بگت  بخواب -  .باشه، پس من یم رم پیش معصومه و منت 

 .باشه -

ز دروغ هانی که به رزا گفته بودم عذاب رزا از اتاق خارج یم شه. احساس آرامش عجیتر یم کنم، خیالم راحِت راحته. ا

وجدان داشتم االن حس یم کنم یه باری از دوشم برداشته شده. البته به رزا نگفتم من به کیارش گفتم چه جوری 

دلت رو به دست بیاره. هنوز که هنوزه یم گم شاید کیارش رس به راه شد. مهربون  تو چشم های کیارش به راحتر 

همه ی زحمت هاش رو هدر بدم. هر چند من زیاد به این ازدواج راض  نیستم ویل خب همه یه هویداست. دلم نیومد 

جاهانی اشتباه یم کنند شاید در آینده کیارش متوجه اشتباهاتش شد. اون قدر فکر یم کنم که خودم هم نیم فهمم گ 

 .به خواب یم رم

تر شدم، اما حس یم کنم همه ی بدنم درد یم کنه،  چشمام رو کم کم باز یم کنم. عجب خواب خونر بود یه کم رسحال

البته این جور که من خوابیدم اگر بدنم درد نیم کرد جای تعجب داشت. باید یم ذاشتم رزا رختخواب رو پهن کنه. به 

زحمت رو جام یم شینم. یه خمیازه یم کشم. نگام یم ره به سمت لباسام. ای وای، چرا اینا رو عوض نکردم، همه 

شدن. شال هم دور گردنم پیچ خورده. به سختر از جام بلند یم شم و لباسام رو عوض یم کنم. از اتاق خارج چروک 

یم شم. هوا تاریک شده. رزا رو نیم بینم. در حیاط بازه. صدای ییک رو یم شنوم که داره با خواهرم حرف یم زنه. یه کم 

 .که بیشتر دقت یم کنم متوجه ی صدای کیارش یم شم

 :کیارش

 .رزا با من ازدواج کن من دوستت دارم، من خوشبختت یم کنم -

 :رزا

 .متاسفم، جواب من به شما منفیه -

 :کیارش

 .رزا به خدا اینا آدمای درستر نیسیر   -

 :رزا

ی تغیت  نیم کنه، شما هم آدمای درستر نیستی   فقط فرق شما با اهایل این خونه در اینه که من و خواهرم از  - باز چت  

 .کیل صدمه دیدیم اما آدمای این خونه تا حاال کاری به کارمون نداشیر  شما  

 :کیارش

؟ -  رزا برگردین ویالی ماکان، من نگرانتون هستم، چرا باورم نیم کت 
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 :رزا

ی به جز دروغ و ریا کاری ازت ندیدم که بخوام باورت کنم -  .چت  

 :کیارش

 .، تنها دلییل که ایران موندم تونی رزا باور کن من دوستت دارم، من دیوونه وار عاشقتم -

 :رزا پوزخند صدا داری یم زنه و یم گه

از آدمای متظاهر متنفرم، از آدمانی که فقط و فقط هدف های خودشون براشون مهمه، برای رسیدن به آرزوهای  -

ای دیگران رو خودشون آرزوهای دیگرون رو زیر پاهاشون له یم کنند، برای رسیدن به آرمان های خودشون آرمان ه

زیر پا یم ذارن، باورهای خودشون رو با ارزش نشون میدن و از باورهای دیگران نر تفاوت یم گذرن. کیارش من کم کم 

ا نی 
داشتم باورت یم کردم، حس یم کردم اون  هستر که نشون یم دی، ویل با شنیدن حرف های روژان به خییل چت  

کنم، یم دونم که یم دون  پشعموت چه بالهانی رس روژان آورده، ویل چی   بردم فهمیدم که نباید از روی ظاهر قضاوت

! فقط و فقط سکوت. روژان هم برای این که منو ناراحت نکنه هیچی بهم نگفت. تا این که امروز اثر  کار کردی؟ هیچی

خاطر من این جا انگشت سییل رو روی صورتش دیدم. چه قدر از خودم متنفرم که از خواهرم غافل شدم. خواهرم به 

اومد، حرف شنید، سییل خورد، شالق خورد و اون وقت کش که ادعا یم کنه عاشِق منه فقط و فقط تماشاگر این 

 مثل ماکان. اون با زورگونی هاش 
بازی مسخره بود. نه آقا، من هیچ وقت نیم تونم قبولت کنم. چون تو هم ییک هستر

 . ده همه ی کاراش رو تایید یم کت  به همه بد یم کنه، تو با سکوتت که نشون یم

به سمت در یم رم. کیارش رو یم بینم که با همون لباس شب قبل و موهای آشفته جلوی در خونه واستاده. تا منو یم 

 .بینه دهنش باز یم مونه، بعد از چند دقیقه به خودش میاد

 :کیارش

 روژان صورتت چی شده؟ -

 :رزا پوزخند یم زنه و یم گه

ه ا -
ر

، تماییل به بهت ش که در جریان همه چت   هست، دیگه هم وقت منو نگت  ین سوال رو از پشعموی عزیزت بتی

 .دیدن دوباره ات ندارم، امیدوارم دیگه جلوی راهم ستر  نشر 

ه و با خودش به داخل خونه یم کشه  .و بعد دستم رو یم گت 

 :رزا زیر لب غرغر یم کنه

 .پشه ی احمق یم گه عاشقمه -

 تو واقعا هیچ عالقه ای به کیارش نداشتر یا نداری؟ رزا  -

 :همون جور که قدم یم زنیم رزا آیه یم کشه و یم گه

 .کم کم داشتم باورش یم کردم -

 :با لبخند یم گم
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 .رزا کیارش اون قدرا هم بد نیست -

 :رزا

 ...روژان بیخودی ازش طرفدار -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

 .گوش کن -

 :شه و من ادامه یم دمرزا ساکت یم 

من هیچ کدوم از کارای کیارش رو تایید نیم کنم ویل باید به یه چت   دیگه هم توجه کنیم، اون در خونواده ای با چنی    -

 بزرگ شده، نیم شه ازش انتظار مهربون  با رعیت رو داشت. هممون یه جاهانی رو اشتباه یم ریم. مهم نیست 
ی

فرهنیک

اینه بعض  مواقع احتیاج به یه تلنگر داریم تا به خودمون بیایم. همیشه سیع کن به طرف کدوم مست  اشتباهه مهم 

ان بدی، خودت رو جای اون طرف بذار، اگه به جای اون بودی چی کار یم کردی؟ اگه در چنی    مقابلت فرصت جتر

؟ اگه فقط یه درصد هم احتمال دادی که شاید من هم اگه جای   خونواده ای بزرگ یم شدی چه رفتاری با بقیه داشتر

اون بودم همی   برخوردها و رفتارها رو داشتم پس باید بهش فرصتر دوباره بدی. من کاری با احساست ندارم، خودت 

. هوات رو دارم، تنهات نیم ذارم، پا به  یم دون  همیشه آزادی هر کس رو دوست داری واسه آینده ات انتخاب کت 

، پات میام اما دخالت نیم کنم. او  . چون خودت عاقل و بالیع  ه فقط و فقط خودنر ن کش که تصمیم نهانی رو یم گت 

خودت از همه بهتر یم دون  از طرف مقابلت چی یم خوای. اگر حس یم کت  احساش به کیارش داری به خاطر من یا 

، ا 
ی

گه بمون  و طرف کس دیگه پا رو احساست نذار. گذشیر  از احساس یعت  فرار از سختر ها. اگه بمون  و بجنیک

 .مقابلت رو متوجه اشتباهاتش بکت  هت  کردی، فرار کردن که هت  نیست

، اون  رزا با حرفام به فکر فرو رفته. اصال فکر نیم کردم خواهرم احساش به کیارش داشته باشه. اون همه نر تفاونر

، اما امروز با حرفش جرقه ای تو ذهنم زده شد. وقتر به کیارش گفت کم کم داشتم باورت یم کردم   همه رسسختر

فهمیدم رزا نسبت به کیارش نر تفاوت نیست. هر چند خییل از دست کیارش دلخورم ویل اگه متوجه اشتباهاتش بشه 

 .خییل از مشکالت حل یم شه. با صدای رزا به خودم میام

 :رزا یم گه

 دونم. قبل از این ماجرا حس یم کردم نیم دونم، شاید باورت نشه روژان ویل خودم هم هنوز هیچی از احساسم نیم -

یه احساش نسبت به کیارش دارم اما وقتر همه چت   رو ازت شنیدم حس یم کنم کیارش رو نیم شناسم. حس یم کنم 

هیچ چت   اون جور که باید باشه نیست. حس یم کنم با کیارش خییل خییل غریبه ام. آخه من چه جوری یم تونم 

 کیارش رو تغیت  بدم؟

 :دی یم زنم و یم گملبخن

الزم نیست کیارش رو تغیت  بدی. اصال کیارش نباید تغیت  کنه، فقط باید متوجه بعض  از اشتباهاتش بشه. اشتباه ما  -

اینه وقتر کش رو دوست داریم یم خوایم اون رو اون جور بسازیم که تو ذهن خودمون رویا پردازی کردیم، اما ما تو 

 
ی

 واقیع هستیم، زندگ
ی

، اونا هم  زندگ ما قصه و داستان نیست، مرد ایده آل یا زن ایده آل ما همه چت   تموم نیسیر 

ممکنه مشکالنر داشته باشن. همه اشتباه یم کنند همه مشکالنر دارن. چه خوب یم شه پا به پای هم با طرف 

ا نر اطالعه. کمکش کن که مرد
م عادی رو بشناسه، مقابلمون پیش بریم. کیارش آدم بدی نیست فقط از خییل چت  

 ارباب ساالری رو دیده، از سختر های مردم 
ی

 سخت دیگران رو درک کنه. اون فقط زندگ
ی

رعیت رو بشناسه، زندگ
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ی نیم دونه. کمکش کن تا این مردم رو درک کنه، بعد بذار خودش انتخاب کنه. مهم نیست انتخابش چی  عادی چت  

 .مه ی کمکات رو کردیباشه، مهم اینه تو همه ی سعیت رو کردی، تو ه

 :رزا

؟ -  اگه باز هم همی   رفتارش رو ادامه داد چی

 :با شیطنت لبخندی یم زنم و یم گم

 .کم کم داری منو یم ترسونیا! یعت  این قدر بهش احساس داری که نیم تون  ازش بگذری -

 :رزا رسخ یم شه و بلند یم گه

 .روژان اصال هم این طور نیست -

 .کامال معلومه -

 :رزا

 .روژان -

، یا همی   کیارش رو یم پسندی یا ترکش  - شوچ  کردم گلم، اگه به رفتارش ادامه داد باز هم حق انتخاب رو از تو نگرفیر 

. فقط حواست باشه تا از احساست مطمی   نشدی هیچ جواب مثبتر به کیارش نده  .یم کت 

 :رزا

شده به جای این که من تو رو راهنمانی کنم تو منو نه حواسم هست، از این جهت خیالت راحت باشه. دنیا برعکس  -

 .راهنمانی یم کت  

. از بس نر عرضه ای -  .خوبه خودتم یم دون 

 .بعد همون جور که زیر لب غرغر یم کنم ازش دور یم شم. یم خوام تنهاش بذارم تا با خودش کنار بیاد

ون. زیر لب   :زمزمه یم کنمدر ییک از اتاقا باز یم شه و احمد از اتاق میاد بت 

ه، حوصله ی این ییک رو ندارم -
َ
 .ا

ی بگه که منت  از اتاق خارج یم شه  احمد با پوزخند یه نگاه به سمت چپ صورتم یم ندازه که کبود شده یم خواد چت  

 .و منم به رسعت به سمت منت  یم رم

جون -  .سالم منت 

 :منت  نگایه بهم یم ندازه و یم گه

 .ا کن غذا آماده ستسالم روژان، رزا رو صد -

 :بعد بریم گرده به سمت احمد و یم گه

؟ برو بابا کارت داره -  .این جا چی کار یم کت 
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 .احمد با اخم باشه ای یم گه و یم ره، منم یم رم تا رزا رو صدا کنم. بعد از شام من و رزا به اتاقمون یم ریم

 .از بس خوابیدم دیگه خوابم نمیاد -

 :رزا با اخم یم گه

ی یم خوانر ب -  .یخود! این روزا از بس از این و اون کتک خوردی جون تو بدنت نمونده، یم گت 

م و یم گم  :خنده ام یم گت 

 .مگه کیسه بوکسم -

 :رزا

 .کمتر از اونم نیستر  -

 !رزا -

 :رزا

 .روژان، راستر یادت باشه فردا یه رس به درمونگاه بزن   -

م -  .مگه دکتر

 :رزا

 .وونهواسه دستت یم گم دی -

 .مگه نگفیر  دکتر یه هفته دیگه میاد -

 :رزا

 .از منت  شنیدم دیروز یه نفر رو فرستادن -

 .فقط از شانس بد ما بود تو اون چند روز است  شدیم -

ی نیم گه. صبح که از خواب بیدار یم شم با رزا یم ریم تا صبحونه بخوریم. صبحونه که  رزا رسی تکون یم ده و چت  

 :بهم یم گهتموم یم شه رزا 

 .عجله کن باید بریم -

 :با تعجب یم گم

 کجا؟ -

 :رزا

 کجا؟ درمونگاه دیگه -
ی

 .من دیروز اون همه حرف زدم تو تازه یم گ

 :با نر خیایل یم گم
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 راه بیفت که من فکر کردم کجا یم خوایم بریم -
ی

 همچی   یم گ
ی

 .فکر کردم چی یم گ

 :رزا

 .احت ترهدستت رو به یه دکتر نشون بدی خیالم ر  -

 .باشه، بذار یه ساعت دیگه یم رم -

 :رزا با صدای بلند یم گه

 !یک ساعت دیگه -

! این همه مدت تحمل کردم این یه ساعتم روش، بذار این غذانی که خوردیم هضم بشه -  .رزا چرا این جوری یم کت 

 :رزا

 .همی   که گفتم همی   االن یم ریم -

 یای، نکنه تو هم کتک خوردی و من ختر ندارم؟اصال واستا ببینم تو یم خوای کجا ب -

 :رزا داد یم زنه

 .روژان -

ه چته؟ رسم رو خوردی! باشه بابا حاال لباس یم پوشم -
َ
 .ا

ونم رو بپوشم که یم بینم رزا هم یم خواد لباساش رو عوض کنه  .لباسام رو بریم دارم تا لباس بت 

، ترجیح یم دم تنها برمرزا به خدا من حالم خوبه. بدم میاد هزار نفر پ -  .شت رسم راه بیفیر 

 :رزا

 ...اما -

؟ -  رزا دیگه اما و اگر نداره. یم خوای ماشی   رو بذارم یه کم تو روستا بچرچ 

 :رزا

 .نه بابا، حوصله ندارم. پس خودت با ماشی   برو زود هم برگرد -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 رورسیت کجاست؟ -

 :رزا

 کدوم رو یم خوای؟ -

 .همون که یاش رنگه -

 :رزا
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 تو چمدونه بردار. پس دیگه سفارش نکنم؟ خیالم راحت باشه؟ -

 :یم رم سمت چمدونش همون جور که دارم یم گردم یم گم

 .بابا خیالت راحت باشه -

 :رزا

 .روژان چی کار یم کت  همه وسایلم رو به هم ریختر  -

ه بیا رورسی رو برام پیدا کن، این قدر لباس آو  -
َ
 .ردی که رورسی توش گمها

 :رزا به طرف چمدونش میاد و منو به عقب هل یم ده و یم گه

ه. حداقلش من رورسی عاریه ای رسم نیم کنم -  .یم بیت  که باز وضع من از تو بهتر

 .رورسی رو پیدا یم کنه و به دستم یم ده

 .نر خیال بابا، من و تو نداریم -

 :گه  رسی به نشونه ی تاسف تکون یم ده و یم

 .هر وقت تو رو تنها جانی یم فرستم ناقص بریم گردی! نبینم چالق بیای -

 :با شیطنت یم گم

 .اونش دیگه تقصت  من نیست تقصت  خونواده ی عاشِق سینه چاکته -

 :رزا با داد یم گه

 !روژان -

 .و من با خنده از اتاق خارج یم شم

ون میام و به سمت ماشی   یم رم. از دور  احمد رو یم بینم رسی    ع ماشی   رو روشن یم کنم و حرکت یم کنم. از خونه بت 

 :یه آهنگ یم ذارم و زیر لب باهاش زمزمه یم کنم

 تو دلیل گریه هایم

 هر جانی یم رم باهایم

یت    تو همون رویای شت 

 که دلیل خنده هایم

 هر جا باشر پا به پاتم

 همیشه تو لحظه هاتم

 من یه روحم که رسگردون اون ناز چشاتم
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 با این که یک ناله ی گریون

 تو طنی   خنده هاتم

 با یه ماتم پا به پاتم

 هنوز که هنوزه قلبم

 باز از تو یم خونه هر دم

 با این که من زیر خاکم

 تو فکرت همیشه غرقم

 هنوز که هنوزه چشمم

 یم باره از داغ عشقم

 با این که من زیر خاکم

 به فکرت همیشه تشنه ام

 اگه چشمات منو یم خواد

 تو بیا پیشم بمونو

 اگه دستات منو یم خواد

 تو بیا واسم بخونو

 ...تو بیا واسم بخونو

. ماشی   رو گوشه ای پارک  همی   جور که دارم ماشی   رو یم رونم متوجه ی جمعیت زیادی یم شم که جاده رو بسیر 

زن یم پرسم  :یم کنم و با کنجکاوی پیاده یم شم از یه پت 

ه؟ -  مادر این جا چه ختر

 :زنپت  

 .چه یم دونم مادر. این جور که شنیدم یم گن ماشی   برادر ارباب پرت شده تو دره -

زن تشکر یم کنم و یم رم جلوتر و از یه زن جوون یم پرسم ؟ از پت  . یعت  چی  :قلبم هری یم ریزه پایی  

 ببخشید خانم این جا چه ختر شده؟ -

 :لبخندی یم زنه و یم گه

 .اه خونواده ی ارباب رو گرفت. ماشی   برادرش پرت شد تو درهباالخره آه این مردم بیگن -

 :با این که ازشون دل خوشر نداشتم ویل اصال دلم نیم خواد بالنی رس هیچ کدومشون بیاد. با ناراحتر یم پرسم
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 زنده ست؟ -

 :زن جوون

ین که این گروه خون  به منفیه و مثل ا o این جور که شنیدم زنده ست ویل به خون احتیاج داره ویل گروه خونیش -

 .سختر پیدا یم شه، درمانگاه هم این گروه خون  رو نداره

 :رسی به نشونه ی فهمیدن تکون یم دم و یم گم

 چرا اهایل روستا این جا جمع شدن؟ -

 :زن جوون

 .ارباب دستور داده همه باید خون بدن، مردم مجبوری اومدن. چاره ای نداریم -

 منفیه؟ o نیشونیعت  همه اینا گروه خو  -

 :زن جوون

مردم روستا که سواد درست و حسانر ندارن. دکتر مجبوره اول گروه خونیشون رو تشخیص بده بعد اگه چنی   گروه  -

ن. مثل این که تو خونواده و فامیل های ارباب کش چنی   گروه خون  نداره  .خون  پیدا کرد از اون طرف خون بگت 

ِ منرسی تکون یم دم و یم خوام برم 
منفیه. همیشه رزا یم گفت گروه  o سمت ماشینم که تازه یادم میاد گروه خون 

منق  برات دردرسه، اگه خدای نکرده به خون احتیاج داشته باشر پیدا کردنش خییل سخته. اما من االن از  o خونیه

 داشیر  این گروه خون  خییل خوشحالم. درسته خییل با این خونواده لجم ویل االن موقع ت
ی

 نیست، االن پای زندگ
 
الق

یه آدم وسطه. مهم نیست از چه جنش هست یا چه رفتار و شخصیتر داره مهم اینه که یه انسانه و من وظیفه دارم 

، نیم شه با ماشی   رفت.  بهش کمک کنم. بقیه ی راه رو تا درمانگاه باید پیاده برم، چون مردم جمع شدن و راه رو بسیر 

. ماکان روی نیمکت نشسته  بعد از حدوِد ده دقیقه پیاده روی به درمانگاه یم رسم. خونواده ی ماکان همه جمع هسیر 

و رسش رو بی   دستاش گرفته. برای اولی   باره این قدر داغون یم بینمش. کیارش و خونواده اش که روز اول تو خونه ی 

ه که دیروز بهش سییل زدم و چند نفر دیگ ه که اصال نیم شناسمشون تو درمانگاه با ماکان دیدم و همی   طور اون دختر

 .ناراحتر رو نیمکت های رنگ و رو رفته نشسیر  

ه به من یم افته و با صدای بلند یم گه  :اول از همه چشم دختر

؟ -  تو این جا چه غلظ یم کت 

 رسش رو باال میاره و نگام یم کنه. با نر تف
ی

اونر به سمت دکتر یم بقیه هم نگایه بهم یم ندازن. ماکان هم با نر حوصلگ

 :رم و یم گم

 .ببخشید آقای دکتر  -

 یم گه
ی

 :دکتر هم که معلومه خییل ناراحته با کالفیک

 بله خانم؟ -

ه رو یم شنوم که یم گه  :صدای اون دختر
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ی مگه نیم بیت   -  ...تو خجالت نیم کشر وقت دکتر رو یم گت 

ه یم گم  :نر توجه به ادامه ی حرف دختر

 .منفیه o من گروه خونیم -

 :ماکان با شنیدن حرف من از روی نیمکت بلند یم شه، بقیه هم دست کیم از ماکان ندارن. دکتر با خوشحایل یم گه

 مطمئنید؟ -

 .بله آقای دکتر  -

 :دکتر 

 .همراه من بیاین -

 .منو به یه اتاق یم بره. دو تا تخت داخل اتاقه

 :دکتر 

 .درو تخت دراز بکشی   و آستینتون رو باال بزنی -

همه ی کارانی که گفته انجام یم دم. چشمام رو یم بندم و دکتر کارش رو انجام یم ده. یه کم احساس ضعف یم کنم، اما 

خوشحالم که یم تونم جون یه نفر رو نجات بدم، حتر اگه اون یه نفر بدترین آدم روی زمی   باشه. آرنجم رو یم ذارم 

 .رو چشمام

ام رو باز یم کنم. ماکان و کیارش رو جلوی در یم بینم ماکان میاد رو صندیل صدای قدم های کش رو یم شنوم چشم

 .کناِر تخت یم شینه و کیارش هم باالی رسم یم ایسته

 :کیارش

 .ممنونم روژان، واقعا ممنونم -

 :با رسدی یم گم

 .هر کس دیگه ای هم به جای من بود همی   کار رو یم کرد احتیاچر به تشکر نیست -

 :دیت یم گهماکان با ج

 ...با همه ی این حرفا باز هم بهت مدیونیم. این گروه خون  خییل کم پیدا یم شه، اگه تو نبودی ممکن بود -

 :صداش یم لرزه و یم گه

 .ممکن بود واسه همیشه ماهان رو از دست بدم -

خودم برای رزا یم افتم.  دلم براش یم سوزه. با همه ی بدی هانی که در حقم کرد ویل درکش یم کنم. یاد نگران  های

 کرد، پس با یه لحن نرم تر یم گم
 
 نیست، بعد هم یم شه تالق

 
 :االن وقت تالق

یش نیم شه -  .ناراحت نباش همه چت   درست یم شه، حاال که دیگه مشکیل نیست، من مطمئنم ماهان چت  
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 :ازش یم پرسمبا تعجب نگام یم کنه، یم دونم از لحن نرمم تعجب کرده، بدون توجه به تعجبش 

 اهایل روستا یم گن از ماشی   پرت شده تو دره، درسته؟ -

 :کیارش زودتر جواب یم ده

ل کنه. منم تو ماشی   بودم فقط یه کم دستم زخیم شد -  .نه بابا، اون قدرا هم توی دره نبود تونست ماشی   رو کنتر

 .ه ستنگایه به دستش یم ندازم و تازه متوجه یم شم دست اونم باند پیچی شد

 :کیارش ادامه یم ده

 .اما ماهان بیشتر آسیب دید و خونریزی داشت -

 .رسی تکون یم دم و هیچی نیم گم

 :دکتر وارد اتاق یم شه. سوزن رو در میاره و کیسه ی خون رو یم بره، یه لبخند یم زنه و یم گه

 .کاِرتون واقعا قابل تحسی   بود -

ون یم ره. منتظرم ماکان هم اتاق رو ترک کنه اما اون با خونشدی روی بعد، از اتاق خارج یم شه. کیارش هم از ا تاق بت 

ی نیم گه. چشمام رو یم بندم تا یه کم حالم جا بیاد. بد جور احساس ضعف یم کنم  .صندیل نشسته و چت  

 :صدای ماکان رو یم شنوم که یم گه

 حالت خوبه؟ -

ی نیم گم. صدای قدم های کش رو یم شنوم چشمام رو باز  همون جور که چشمام بسته ست رسی تکون یم دم و چت  

ه جلوم و یم گه  :یم کنم، کیارش رو یم بینم که چند تا آب میوه دستشه. یه آبمیوه ی آلبالو رو یم گت 

 .بخور، رنگت بد جور پریده -

م و با خودم فکر یم کنم آب میوه رو از کجا پیدا کرده. آبمیوه رو  یم خورم حس یم کنم  بدون درنگ از دستش یم گت 

 شده. با پر رونی پالستییک رو که تو دسِت کیارشه از دستش یم کشم و یه دونه دیگه هم آب میوه یم خورم. 
حالم بهتر

یه لبخند رو لبای کیارش و ماکان یم شینه. حالم جا اومده، نر تفاوت به حضور دو نفرشون از جام بلند یم شم تا از 

 .اتاق خارج بشم

 :کیارش

 .جا، بمون برسونمتک -

ه بهشون رو ندم. با لحن رسدی بریم گردم  حاال که خون به ماهان رسید، حال ماکان و کیارش هم بهتر شده، بهتر

 :طرفشون و یم گم

 .احتیاچر نیست -
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. پوزخندی یم زنم و از اتاق خارج یم شم . هر دو بهت زده بهم نگاه یم کنند یم دونم از تغیت  ناگهانیم در تعجب هسیر 

دکتر رو از دور یم بینم. با لبخند به سمتش یم رم و صداش یم کنم. به سمتم بریم گرده و وقتر متوجه ی من یم شه 

 :لبخندی یم زنه و یم گه

 مشکیل که براتون پیش نیومد؟ -

. حال ماهان چه طوره؟ -  نه آقای دکتر

 :دکتر 

 .خدا رو شکر بخت  گذشت -

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 . راستش من دستم احتیاج به پانسمان دارهآقای دکتر  -

 :دکتر متوجه ی دستم یم شه و یم گه

یف بیارین -  .با من تشر

وع یم کنه به پانسمان کردن  منو به یه اتاق دیگه یم بره و یم گه جلوش بشینم، خودش هم روبروم یم شینه و رسر

 :دستم. ماکان هم همون لحظه وارد اتاق یم شه و یم گه

 ...حال برا آقای دکتر  -

 .که حرف تو دهنش خشک یم شه و دکتر رو در حال پانسمان کردن دستم یم بینه

 :دکتر 

ی شده؟ -  آقا چت  

 :ماکان به خودش میاد و همون جور که نگاش به دست منه یم گه

سم؟ -  یم خواستم در مورد حال برادرم بتی

 :دکتر همون جور که داره دستم رو پانسمان یم کنه یم گه

 .مشکیل ندارن، فقط به خون احتیاج داشیر  که حل شد ایشون -

 :دکتر که یم بینه ماکان هنوز داخل اتاقه، یم گه

 امر دیگه ای هست؟ -

 .ماکان زیر لب نه ای یم گه و از اتاق خارج یم شه

. همه چند دقیقه بعد پانسمان دستم تموم یم شه و من از اتاق خارج یم شم. هنوز همه ی فامیل توی درمانگاه هسیر  

ه ی دیروزی و چند نفری که من نیم شناسم. نیم دونم چرا این چند نفر با  با مهربون  نگام یم کنند به جز اون دختر

ه با پوزخند یم گه  :اخم نگام یم کنند. دختر
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 چه قدر یم خوای؟ -

 :منم متقابال پوزخندی یم زنم و یم گم

 !خوب از جیب بابات بذل و بخشش یم کت   -

ی نیست با خشم نگام  !یم کنه، کیارش و خونواده اش با نگران  نگامون یم کنند. از ماکان هم ختر

 :دختر 

 تو به اوناش کاری نداشته باش. باالخره باید پول لباسانی که تنته رو از یه جانی در بیاری؟ -

ه  همه مثل جنابعایل نیسیر  که از جیب بابا و شوهر بخورن. ما خودمون کار یم کنیم خودمون هم - خرج یم کنیم. بهتر

ا کاری نداشته باشر   .تو به خاله بازیت برش و به کار بزرگتر

 :مردی با اخم جلو میاد و بهم یم گه

؟ - ِ بنده مودبانه صحبت کت 
ه با دختر  دختر خانم، بهتر

ِ شما با بنده مودبانه صحبت کرد که من باهاش مودبانه صحبت کنم. بنده با هر کس اون جوری  -
صحبت مگه دختر

 .یم کنم که الیقشه

ی بگه که مرد داد یم زنه  :کیارش یم خواد چت  

؟ -  چه طور جرات یم کت  با من این جوری حرف بزن 

 :با خونشدی یم گم

 .همون طور که شما جرات یم کت  رسم داد بزنید -

 :مرد با داد یم گه

ه ی نر اصل -
 ...دختر

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

احت یم کنه داد و هوار راه بندازینشما که این قدر اد -  .عاتون یم شه هنوز نیم دونید نباید تو جانی که بیمار داره استر

ی بگه که اجازه نیم دم، حرفم رو ادامه یم دم و یم گم  :مرد یم خواد چت  

تون یم شه به راحتر فهمید شما هم چه شخصیتر دارین -  .هر چند از رفتار دختر

 .مرد از عصبانیت رسخ یم شه

 :مرد

 .کاری نکن همی   جا به شالقت بکشم با پوشیدن لباس های شهری، آدم شهری نیم شه -

 :پوزخند صدا داری یم زنم و با خونشدی یم گم
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جرات داری فقط یه سییل بهم بزن چنان کاری یم کنم که مرغای آسمون به حالت گریه کنند. اگه باور نیم کت  از  -

س. یه سییل زد یه سییل هم نوش جون کرد. من هیچ خوشم نمیاد به کش بدهکار باشم.  دختر ییک یه دونه ات بتی

ه این رو هم بدون  با داد و فریاد آدم با اصل و نسب نیم شه. این  ت به گ رفته. بهتر حاال یم فهمم فهم و شعور دختر

 .قدر هم اصل و نسب نداشته ات رو به رخ من نکش

شده، رگ گردنش هم متورم شده. همه با ترس به ما دو نفر نگاه یم کنند. ماکان فقط یم تونم بگم صورتش قرمِز قرمز 

ون میاد. وقتر من و اون مرد رو با اون حال یم بینه یم گه  بت 
ر
 :از اتاق

ه؟ -  این جا چه ختر

 :کیارش

ی نشد -  ...چت  

 :مرد با فریاد

ه ی هر جانی  -
 ...تو... تو... دختر

م تموم یم شه دست سالمم رو یم  : برم باال و یه سییل نثار اون مرد یم کنم و با داد یم گمصتر

 نر شعورت  -
. به اون دختر ه ی نفهمته. چه طور به خودت اجازه یم دی با من این طور صحبت کت  هر جانی اون دختر

 .هم گفتم من کاری به کار کش ندارم، اما اگه کش پا تو کفشم کنه نیم تونم ساکت بشینم

 :کیارش و همه ی فامیل با دهن باز نگام یم کنند. مرد که انتظار اون برخورد رو نداره به یه پشه یم گهدکتر و ماکان و  

 .برو شالق رو بیار -

من فقط و فقط منتظرم دستت بهم بخوره بعدش مطمی   باش با وکیلم مزاحمت یم شم. جرات داری دستت رو  -

ر کردی یم تون  مثل این مردم ساده منو با داد و فریاد و کتک ساکت روی من بلند کن تا ببیت  چی کارت یم کنم. اگه فک

 .کت  باید بگم خواب دیدی خت  باشه

 :برای اولی   بار ترس رو تو چشمای ماکان دیدم. به سمت داییش میاد و یم گه

 ...دانی جان -

 :مرد

ه ی زبون دراز روشن کنم -  .ماکان هیچی نگو، من باید تکلیفم رو با این دختر

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

 .تکلیفتون از همی   حاال روشنه -

اون پشه با شالق بریم گرده. به پشه اشاره یم کنه به سمتم بیاد. نگایه به پشه یم کنم و پوزخندی یم زنم پشه به 

به نقشه زمینش یم ک ه که با یه ض  نم. برای دومی   بار سمت من میاد و با پوزخند دستش رو میاره باال تا بازوهام رو بگت 

 :کاراته به دردم خورد. نگایه به پشه یم کنم و یم گم

ه بری خونتون الال کت  این جا، جای خواب نیست -  .پشجون بهتر
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به محکیم به  مرد با عصبانیت شالق رو یم بره باال که با یه عکس العمل رسی    ع دست پانسمان شدم رو باال یم برم و ض 

م. دردش وحشتناکه، پانسمانم همون زخم قبیل برخورد یم  کنه رسی    ع دستم رو مشت یم کنم و رس شالق رو یم گت 

خون  شده. مرد با تعجب نگام یم کنه. یم دونم براش باور این همه مقاومت سخته ویل من آدیم نیستم که در برابر 

 .زور تسلیم بشم

ودم رو بازنشسته یم کردم. کش که همه چت   همه ی تنبیه ات همی   بود. من که اگه به جای شما بودم یم رفتم خ -

 .رو تو کتک و شالق یم بینه اصال الیق زنده بودن نیست چه برسه به کار کردن

 :بعد با پوزخند مسخره ای رس شالق رو رها یم کنم و به سمت دکتر یم رم و دستام رو باال یم برم و یم گم

 .دکتر کارت امروز در اومده ها -

ه ی نت  و اون پشی مرد یم خواد به طر  ون یم برن. اون دختر ف من بیاد که کیارش و ماکان به زور اون رو از درمانگاه بت 

که دراز کش وسط درمانگاه افتاده بود و یه زن  که نیم شناسم هم از درمانگاه خارج یم شن. هر چند خشم تو نگاه 

 .همشون به راحتر هویدا بود

 :ده و یم گهدکتر رسی به نشونه ی تاسف تکون یم 

؟ -  این چه کاری بود دختر

 :با شوچ  یم گم

 ...واقعا نیم دونید االن براتون با جزییات کامل توضیح یم -

 .صدای کیارش رو یم شنوم

 :کیارش

 روژان حالت خوبه؟ -

 :یه بله زیر لتر یم گم و بریم گردم سمت دکتر که دکتر بهم یم گه

 .بیا پانسمانت رو عوض کنم -

 :داریم یم ریم به شوچ  یم گم همون جور که

، نیم شه چون زیاد زیاد مزاحمتون یم شم یه کم ارزون تر حساب کنید -  .دکتر

 :دکتر منو به همون اتاق قبیل هدایت یم کنه و با خنده یم گه

 .نه اصال حرفشم نزن، تازه چون رس و صدا راه انداختر باید جریمه ات هم کنم -

 :روش بشینم. روبروش یم شینم و یم گمبعد با دست اشاره یم کنه روب

نده ی خرفت کرد -
ُ
نِد دماِغ، کچِل شکم گ

َ
مرِد بداخالِق، گ  .دکتر من فقط یه بار داد زدم، اصِل رس و صدا رو اون پت 

 :دکتر با خنده یم گه

ی دیگه یادت نمیاد -  .چت  
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 .نه فعال همینا رو داشته باش تا بقیه یادم بیاد -

 :پانسمان یم کنه، یم گمهمون جور که دستم رو 

 .خوب شد با همی   دستم شالق رو گرفتما -

 :دکتر 

 چرا؟ -

 .آخه اگه با اون ییک دستم یم گرفتم هر دو تا دستم داغون یم شد -

 :دکتر 

 اون دفعه دستت چی شده بود؟ -

 .شنیدین یم گن حالل زاده به داییش یم ره -

 :دکتر رسی به نشونه ی آره تکون یم ده و یم گه

 ویل ربطش به االن چیه؟ -

مرِد بداخالِق، گنِد دماِغ، کچِل شکم گنده ی خرفت این بال رو رس دستم  - آخه دو روز قبل خواهر زاده ی همی   پت 

آورد، امروز هم که داییش رسید و همون کار رو تکرار کرد، ویل از همی   حاال یم دونم این ماکان در آینده چه شکیل یم 

 !شه

 :دکتر یم گه

 اکان دیگه کیه؟م -

نده ی خرفت -
ُ
نِد دماِغ، کچِل شکم گ

َ
مرِد بداخالِق، گ  .همی   که برادرش به خون احتیاج داشت، همون برادر زاده ی پت 

 :دکتر با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .دختر تو چه قدر بانمیک -

 :با لحن جدی یم گم

 .کامال اشتباه یم کنید -

 :دکتر با تعجب یم پرسه

 ا؟آخه چر  -

 آخه من با خودم نمکدون ندارم پس چه جوری بانمکم؟ -

صدای خنده ی همه بلند یم شه. با تعجب رسم رو به سمت در بریم گردونم یم بینم همه به جز ماکان جلوی در 

 :وایسادن. دکتر هم با خنده یم گه

 آخر نگفتر ماکان در آینده چه شکیل یم شه؟ -
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مرِد بداخالِق،   - نده ی خرفتمثل داییش یه پت 
ُ
نِد دماِغ، کچِل شکم گ

َ
 .گ

دکتر با صدای بلندی یم خنده. صدای قدم های یه نفر رو یم شنوم که از پشت بهم نزدیک یم شه. با چشم های گرد 

شده ماکان رو یم بینم. پس از اول این جا بوده. همه جلوی در بودن ویل این آقا تو اتاق پشت رسم وایساده بود. نر 

 :یم گمتوجه به بقیه 

 دکتر تموم شد؟ -

 :دکتر 

احت بده -  .آره، ویل یه خرده به دستت استر

 .رسی تکون یم دم و مبلغش رو حساب یم کنم

از دکتر خداحافظ  یم کنم و خداحافظ  رسدی هم تحویل بقیه یم دم. یم خوام از اتاق خارج بشم ویل همه جلوی در 

 :جمع شدن. سمت دکتر بریم گردم و یم گم

؟ببخشید  -  آقای دکتر

 :دکتر 

 بله؟ -

 این جا آش نذری یم دن؟ -

 :دکتر با تعجب نگام یم کنه و یم گه

 .متوجه ی منظورت نیم شم -

 :یم گم

 .اگه یم خواین آش نذری بدین من خونه نرم؟ بمونم چند کاسه ای بخورم بعد رفع زحمت کنم -

 :دکتر مبهوت حرف من شده و یم گه

 .باز نفهمیدم -

آی کیو چه جوری دکتر شدی؟ منظورم اینه، این همه آدم جلوی این اتاق جمع شدن قراره آش نذری با این همه  -

؟  پخش کت 

 .دکتر با صدای بلند یم زنه زیر خنده. بقیه هم خندشون گرفته

 .مگه من باهاتون شوچ  دارم من جدِی جدی پرسیدم -

 :دکتر با خنده یم گه

 .همه ی این جمع نگران جنابعایل بودن -

 :با پوزخند یم گم
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 .کامال معلومه، چه آدم مهیم شدم که خودم ختر ندارم. من دیگه برم دیرم شده -

ن کنار و من هم از اتاق خارج یم شم. به سمت ماشینم حرکت یم کنم. صدای قدم های کش رو پشت رسم  همه مت 

ش رو به من یم رسونه. با نر تفاونر دوباره یم شنوم. رسم رو بریم گردونم که یم بینم ماکان داره با قدم های بلند خود

راهم رو ادامه یم دم. به ماشی   یم رسم و ماشی   رو روشن یم کنم که یم بینم در ماشی   رو باز یم کنه و خودش رو تو 

 :ماشینم پرت یم کنه. با تعجب نگاش یم کنم و یم گم

 کاری داری؟ -

 :با عصبانیت تو چشمام زل یم زنه و یم گه

 چه جرانر با خونواده ی من اون طور حرف زدی؟تو به  -

سم، خونواده ی جنابعایل به چه جرانر با من اون طور حرف زدن؟ - ه من اول این سوال رو از تو بتی
 بهتر

 :بعد از مکث کوتایه ادامه یم دم

ه پیاده شر دیرم شده -  .این همه راه اومدی این چرت و پرتا رو تحویلم بدی؟ بهتر

 :ت عصبانیت مشت یم کنه و یم گهدستاش رو از شد

، کوچکتر هم رست نم -  ...حتر بزرگتر

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

مرد اون کار رو نیم کردی. من از روی سن آدما قضاوت نیم کنم من  - نیست که جنابعایل رست یم شه! وگرنه با اون پت 

باهاشون انتخاب یم کنم، که دانی جنابعایل از فهم و شعورشون در موردشون قضاوت یم کنم و نحوه ی برخوردم رو 

 .مثل خودت به اندازه ی یه فندوق هم فهم و شعور نداره

 :با داد یم گه

ون - ه ی نر شعور، اگه بخوام یم تونم همی   االن از روستا پرتت کنم بت 
 .خفه شو دختر

 .منم حتما آروم یه گوشه یم شینم و نگات یم کنم تا جنابعایل پرتم کت   -

 :نماکا

م -  .حتر اگه یه روز هم به عمرم مونده باشه حالت رو یم گت 

ن. راستر یه مایو هم بخر تو اون دنیا نیازت یم شه، باالخره برای  -
َ
ف
َ
ه اگه یه روز به عمرت مونده بری دنبال قتر و ک

بهتر

 .همیشه باید تو مواد مذاب شنا کت  و آب جوش قورت بدی

 .شم و از داشبورد آب معدن  کوچییک رو بریم دارم و میدم دستش ماکان از عصبانیت رسخ شده، خم یم

 یم گه
ی

 :با نر حوصلگ

 این چیه؟ -

 :با نیشخند یم گم
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ِده دارم بهت لطف یم کنم و آب میدم خدمتت -
َ
 .دیدم رسخ شدی گفتم حتما گرمته. ب

 .محکم یم بنده با عصبانیت آب معدن  رو به طرفم پرت یم کنه و از ماشی   پیاده یم شه. در رو هم

 .پوزخندی یم زنم و ماشی   رو به حرکت در میارم. وقتر به خونه رسیدم همه چت   رو واسه ی رزا تعریف کردم

 :رزا

 .عجب آدمای پر رونی هسیر   -

ه فردا یه رس به خونواده ات بزنیم و بعد هم برگردیم، نظرت چیه؟ -  اوهوم. رزا بهتر

 :رزا

سته شدم. از این به بعد هفته ای یه بار به خونواده ام رس یم زنم، از اول هم باهات موافقم، خودم هم دیگه خ -

 .موندنمون درست نبود

 .نیم شد مادرت رو تنها بذاری، همی   که این جا موندی براش دلگریم بود -

 .رسی تکون یم ده و هیچی نیم گه

 گذشت. تنها مسئله ای که خییل ناراحتم یم کرد 
ر
نگاه های گاه و نر گاه احمد موقع شام بود  اون شب بدون هیچ اتفاق

که سیع یم کردم نر تفاوت باشم. صبح قرار شد بعد از صبحونه با عباس و خونواده اش صحبت کنیم و مبلغ اجاره رو 

 :حساب کنیم تا بعد از دیدار رزا با مادرش یک رسه به تهران بریم. صبح بعد از صبحونه رزا یم گه

 .ون زحمت دادیم. اگه بدی، خونر از ما دیدین حاللمون کنیدواقعا این مدت به همت -

اینا چرا این جوری نگامون یم کنند. همه با تعجب زل زدن به دهن رزا! نکنه رزا به یه زبون دیگه حرف زده و من 

 .نفهمیدم

 :رزا هم متوجه ی تعجبشون یم شه و با تعجب یم پرسه

ی شده؟ -  چت  

 :معصومه به خودش میاد و یم گه

 .چرا این قدر زود، حاال بودین -

 :همون جور که دارم چانی یم خورم، یم گم

 .نه دیگه هر چه قدر موندیم بسه، کیل کار داریم -

 .رزا هم رسی به نشونه ی موافقت تکون یم ده

 :رزا

ه من برم چمدونا رو بذارم تو ماشی    -  .بهتر

 :بعد نگایه به من یم کنه و یم گه
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 .بیاتو هم زودتر بخور و  -

 :همی   که رزا یم خواد بلند شه عباس یم گه

 .یه لحظه بشی   کاِرتون دارم -

ی نیم گیم. وقتر من و رزا رو منتظر یم بینه بریم گرده به سمت رزا و یم  من و رزا با تعجب نگایه بهم یم ندازیم و چت  

 :گه

واسه همی   یم خوام با قاسم صحبت کنم احمد از روژان خوشش اومده. اون جور که فهمیدیم پدر و مادرتون ُمردن،  -

م  .و مراسم خواستگاری رو تو خونه ی شما بگت 

من که داشتم چانی یم خوردم، چانی یم پره تو گلوم و به رسفه یم افتم. بهت زده به عباس نگاه یم کنم. نگران  رو تو 

ی بارشون کنم. یعت  واقعا به این تفاوت  ها فکر نکردن. سیع یم کنم آروم باشم. چشمای رزا یم بینم. یم ترسه یه چت  

م. لبخندی یم زنم و یم گم  :خوشم نمیاد غرور کش رو به بازی بگت 

 .شما لطف دارین ویل بنده قصد ازدواج ندارم -

 :عباس با اخم بریم گرده سمت من و یم گه

 .من به نظر تو کاری ندارم، دارم با خواهرت حرف یم زنم -

ی بگم که رزا   :با اخم یم گهیم خوام چت  

ی آزاده -  .خواهر من توی تصمیم گت 

 :عباس با عصبانیت یم گه

 .اصال اشتباه کردم با شماها صحبت کردم از اول باید با قاسم حرف یم زدم -

 :با خونشدی یم گم

 .قاسم چی کاره ی بنده ست که خودم ختر ندارم -

 :با فریاد یم گه

 ...فعال که بزرگتر شما قاس -

 :حرفش و یم گم یم پرم وسط

ی بکنه. من و رزا خودمون بزرگتر خودمون هستیم.  - قاسم دماغش رو به زور باال یم کشه بعد یم خواد برای ما بزرگتر

 من و رزا هیچ نقشر 
ی

قبال گفتم االن هم یم گم در آینده هم اگه الزم باشه این حرفم رو تکرار یم کنم، قاسم توی زندگ

 .نداره

 :گه  پوزخندی یم زنه و یم

 .پدر رزا که هست -

 :منم متقابال پوزخندی یم زنم و یم گم
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کدوم پدر؟ اون هیچ حقر نداره؟ دیدی که به راحتر ازدواج رزا رو به هم زدم چه کاری تونست بکنه؟ قاسم همون  -

یخود موقیع که مبلغ هنگفتر از پدر من گرفت رزا رو واسه همیشه از دست داد. خوشم نمیاد رس این موضوع های ب

 .بحث کنیم، من جوابم رو به شما دادم

 :بریم گردم سمت رزا و یم گم

 .بلند شو -

 :یم خوام از جام بلند شم که عباس داد یم زنه و یم گه

ت میاد؟ -  از احمد کجا گت 
 بهتر

ه اما با خونشدی یم گم  :یم خوام بگم اگه با سپور محلمون هم ازدواج کنم از احمد بهتر

 ندارممثِل این که مت -
ی

 .وجه ی حرفم نشدین من نگفتم پشتون آدم خوب یا بدیه من یم گم فعال برای ازدواج آمادگ

 :احمد با پوزخند یم گه

 یم خواد؟ -
ی

 مگه ازدواج آمادگ

 .پس نه خاله بازیه -

 :بریم گردم سمت رزا و بهش یم گم

 .برو چمدونا رو تو ماشی   بذار -

 .خودم هم بقیه ی مبلغ توافقر رو به عباس یم دم که با اخم نگام یم کنهرزا با نگران  از اتاق خارج یم شه. 

 :یم خوام از معصومه خداحافظ  کنم که عباس یم گه

 تکلیف پش من چی یم شه؟ -

 .تکلیف پشتون از همی   االن هم روشنه، جواب من منفیه -

 :عباس از عصبانیت منفجر شد

ا براش رس و دست یم شکنندتو چه طور جرات یم کت  به پش من جواب  - ین دختر  .منق  بدی! بهتر

 :با پوزخند یم گم

ه - ا رو بگت 
ه ییک از همون دختر  .پس بهتر

 :به طرف معصومه یم رم و با مهربون  ازش خداحافظ  یم کنم دم گوشش یم گم

 .متاسفم باور کن تفاوت های زیادی بی   من و احمد وجود داره -

 :وم یم گهیه لبخند مهربون یم زنه و آر 

 .از اول هم یم دونستم جوابت منفیه، اما هر چی گفتم احمد و عباس گوششون بدهکار نبود -
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 .مهم نیست خودت رو ناراحت نکن، ممنونم بابت غذاهای خوشمزه ات. این چند روز خییل اذیت شدی -

 :معصومه

 .وظیفه ام بود -

 .لطف بود. از طرف من از منت  هم خداحافظ  کن -

یم زنه و رسش رو تکون یم ده. نر توجه به عباس و احمد از اتاق خارج یم شم. رزا رو تو حیاط منتظر یم بینم لبخندی 

 :با نگران  به طرفم میاد و یم گه

 چی شد؟ -

، چی شد؟ -  چی

 :رزا

؟ -  به عباس چی گفتر

 .هیچی فقط جواب منق  دادم. داشتم با معصومه خداحافظ  یم کردم -

 :ز اتاق خارج یم شه و یم گهعباس با عصبانیت ا

ه ی نر پدر و مادر من داشتم بهت لطف یم کردم، حقا که نر لیاقتر  -
 .دختر

 :خییل عصبان  شدم. رزا دستم رو گرفت و گفت

 ...روژان تو رو خ -

ون یم کشم و به سمت عباس یم رم و یم گم  :نر توجه به ادامه ی حرف رزا به شدت دستم رو از دست رزا بت 

ه من پدر و مادر ندارم ویل حداقل اون قدر شعور دارم که بفهمم نباید پش ترشیده ام رو به این و اون قالب درست -

 .کنم

 :رگ گردنش متورم شد و با داد گفت

؟ -  تو چی گفتر

 :بلندتر از قبل یم گم

ترشیده ام رو به این و  بنده گفتم درسته من پدر و مادر ندارم ویل حداقل اون قدر شعور دارم که بفهمم نباید پش  -

 .اون قالب کنم

 :با پوزخند ادامه یم دم

ه به فکر یه سمعک باشر همه مثل من حرفشون رو تکرار نیم کنند -  .بهتر

 :عباس

؟ -  چه طور جرات یم کت  با من این طور حرف بزن 



 

 
152 

 گم من با هر کس اون جور از وقتر پام رو تو این روستا گذاشتم هزار بار این جمله رو شنیدم برای بار هزارم یم -

 .صحبت یم کنم که الیقشه. رزا راه بیفت

 .خودم هم پشت رس رزا حرکت یم کنم و از خونه خارج یم شم

 :صدای عباس رو یم شنوم که یم گه

 ...معلوم نیست اون همه مدت خونه ی ارباب چه غلط -

 .ماشی   رسیدیم اون قدر از خونه دور یم شیم که بقیه ی حرفاش رو نیم فهمم به کنار 

 :رزا

 یم کنم -
ی

 .خودم رانندگ

م، همه این جا زور یم گن. واقعا نیم تونم بفهمم -  .از وقتر پام رو تو این روستا گذاشتم با همه درگت 

 :رزا

 .روژان بهش فکر نکن -

، حداقل فکر  - نکرد من  بد جور اعصابم به هم ریخته ست. اینا پیش خودشون چه فکری کردن. این همه تفاوت هیچی

 .هیچ عالقه ای به اون پشه ی کروکودیلش ندارم

 :رزا که خنده اش گرفته یم گه

 .روژان بس کن، تموم شد -

 :با عصبانیت اداش رو در میارم و یم گم

تونه صحبت یم کنم -  .با قاسم که بزرگتر

 .رزا از خنده منفجر یم شه

ه خدایا شوهر نفرستادی، نفرستادی، نفرستا -
َ
ه ا
َ
دی آخرش هم یه کروکودیل برامون از آسمون فرود آوردی، مرض، ا

 .خدایا غلط کردم من اصال شوهر نیم خوام

 :با جدیت به سمت رزا بریم گردم و یم گم

اد تموم کرده بود منم بیخودی اضار یم کردم شوهر یم خوام، شوهر یم خوام خدا هم برای این  - فکر کنم خدا آدمت  

 .ودیل رو برام فرستادکه دهنم رو ببنده این کروک

م و یم گم  :رسم رو به سمت آسمون یم گت 

خدایا من عجله ای ندارم، من منتظر یم مونم هر وقت شوهرای جدید ساخته شدن برام بفرست، نیم خوام زیاد  -

خودت رو خسته کت  فقط شوهرم پولدار، خوشتیپ، مهربون، خوش اخالق و زن ذلیل باشه. باشه خدا جون؟ من 

ِ راضیمبه همی
 .نا راض 

 :بعد دوباره به سمت رزا بریم گردم و یم گم
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 .یم بیت  چه قدر آدم قانیع هستم، یه کم از من یاد بگت   -

 :رزا با خنده یم گه

 .بله، بله، کامال پیداست -

 .تا رسیدن به نزدییک های خونه ی قاسم من حرف یم زدم و رزا فقط یم خندید

 :رزا

 .ش پیاده َرویهماشی   رو نگه دار بقیه ا -

ه... باز باید با خط یازده بریم -
َ
ه، ا

َ
 .ا

 :همون جور که از ماشی   پیاده یم شدم یم گم

 رزا مطمئت  کارم درسته؟ -

 :رزا از لحن جدِی من تعجب یم کنه و یم گه

 کدوم کار؟ -

 .همی   که این کروکودیل رو رد کردم، نکنه خدا حاال حاال شوهر برام نفرسته -

 :غرغر یم کنه رزا زیر لب

 .باز من این رو جدی گرفتم -

ی؟ -  مگه نباید جدی بگت 

 :رزا

 .یم دون  چیه؟ اصال لیاقت تو همون احمده -

دستت درد نکنه دیگه، آدم یه خواهر مثل تو داشته باشه، احتیاج به دشمن نداره. ویل رزا فکرش رو کن من بشم  -

 .عروس عباس

 .بعد پقر زدم زیر خنده

 :دی زد و گفترزا هم لبخن

 .ساکت باش رسیدیم. روژان با قاسم دهن به دهن نیم شیا -

 رزا دیگه از قاسم نیم ترش؟ -

 :رزا

 .نه تا وقتر که تو پیشم هستر  -
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آیه یم کشم و هیچی نیم گم. دوست داشتم خواهرم واسه همیشه این ترس رو کنار یم ذاشت. دوست ندارم به هیچ 

یل تغیت  کرده ویل حس یم کنم به خاطر اینه که همیشه منو کنار خودش داره. رزا چند کس وابسته باشه. با این که خی

به به در یم زنه. سوسن در رو باز یم کنه و ما به داخل خونه یم ریم. قاسم با دیدن من اخماش تو هم یم ره. انگار  ض 

 نداره ما هر وقت اومدیم این خونه بود! رزا سالم زیر لتر به ق
ی

اسم یم کنه و به داخل اتاق یم ره منم بدون کار و زندگ

 پشت رسش یم رم
 
 .هیچ حرق

 :رزا

 .سالم مامان -

ه و یم گه  :ثریا با مهربون  رزا رو تو بغلش یم گت 

م، دلم برات تنگ شده بود -  .سالم دختر

 .سالم ثریا جون -

 :ثریا تازه متوجه ی من یم شه و یم گه

 .سالم گلم -

 .م کنارش بشینم. لبخندی یم زنم و کنارش یم شینمبعد بهم اشاره یم کنه بر 

 :رزا

 .مامان من که تازه این جا بودم -

 :ثریا آیه یم کشه و یم گه

به اندازه ی همه ی سال هانی که کنارم نبودی دلتنگت هستم. هر چند اون جا خوشبخت تر بودی. باید خدا رو  -

 .دن وگرنه این جا عذاب یم کشیدیشکر کنم که اون زن و مرد مهربون تو رو با خودشون بر 

ه ه. دوست دارم اون قدر قاسم رو کتک بزنم تا بمت   .اشک تو چشمای ثریا جمع یم شه. دلم آتیش یم گت 

 :با خنده یم گم

ثریا خانم گذشته ها رو فراموش کنید. من و رزا تصمیم گرفتیم از این به بعد هفته ای یه بار بهتون رس بزنیم، اگه شد  -

 .م میایمبیشتر ه

ذوق و شوق رو تو چشماش به خونر یم بینم چشماش دقیقا همون چشمای رزائه. حاال یم فهمم این همه زیبانی رزا از 

ه و یم گه  :کجاست. منو تو آغوشش یم گت 

م ازت تشکر کنم اما موقعیتش دست نیم  - ، همیشه یم خواستم بابت نجات دختر م هستر مرش که مواظب دختر

م رو نجات دادیداد. یه روزی ت  .و همی   روستا پدر و مادرت رزا رو نجات دادن، بعدها هم تو اومدی و دختر

این حرفا چیه؟ رزا خواهر منه خییل جاها اون هوام رو داره بعض  وقتا هم من باید یه تکون  به خودم بدم و هوای  -

 .خواهرم رو داشته باشم

 :رزا آیه یم کشه و یم گه
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 گه اگه تو نبودی من زندگیم نابود یم شد. شاید کیارش به اون بدی ها هم نبود، اما خب اون روژان، مادرم راست یم -

ین مرد دنیا هم بود ویل چون یه اجبار بود زندگیم به تبایه کشیده یم  ترس، زندگیم رو نابود یم کرد. اگه کیارش بهتر

 .شد

یم تونست به راحتر همه چت   رو حل کنه  منظورش رو درک یم کنم، یم فهمم چی یم گه، ویل من مطمئنم خودش

ه جو سنگیت  که تو اتاق ایجاد شده رو از  ه، ویل االن وقت این حرفا نیست. بهتر فقط خودش رو زیادی دست کم یم گت 

م  .بی   بتر

ه فراموشش کنیم -  .ای بابا هر چی بوده تموم شد، بهتر

 :بعد بریم گردم سمت ثریا و یم گم

 ؟ دیگه درد ندارین؟ثریا جون حالتون خوبه -

 :ثریا

 خوبم مادر، گ بریم گردین؟ -

ی. به نظرتون یم شه تو روستا خونه ای  - امروز یم ریم ویل فکر کنم یه بار با عمو بیام واسه خرید خونه ای، ویالنی چت  

 خرید؟

 :ثریا یه کم فکر یم کنه و یم گه

 .خونه که فکر نکنم ویل یم تون  اطراف روستا ویال پیدا کت   -

 :رزا

 .همون هم خوبه -

 .منم رسی به نشونه ی تایید تکون یم دم

 .یه جانی باشه که بتونیم شب رسمون رو زمی   بذاریم بقیه اش به کنار -

 یم گه
ی

مندگ  :ثریا با رسر

مندتون هستم این جا، جا داریم اون وقت شما مجبو -  ...واقعا رسر

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

 .ناراحت یم شم. حتر اگه آقا قاسم هم یم گفت که این جا بمونید من معذب بودم این حرفا رو نزنی   که -

هر چند دروغ یم گفتم ویل دلییل نداشت ثریا رو بیخودی ناراحت کنم. درسته از قاسم بدم یم اومد ویل دوست 

 .داشتم تو این مدت رزا هر روز کنار مادرش باشه

 :رزا هم حرفم رو تایید یم کنه و یم گه

 .امان ما دیگه باید کم کم بریمم -

 .غم رو تو چشمای ثریا یم بینم



 

 
156 

 :با لبخند یم گم

 .زود بریم گردیم -

 :لبخندی یم زنه و یم گه

 .مواظب خودتون باشی    -

یه خرده ی دیگه رزا و ثریا با هم حرف یم زنند بعد من و رزا از اتاق خارج یم شیم. قاسم که ما رو یم بینه بریم گرده 

 :با طعنه یم گه سمت من و 

 .سالم کردن که بلد نیستر الاقل خداحافظ  کن -

ی  یه نگاه به رزا یم کنم با چشماش بهم التماس یم کنه. رسی به عنوان تاسف تکون میدم و به خاطر رزا و مادرش چت  

 .نیم گم، ویل قاسم دست بردار نیست

 :قاسم

خرگ که یم اومدی اگه این اتفاق نیم افتاد جای تعجب  شنیدم پش عباس رو تور کردی؟ هر چند با اون عشوه های -

 .داشت، حاال که داری ازدواج یم کت  یه کم خانمانه رفتار کن

ی نیم گم  .خونم به جوش اومده ویل باز چت  

 .رزا راه بیفت دیرمون یم شه -

 .رزا رسی تکون یم ده و جلوتر از من حرکت یم کنه

 :قاسم

 رو چیده! گ بیایم واسه عقد و عروسیت؟ مثِل این که احمد خوب زبونت -

م. با خونشدی بریم گردم طرفش و یم گم ، اگه جوابش رو ندم یم مت   :تو دلم یم گم متاسفم رزانی

تو که نسبتر با بنده نداری پس به عقد و عروش من هم دعوت نیم شر اگه یم خوای بیای غذای مفت بخوری برات  -

 یم فرستم، چند پرس یم خوای؟

 :ا دستم رو یم کشه و یم گهرز 

 .روژان دعوا راه ننداز -

 :قاسم با عصبانیت یم گه

ین دوستمه، صد در صد من از طرف اونا دعوت یم شم - ! احمد پش بهتر  .چرا زِر مفت یم زن 

 :نگایه به رزا یم ندازم و یم گم

 .عزیزم من دارم حرف یم زنم با کش دعوا ندارم -

 :یم گم بعد بریم گردم سمت قاسم و 
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ین دوستت باشه چه ربظ به ازدواج من داره، مگه عروسیه احمده؟ -  خب احمد پش بهتر

 :قاسم با دهن باز نگام یم کنه و بعد از چند لحظه یم گه

؟ این رو همه ی روستا یم دونن -  .مگه قرار نیست که با احمد ازدواج کت 

م پس این ملت چه جوری ختر دار شدن همه ی همه ی ذهنم عالمت سوال یم شه من خودم امروز صبح فهمید

 .سعیم رو یم کنم که قیافه ام متعجب نباشه

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

 .مگه دیوونه ام با انگیل مثل تو و دوستت ازدواج کنم -

ون و پقر یم زنم زیر خنده ی از دعواهای احتمایل رسی    ع از خونه یم زنم بت   .بعد هم برای جلوگت 

 :ام یم کنه و یم گهرزا با اخم نگ

 مگه قول ندادی دعوا راه نندازی؟ -

، اصال صدای من بلند شد؟ -  رزا من که دعوا راه ننداختم فقط حرف زدم، تو چرا این جوری یم کت 

رزا با تاسف رسی تکون یم ده و یم ره داخل ماشی   بشینه. من هم به سمت ماشی   یم رم اما قبل از حرکت بریم گردم 

 :یم گم به سمت رزا و 

 رزا شنیدی قاسم چی گفت؟ -

 یم گه
ی

 :با نر حوصلگ

 چی گفت؟ -

 .گفت همه ی روستا یم دونن که قراره با احمد ازدواج کنم -

 .رزا با دهن باز بهم نگاه یم کنه

ه اون دهنت رو ببند حاال یه خرمگس یم ره تو دهنت، به سالمتر خفه یم شر منم از دستت راحت یم شم، همه ی  -
َ
ا

 .ت به من یم رسهپوال

 :نر توجه به حرفام یم گه

 .اون موقع، اون قدر داشتم حرص یم خوردم اصال متوجه ی حرفای قاسم نشدم! باورم نیم شه -

 .خودم هم خییل تعجب کرده بودم اما به زحمت سیع کردم قیافه ام رو جمع و جور کنم -

 :رزا

 ن؟ما خودمون تازه فهمیدیم پس بقیه چه جوری با ختر شد -

از اون حرفا بودا! تو چه ساده ای، خب معلومه دیگه، عباس و احمد از قبل همه جا رو پر کردن. فکر کن عجب  -

 .اعتماد به نفش داشیر  که بدون این که به من بگن همه جا گفیر  قراره من با احمد ازدواج کنم
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 :رزا

 .حتما یم خواسیر  تو رو تو عمل انجام شده قرار ِبدن -

ه بهش فکر نکنیممنم که چ -  .ه قدر قرار گرفتم! نر خیال رزا، بهتر

 .رزا به فکر فرو یم ره ویل من با نر خیایل ماشی   رو روشن یم کنم و یه آهنگ یم ذارم و به سمت تهران حرکت یم کنم

 سالم همه ی قرار من

 نیستر تو در كنار من

 دلم برات تنگه بیا

 تموم انتظار من

 یه عالمه ترانه رو

 ت هدیه یم كنمبه چشما

 تو هم دلت تنگ یم شه باز

 وقتر كه گریه یم كنم

 نه من ستاره ای یم خوام

 نه تو ستاره ی مت  

 من تو خودم مرده بودم

 عمر دوباره ی مت  

ی یم خوام  نه من ازت چت  

 نه تو برام دلواپش

 و
ی

 نفرین به این زندگ

 این روزگار نر كش

 وقتر چشمات وا یم شن

 روزانگاری پیدا یم شه 

 تو خوب یم دون  عاشقت

 بد جوری دل تنگه هنوز

 گل مت  حتر اگه

 زمستون از راه برسه
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 فاصله ی بی   من و تو

 كوتاه تر از یك نفسه

 آهای همه ی قرار من

 نیستر تو در كنار من

 دلم برات تنگه بیا

 تموم انتظار من

 یه عالمه ترانه رو

 به چشمات هدیه یم كنم

 تو هم دلت تنگ یم شه باز

 قتر كه گریه یم كنمو 

 نه من ستاره ای یم خوام

 نه تو ستاره ی مت  

 من تو خودم مرده بودم

 عمر دوباره ی مت  

ی یم خوام  نه من ازت چت  

 نه تو برام دلواپش

 و
ی

 نفرین به این زندگ

 این روزگار نر كش

 

 

 فصل پنجم

 

 

.  چه حس خوبیه. بعد از مدت ها تو خونه ی خودت، تو اتاق خودت و از همه مهم تر تو رختخواب خودت باشر

روزای سختر بود ویل با همه ی سختر هاش گذشت. تو مست  برگشت اتفاق خاض نیفتاد اولش یه خرده با رزا حرف 

کت بزنم. وای به کل حمید رو فراموش کرده  زدم بعدش هم رزا خوابید. خییل خسته ام. فردا یم خوام یه رس به رسر

م یم زنم. شاید با دوستام هم یه قراری گذاشتم خییل وقته با دوستام جانی نرفتم. یم بودم! فردا یه رس به حمید ه
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دونم رزا باهام نمیاد. همیشه بچه مثبت بود. زندگیش خالصه یم شد تو درس و کار. دوستاش هم مثل خودش زیادی 

من و دوستام بیاد حتر دوستاش  خانمانه رفتار یم کردن دو، سه تا دوست بیشتر نداره هر چه قدر هم اضار یم کنم با 

 دارم. دوستای پولدار، دوستانی که از لحاظ 
رو هم با خودش بیاره قبول نیم کنه، اما من برعکس رزا همه جور دوستر

 هم همی   طور. 
ر
مایل سطح متوسظ هستند، یا حتر بعضیاشون از لحاظ مایل اصال به من نیم خورن، از لحاظ اخالق

ز رزا هم نر زبون تر باشن. رزا معتقده باید با کش دوست بشه که هم از لحاظ مایل هم از شاید خییل از دوستام ا

 افراد 
ی

ت کنه تا با زندگ  باهاشون در یک سطح باشه، اما من یم گم آدم باید با همه جور افرادی معارسر
ر
لحاظ اخالق

ای چادری نداشتم ویل وقتر با ییک از مختلف آشنا بشه تا از تجربه هاشون استفاده کنه مثال من دید درستر از دخ تر

ین دوستای  ای دانشگاه که چادری بود آشنا شدم و برخوردش رو دیدم کم کم عاشقش شدم االن اون ییک از بهتر دختر

ا  صمییم منه، با این که صد و هشتاد درجه رفتارامون با هم فرق یم کنه اما من واقعا بهش افتخار یم کنم خییل چت  

ای چادری وقتر  ازش یاد گرفتم همون جا بود که فهمیدم ظاهر افراد مهم نیست بلکه باطنشون مهمه. خییل از دختر

 :لباسای منو یم دیدن رسی به نشونه ی تاسف تکون یم دادن. وقتر از مریم پرسیدم

 تو با پوشش من مشکیل نداری؟ -

 :گفت

که راحتیم لباس بپوشیم کش حق نداره در مورد چرا باید با پوششت مشکل داشته باشم؟ من و تو مختاریم هر جور   -

 .نحوه ی پوشش ما قضاوت کنه

واقعا هم درست یم گفت در طول سه سال و خرده ای که باهاش آشنا شدم اصال پوشش و عقایدمون روی 

ی بود که یم دیدم با خونشدی از خودش دفاع یم کنه بدون این که به  دوستیمون تاثت  نذاشت. شاید اولی   دختر

م فردا حتما  عقاید و باورهای افراد دیگه توهی   کنه. شاید این خونشدی رو مدیون مریم هستم. چند وقتر ازش نر ختر

 واقعا خسته ام. چشمام رو یم بندم که یه خرده بخوابم و کم کم به خواب 
ی

بهش زنگ یم زنم. بعد از اون همه رانندگ

 .یم رم

خورم، مگه زلزله اومده! به زور چشمام رو باز یم کنم و رزا رو عصبان  باالی چرا همچی   یم شه! چرا این قدر تکون یم 

 .رسم یم بینم که داره تکونم یم ده

 :رزا با اخم یم گه

؟ یک ساعته دارم صدات یم کنم -  .چرا بیدار نیم شر

 .برو بابا، فکر کردم زلزله اومده! من خوابم میاد، بذار امروز با آرامش بخوابم -

 :رزا

کتمگ -  .ه دیروز تو ماشی   نگفتر بریم رسر

 .پشیمون شدم، برو بعد خودم میام -

 :رزا

 !روژان -

ه نیم ذاره یه خرده بخوابم -
َ
 .ها... ولم کن بابا. ا
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پتو رو یم کشم رو رسم. صدای قدم هاش رو یم شنوم که ازم دور یم شه. لبخندی رو لبم یم شینه و یم خوام بخوابم 

گرده. با عصبانیت پتو رو از رسم یم کشه و بعدش فقط و فقط احساس قندیل بسیر  یم   که حس یم کنم داره بریم

 .کنم. به رسعت رو تخت یم شینم و رزا رو پارچ به دست یم بینم که داره با لبخند نگام یم کنه

وع یم کنم به نفرین کردن  :با عصبانیت رسر

صندیل بشیت  که روش آدامس چسبیده باشه، ایشاال  الیه جز جگر بزن  من از دستت راحت شم، ایشاال بری رو یه -

وقتر یم خوای بشیت  رو صندیل مانتو و شلوارت با هم جر بخورن، ایشاال چهار تا چرخ ماشینت با هم پنچر بشن و 

، ایشاال وقتر بریم گردی روستا کیارش زن گرفته باشه، ایشاال یه شوهر کوتوله ی شکم گنده ی  نتون  هیچ غلظ کت 

ت بیاد، ایشاالکچل    ...گت 

 :رزا همون جور هر هر یم خنده و یم گه

کت -  .با دعای گربه کوره بارون نمیاد. بیا صبحونه ات رو کوفت کن باید بریم رسر

 نر تربیت، من یه جوجوی ملوسم. همه که مثل تو چنگول نیم کشن -
 .گربه خودنر

 : کنمبعد همون جور که با اخم از جام بلند یم شم زیر لب غرغر یم

وع بشه خدا تا شبش رو بخت  کنه - ه، روزی که این جوری رسر
َ
 .ا

رزا با خنده از اتاق خارج یم شه منم با اخم یم رم دستشونی بعد هم مثل برج زهر مار یم رم صبحونه ام رو یم خورم. 

 .بعد از صبحونه رزا ظرفا رو یم شوره و من یم رم لباس بپوشم

 :رزا

 روژان آماده ای؟ -

ون یم رم و رس سنگی   یم گماز ات  :اقم بت 

 .اوهوم -

 :رزا

 .اخمات رو وا کن، تقصت  خودت بود -

 .هزار بار گفتم این شیوه ی بیدار کردن مال ماقبل تاریخه، یه کم آدمانه رفتار کن -

 :رزا با اخم یم گه

. وقتر آدم نیم شر مجبورم از  -  .همی   شیوه استفاده کنم در صورنر یم تونم آدمانه رفتار کنم که تو آدم باشر

ی بگم که یم گه  :یم خوام چت  

 .امروز با ماشی   من بریم -

 .نه امروز با ماشی   خودم میام، تو هم ماشینت رو بیار. ظهر یم خوام برم به چند تا از دوستام رس بزنم -

 :رزا رسی تکون یم ده و یم گه
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کت نیستر  -  .امان از دست تو، هیچ وقت رسر

ی. بابا یه کم تنوع هم بد همون که تو هس - ، یه چت   کت پالش. یه تفریچ، یه گردشر تر کافیه، از صبح تا غروب تو رسر

 .نیست. اگه با من نمیای الاقل با دوستت برو. راستر شاید یه رس به عمو هم زدم واسه ی خونه هم بهش یم گم

 :رزا

 هفته یه جانی رو جور کنه.  -
 .دیگه حوصله ی دردرس ندارمآره حتما برو، به عمو بگو تو همی  

کت موندم. االن دارم یم رم دفتر عمو. خدا  رسی تکون یم دم و هر کدوم به طرف ماشی   خودمون یم ریم. تا ظهر رسر

رو شکر پیاده ُرونی که حمید اون جا یم شینه تو مست  راهمه. پس امروز حتما یم بینمش. وقتر به اون جا یم رسم 

ی از حمید نیست. یه کم  ی ازش نیست همی   جور ماشی   رو به جلو یم رونم ویل حمید ختر جلوتر یم رم باز هم ختر

اصال تو هیچ جای پیاده رو نیست. با خودم فکر یم کنم حتما امروز نیومده یا شاید زودتر رفته. حالم گرفته یم شه 

م فردا دوباره بیام. به سمت دفتر عمو کیوان یم رونم. وقتر به جلوی  دفتر یم رسم، ماشی   رو گوشه ای تصمیم یم گت 

پارک یم کنم و باال یم رم. چند تا ارباب رجوع منتظر هسیر  تا نوبتشون بشه. منشر منو یم شناسه با لبخند سالیم یم 

 :کنه و یم گه

 به آقای مجیدی ختر بدم؟ -

 :با مهربون  یم گم

 .تظر یم مونماحتیاچر نیست، عجله ای ندارم. اول کار بقیه رو راه بنداز، من من -

 :اونم با مهربون  لبخندی یم زنه و یم گه

 .هر جور ماییل عزیزم -

ی نیم گم فقط با لبخند رسی تکون یم دم. حدود یه ساعتر اون جا نشستم و مجله های روی مت   رو مطالعه یم  چت  

 .کنم با صدای منشر به خودم میام

 :منشر 

 .عزیزم یم تون  بری داخل -

 .ممنون گلم -

 :به به در یم زنم و منتظر اجازه نیم شم خودم رو تو اتاق پرت یم کنم و با جیغ یم گمچند ض  

 .سالم عمو -

 :عمو از ترس دستش رو یم ذاره رو قلبش و یم گه

، چرا تو آدم نیم شر  -  سکته ام دادی، یه کم از رزا یاد بگت 
 .وای دختر

 .چیه؟ چانی چیه؟ میوه که اصال حرفش رو نزنید عمو این کارا چیه! چرا این همه پذیرانی یم کنید. قهوه -

 .عمو فقط یم خنده و اشاره یم کنه بشینم
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 :عمو

 چه طوری؟ حالت خوبه؟ مگه قرار نبود یه هفته بمونید؟ -

 .ییک دو روز زودتر اومدیم، راستش برنامه ها داشتیم -

 :عمو با نگران  یم گه

 دوباره اذیت کردن؟ -

 .ن بخت گشا بود یه خواستگار پیدا کرده بودم توپنه بابا، این سفر برای م -

 :عمو با خنده یم گه

 خالص یم شی    -
ی

 .سفر به این روستا واستون بد هم نشد. حاال که دارم فکر یم کنم تو و رزا هم دارین از ترشیدگ

؟ - ی نیم گفتی    یعت  این قدر وضع خراب بود! پس چرا چت  

 :عمو با شیطنت یم گه

 .اراحتتون کنمدلم نیم اومد ن -

 :با ناراحتر تصنیع یم گم

 .عمو خییل اشتباه کردین وگرنه اون کروکودیل رو رد نیم کردم -

 :عمو با تعجب یم گه

 کروکودیل؟ -

 :منم یم گم

 .اوهوم -

 :عمو با یه لحن جدی یم گه

، با خودم یم گفتم چه طور ممکنه یه آدم بیاد از این دختر خواستگاری کنه! نگو کروکودیل  - بود. اشتباه کردی دختر

 .خریت کردی، باید با چنگ و دندون نگهش یم داشتر 

 :با اخم یم گم

همش تقصت  شماست. بهم نگفتی   بوی ترشیدگیم همه جا رو پر کرده. منم جوگت  شدم ردش کردم، ویل عیتر نداره  -

ه  .این بار که به روستا برگشتم یم رم به زور زنش یم شم، باید منو بگت 

 :ا خنده رسی تکون یم ده و یم گهعمو ب

 ها این بار تو اون روستا چه ختر  -
 ...خارج از همه ی این شوچ 

 .یهو ساکت یم شه
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 .با تعجب نگاش یم کنم مست  نگاش رو دنبال یم کنم. یم بینم داره به دست پانسمان شده ام نگاه یم کنه

 :عمو با نگران  یم گه

 روژان این بار دیگه چی شده؟ -

 :ه عنوان تاسف تکون یم دم و یم گمرسی ب

 .عمو این بار هم سفر تلچ  بود -

 .و بعد همه ی ماجراها رو براش تعریف یم کنم

 .عمو خییل خییل ناراحت شد

 :عمو

 .نباید شماها رو تنها یم فرستادم -

ه. امروز شما با ما بیاین، فردا شما با ما بیاین، - ؟ باالخره که باید  عمو همیشه که نباید ییک دستمون رو بگت  آخرش چی

 .رو پاهای خودمون وایسیم

 .عمو با ناراحتر رسی تکون یم ده و هیچی نیم گه

 .عمو به کمکتون احتیاج دارم -

 :عمو

 .من که از اول هم گفتم بذار کمکتون کنم -

 .در این مورد نه، در مورد خرید خونه -

 :عمو

 .مشکالت بر بیایامان از دست تو، همیشه یم خوای تنهانی از پس  -

 .خوشم نمیاد بقیه رو درگت  مشکالت خودم کنم -

 :عمو

مامان و بابات هم همیشه از این رفتارت دلگت  یم شدن. خودت که یم دون  همه دوست دارن کمکت کی   پس چرا  -

 اجازه نیم دی؟

 .دوست ندارم به کش وابسته باشم -

 :عمو که یم بینه حریف من نیم شه یم گه

ت کنم؟ هر جور خودت دوست داری عمل کن. اما این رو بدون که همیشه یم تون  رو کمک من و خونواده ام چی کار  -

 .حساب کت  

 :با لبخند یم گم
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، آغیل، طویله ای، جانی واسه خواب برامون تو  - یم دونم عمو... راستر عمو توی یه هفته یم تونید خونه ای، ویالنی

 اون روستا پیدا کنید؟

 :ی تکون یم ده و یم گهبا خنده رس 

 .امان از دست تو، نگران نباش ترتیبش رو یم دم -

 .مرش عمو -

 :عمو

. راستر یم دونستر کیهان اومده؟ -  وظیفمه دختر

 :با صدای بلند یم گم

 .باالخره روزنامتون برگشت -

 :عمو با داد یم گه

 تو دوباره پشم رو مسخره کردی؟ -

 :با صدای بلند یم خندم و یم گم

؟ اسم روزنامه رو گذاشتی   رو پشتون  - مگه دروغ یم گم. عمو خارج از شوچ  چرا این اسم رو، روی پشتون گذاشتی  

. حاال این روزنامتون کجاست؟  نگفتی   فردا یم ره مدرسه، دانشگاه، رِس کار، بدبخت رو مسخره یم کی  

 :عمو با اخم یم گه

 .این قدر این طفل معصوم رو اذیت نکن -

 :رو متعجب نشون یم دم و یم گمخودم 

؟ -  عمو چرا بهم نگفتی  

 :عمو با تعجب یم گه

 چی رو؟ -

 که اسم پشتون رو عوض کردین؟ -

 :عمو متعجب تر از قبل یم پرسه

؟ من که اسم کیهان رو عوض نکردم -
ی

 .چی یم گ

ه، شما اص - ال تو اسم گذاشیر  سلیقه عمو االن خودتون معصوم صداش کردین. عمو من که یم گم همون کیهان بهتر

. شانس آوردین خدا بهتون یه بچه دیگه نداد البد اسمش رو  ندارین، یا اسم روزنامه رو پشتون یم ذارین یا اسم دختر

 .یم ذاشتی   جام جم

 .بعد با صدای بلند یم زنم زیر خنده
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 :عمو از جاش بلند یم شه و یم گه

 تو آدم نیم شر نه؟ -

 :یم گم منم از جام بلند یم شم و 

 .مگه دیوونه ام فرشته بودن رو ول کنم و بیام آدم بشم -

 :عمو

 .دلت کتک یم خواد -

ی که دلم نیم خواد همی   کتکه - ، من االن تنها چت    .نه به جون شما عمونی

ارباب عمو یم خواد به طرفم بیاد که رسی    ع به سمت در یم دوم و در رو باز یم کنم. عمو به رسعت به دنبالم میاد که با 

 :رجوع مواجه یم شه. یه کم دست و پاش رو گم یم کنه و یم گه

 .آره، روژان جان حتما امشب مزاحمتون یم شیم -

 :منم با لبخند یم گم

یف بیارین. راستر عمو معصوم رو هم با خودتون بیارین -  .تشر

 :عمو با چشم برام خط و نشون یم کشه و یم گه

 .حتما، حتما -

 :ارباب رجوع و یم گهبعد بریم گرده سمت 

 .بفرمایید داخل -

 :منم که اوضاع رو خیط یم بینم یم گم

 .عمونی من رفتم سالم منو به معصوم برسونید، بای -

دیگه صتر نیم کنم، خودم رو به ماشی   یم رسونم، همی   که تو ماشی   یم شینم از خنده منفجر یم شم. همیشه 

 من و رزاست. مثِل رزا بچه مثبت،  همی   جوری بودم. عمو یه پش بیشتر نداره،
ی

اسمش کیهانه. کیهان همبازی بچیک

ه برای ادامه تحصیل به مالزی بره. همیشه من کیهان رو اذیت یم کردم و  آخر خرخونیه. تا این که تصمیم یم گت 

م. با یاد روزنامه صداش یم کردم. همه ی زمان هانی که کیهان و رزا با هم درس یم خوندن من هم آتیش یم سوزوند

گذشته ها لبخندی رو لبام یم شینه. چه بالها که رس این کیهان بدبخت نیاوردم. آخرین بار که باهاش حرف زدم 

ه خوشش اومده یم خواد بیاد با پدر و مادرش درباره ی اون دختر صحبت کنه. حتما دلیل برگشتنش  گفت، از یه دختر

شن یم کنم و به سمت خونه حرکت یم کنم. باز هم از اون همینه وگرنه هنوز درسش تموم نشده. ماشی   رو رو 

ی ازش نیست. یه خرده دلواپس یم شم ویل باز، همه چت   رو به  ی رد یم شم که حمید اون جا یم نشست. ختر مست 

 .فردا موکول یم کنم

 .توی راه واسه رزا زنگ یم زنم که بعد از چند تا بوق گوشر رو بریم داره

 :رزا
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 .ر دارمروژان فعال کا -

 .رزانی حیاتیه -

 :رزا

 .زودتر بگو -

 .عمو و روزنامه یم خوان بیان خونمون -

 :رزا

 .روژان مسخره بازی رو کنار بذار، من تو جلسه ام -

! راستش رو بگو شیطون چی کاره شدی؟ بهم بگو قول یم دم  - یه جور حرف یم زن  انگار یه کاره ای تو مملکت هستر

 .به هیچ کس نگم

 :رزا

 .روژان حالیت نیست چی یم گم -

م. همون اول بریم داره و یم گه ه چه خواهر نر تربیتر دارم. دوباره تماس یم گت 
َ
ه ا
َ
 :بعد با عصبانیت قطع یم کنه. ا

 .خدا بگم چی کارت کنه که هیچ جانی برام آبرو نذاشتر  -

 این مقام جدیدت رزانی این مت   و صندیل واسه هیچ کس موندگار نیست، این قدر به مقام جد -
ی

یدت نناز. حاال نیم گ

 چیه؟

 یم گه
ی

 :رزا با نر حوصلگ

 کدوم مقام؟ -

ِ تو یه جانی به  -
ای بابا همی   که یه کاره ای تو مملکت شدی. آچر تو از اول هم خرخون بودی یم دونستم این خرخون 

؟ قول یم دم به همه حرفات گوش کنم  .دردم یم خوره. منو زیردست خودت یم کت 

 :رزا

 االن وقتش نیست -
ی

 .روژان باور کن خییل خسته ام، اگه زنگ زدی چرت و پرت بیک

. ایشاال اون  -
ی

 دارما یک ساعته دارم براش حرف یم زنم آخر رس یم گه چرت و پرت یم گ
 
ه... عجب خواهر مزخرق

َ
ه، ا

َ
ا

 .مقامت کوفتت بشه که دیگه هوس تنها خوری نکت  

 :رزا

 .فقط یم خوای رو اعصاب من پیاده روی کت   مثل این که کار نداری -

؟ -  ای بابا! تو چته رزانی

 :رزا
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کت، کارام زیاده، حرفت رو بزن کار دارم -  .امروز بعد از مدت ها اومدم رسر

 .امشب مهمون داریم -

 :رزا

 چ ی؟ -

 :با خنده یم گم

 .پیچ پیچی  -

 :رزا

 .روژان مسخره بازی در نیار مثل بچه ی آدم حرف بزن -

 .ثل این که تو هم مثل عباس سمعک الزم شدی! یم گم امشب مهمون داریمم -

 :رزا

 روژان چرا از قبل با من هماهنگ نکردی؟ -

 .آخه مهمونمون خودش، خودش رو دعوت کرد، از قبل هم بهم ختر نداد که بهت بگم -

 :رزا

؟ امشب مهمونمون کیه؟ -
ی

 روژان عی   آدم حرف بزن بفهمم چی یم گ

 .اری مثل فرشته ها باهات حرف بزنم، عمو کیوان با خونواده اش میادلیاقت ند -

 :رزا

 .اونا که صاحب خونه ان، ترسیدم که دوستات رو دعوت کرده باشر  -

، یعت  دوستام صاح -  ...خییل پر رونی

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

ونه. زودتر لیست خرید رو یم خری لیست خرید رو واست اس ام اس یم کنم خودم هم وقتر کارم تموم شد میام خ -

 .تا من اومدم غذا درست کنم

، چرا این قدر واسه من و خودت کار یم تراشر  -  .رستوران رو که ازمون نگرفیر 

 :رزا

 .همی   که گفتم -

بعد هم رسی    ع قطع یم کنه. چند دقیقه بعد هم یه لیست بلند باال واسه مِن بدبخت اس یم کنه. آخه ییک نیست 

ستوران رو واسه همی   روزا گذاشیر  دیگه. بعد از دو ساعت باالخره خریدا تموم یم شن. حاال خوب و بدش بهش بگه ر 

رو دیگه نیم دونم که خوب خرید کردم یا نه. رسعتم رو بیشتر یم کنم تا زودتر به خونه برسم. فکر کنم رزا هم، خونه 
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ی از م اشی   رزا نیست. یه خرده نگران یم شم و براش زنگ یم رسیده. خونه یم رسم و ماشی   رو پارک یم کنم اما ختر

 .زنم بعد از چند تا بوق صداش رو یم شنوم

 :رزا

 بله؟ -

؟ -  رزا کجانی

 :رزا

کت پیش اومده بود دیر شد، االن هم تو ترافیکم. همه خریدا رو کردی؟ -  یه کاری تو رسر

 .اوهوم -

 :رزا

 .فعال قطع کن، میام خونه حرف یم زنیم -

 .پس فعال خداحافظ باشه، -

 .خداحافظ -

گوشر رو قطع یم کنم و با آسانسور خودم رو به آپارتمانمون یم رسونم. خریدا خییل سنگی   هسیر  به زحمت مست  

ون  آسانسور تا آپارتمان رو یط یم کنم و خریدا رو وسط سالن رها یم کنم. یم رم سمت اتاقم و با همون لباسای بت 

 .کنمخودم رو روی تخت پرت یم  

ه یه زنگ بهش بزنم خییل  جای رزا خایل که بیاد به جونم غر بزنه. آخ که چه قدر خسته ام. یاد مریم یم افتم. بهتر

م. رو تخت یم شینم و گوشر رو از جیبم در میارم و واسه مریم زنگ یم زنم با همون بوق اول گوشر  وقته ازش نر ختر

وع به فحش دادن یم کنه  .رو بریم داره و رسر

 :یممر 

. یم دون   - ، به تو هم یم گن دوست. بعد از این همه مدت زنگ زدی به من که چه غلظ بکت  تو خجالت نیم کشر

س نیست س نبودی. اون گوشر کوفتیت همیشه یا خاموشه یا در دستر  .چند بار بهت زنگ زدم. چرا در دستر

 .بابا یه نفس بکش، حاال خفه یم شر  -

 :مریم با جیغ یم گه

 .گوهیچی ن -

 :بعد دوباره کیل فحش بارم یم کنه بعد از چند دقیقه که از من صدانی در نمیاد به خودش میاد و یم گه

 الو؟ قطع کردی؟ -

ی نیم گم  .باز چت  

 :مریم با جیغ یم گه
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 !روژان -

ه چیه پرده ی گوشم پاره شد؟ -
َ
 ا

 :مریم

؟ -  چرا حرف نیم زن 

 .خودت گفتر هیچی نگو -

 :مریم

 حرف یم زنم گوش نیم دی؟ همی   که گفتم هیچی نگو زودی قبول کردی؟ من این همه -

 خونر یم شم -
ده دارم دختر

َ
 .اوهوم، ب

 :مریم

 امان از دست تو. کجا بودی این مدت؟ -

 :با شوچ  یم گم

 .خونه ی آقا شجاع -

 :مریم با حرص یم گه

 !روژان -

ا یم خواد دف -  .عه ی بعد با خودم یم برمتجای خونر نبودم، اگه دلت کتک و فحش و نارس 

 :مریم

 همه ی اینا از جانب تو نصیبم یم شه. خارج از شوچ  یه کم از خودت بگو -
 
 .نه ممنون، به اندازه کاق

 :با شیطنت یم گم

 ....من روژانم، بیست و دو ساله، رشته نرم اف -

 :مریم

 .کوفت -

 از خودت بگو -
ی

 .ای بابا خودت یم گ

 :مریم

 ه این مدت نبودی چی کار یم کردی؟منظورم اینه ک -

آهان، این رو بگو. در حال گرد و خاک بودم، داشتم دعوا یم کردم و فحش یم خوردم و کتک یم زدم و کتک یم  -

 .خوردم
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 :مریم

 اصال یم دون  چیه؟ -

 .نه تو بگو تا بفهمم -

 :مریم

 .تو آدم نیم شر  -

 .این رو که همه یم گن یه چت   جدید بگو -

 :مریم

 .روژان یا مثل آدم حرف یم زن  یا قطع یم کنم -

 .آخه کار سختیه -

 :مریم

؟ -  چی

 .که یه فرشته بخواد مثل آدم صحبت کنه -

 :مریم

 .تو اون فرشته ای هستر که از بهشت رونده شده، اومده رو زمی   بالی جون من شده -

 !مرییم این مدت نبودم شاعرم شدی! با قافیه حرف یم زن   -

 :مریم

 .ال با تو نیم شه دو کلمه حرف زداص -

 :یم خواست قطع کنه که یم گم

 .قطع نکن بابا، حوصله ندارم انگشتای نازنینم رو خسته کنم و دوباره برات زنگ بزنم -

 :مریم

 چرا باید گوش بدم؟ -
ی

 وقتر داری چرت و پرت یم گ

 . زدیاگه یم دونستر این حرفای من چه ارزش معنوی ای دارن این جور حرف نیم -

 :مریم

 .بله بله، کامال معلومه. اصال باید حرفای شما رو ضبط کرد و گذاشت تو موزه شاید به درد نسل بعد بخوره -

 :با جدیت یم گم

 .راست یم گیا چرا به فکر خودم نرسید -
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 :مریم

 .در موزه تخته یم شهچون تو اصال عقل نداری که بخوای فکر کت  وگرنه یم فهمیدی اگه صدای تو رو بذارن تو موزه  -

 باز من یه مدت نبودم تو نر تربیت شدی؟ -

 :مریم

 .اینم از هم نشیت  با توئه -

، تازه دلت  - شر
ُ
، پش ک الگ رفتارای نر ادبانه ات رو نذار تقصت  من! من، دختر به این خانیم، خوشگیل، مهربون 

 .بسوزه خواستگار هم پیدا کردم

 :مریم

 .عقد کردی نکنه این مدت که نبودی -

 .نه هنوز به اون جاها نرسیده، ویل خدا رو چه دیدی شاید به اون جاها هم رسید -

 :مریم

 روژان مرگ من بگو این مدت کجا بودی؟ -

ی، نه؟ -  داری از فضویل یم مت 

 :مریم

م نر تربیت، فقط یه خرده کنجکاوم -  .نخت 

 .کامال معلومه -

 :مریم با داد یم گه

 !روژان -

ه. شاید تنها کسیه که تو دنیا با همه ی تفاوت هانی که بینمون هست خییل از حرص خو  ردن های مریم خنده ام یم گت 

 یم 
 
شبیه منه. هیچ وقت از زبون کم نمیاره فقط بعض  مواقع از دستم حرص یم خوره که البته بعدش حسانر تالق

 .کنه

 .باشه بابا، آروم بگت  تا برات تعریف کنم -

وع به گف اه گفیر  بعد رسر وع یم کنه به بد و بت   .یر  ماجراها یم کنم وقتر حرفام تموم یم شه مریم رسر

 :مریم

ِی احمق خجالت نیم کشه! چه طور دلش اومد اون بچه ی معصوم رو بزنه -  .دیوونه ی زنجت 

؟ -  پس من چی

 :مریم
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 .تو که هر چی کتک خوردی حقته، تازه کم هم خوردی -

 :بعد دوباره ادامه یم ده

مرد دلم براش کباب شد. اهایل روستا از دست این چی یم کشن. روژان دفعه ی بعد منو هم با خودت ب - یچاره اون پت 

 یم بری؟

 نیست. فقط خونواده ات اجازه یم دن؟ -
 
 اگه یم خوای بیای حرق

 :مریم

 .اگه بفهمن با توام اجازه یم دن -

کرن. از روز اول نه به پوششم گت  دادن نه به رفتارام. بعد راست یم گه، مامان و باباش مثل خودش خییل خییل روشنف

از یه مدت هم با خونواده ام آشنا شدن. چند باری هم وقتر مامان و بابا زنده بودن به خونمون اومدن ما هم به 

 .خونشون رفتیم. در کل منو خوب یم شناسن

 .باشه، اگه خواستر آماده باش آخر هفته باهامون بیا -

 :مریم

؟ج -  ای خواب چی

 .نگران نباش این هفته عمو جور یم کنه -

 :مریم

 .روژان، ای کاش به همون احمد جواب مثبت یم دادی -

 :با یه لحن غمگی   یم گم

 .یه یه خواهر دست رو دلم نذار، دیر فهمیدم. حاال عیتر نداره تو رو یم برم تا برام خواستگاری کت   -

 :مریم

 .وش کرده، بچه دار هم شدهنه دیگه فکر کنم تا حاال عر  -

! هر جور حساب یم کنم نیم تونم بفهمم کار نه ماه رو چه جوری تو یه شب انجام داده! نکنه از قبل  - عجب رسعتر

 زن داشته؟

 :مریم

 .تکنولوژی عزیزم -

 .صدای در میاد

یم خوان بیان. باز برات زنگ  مریم فکر کنم رزا اومده، االن میاد پوست کله ی منو یم کنه، امشب عمو و خونواده اش -

 .یم زنم ویل تو برای مسافرت آماده باش
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 :مریم

 .باشه گلم، پس فعال خداحافظ -

 .خداحافظ -

 .همی   که گوشر رو قطع یم کنم در اتاق با شدت باز یم شه و رزا با عصبانیت جلوی در ظاهر یم شه

 !این جوری میای، شاید من لخت باشمآچر وقتر یم خوان وارد طویله هم بشن یه ندانی یم دن چرا  -

 :رزا با عصبانیت نگام یم کنه و یم گه

 .چرا هیچ کار نکردی. همه ی خریدا رو ریختر تو سالن اومدی این جا با خیال راحت داری صحبت یم کت   -

یم - ، خودت قبول مهم خرید بود که اون هم انجام شد دیگه بقیه با خودته. من که از اول گفتم غذا از رستوران بگت 

 .نکردی پس بقیه ی کارا به من ربظ نداره، من خسته ام یم خوام بخوابم

 :رزا

احتمون کم کنیم -  .منم خسته ام ویل وقتر مهمون داریم باید یه کم از استر

. من اگه به جای تو  - خودت گفتر عمو مهمون نیست صاحب خونه ست پس الزم نیست الگ خودت رو خسته کت 

ی بخره دور هم بخوریم بودم به عمو   .یم گفتم داره میاد بی   راه یه چت  

 :رزا با جیغ یم گه

 !روژان -

ون رو تخت دراز یم کشم و یم گم  :اما من نر توجه به جیغ رزا با همون لباس بت 

 .کوفت، الگ برام روژان روژان نکن -

 :رزا

 .الاقل اون لباس رو در بیار -

 .له ندارمنر خیال... فعال خوابم میاد حوص -

رزا همون جور که زیر لب غر یم زنه از اتاق خارج یم شه و در اتاق رو محکم به هم یم کوبه. تازه داشتم به خواب یم 

 .رفتم که با صدای جیغ رزا به خودم میام رسی    ع از جام بلند یم شم و از اتاق خارج یم شم

 .رزا رو یم بینم که با عصبانیت داره به خریدا نگاه یم کنه

 :ا نگران  به سمت رزا یم رم و یم گمب

؟ -  رزا حالت خوبه، چرا جیغ یم زن 

 :رزا یه نگاه گودزیالنی بهم یم کنه و یم گه

 اینا چیه خریدی؟ -
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 .خب لیست خریداییه که تو گفتر  -

 :رزا

ی رو طرف یم -  خواسته هر چی آت و آشغال تو بازار بود جمع کردی آوردی خونه. این میوه ها چیه خریدی؟ هر چت  

 .دور بریزه به تو انداخته. اصال بگو ببینم این گوشت رو از کجا گرفتر معلوم نیست گوشت خره یا سگ

 :با شیطنت یم گم

 .فکر کنم گوشت خوکه -

 :رزا با عصبانیت یم گه

 !روژان -

ا رس در نمیارم! چیه بابا، با اون جییع  که تو کشیدی من فکر کردم چی شده؟ تو خودت باید یم دونستر من از ای - ن چت  

 .حاال هم که خریدم به جای تشکر با جیغ و دادت داری سکته ام یم دی

بعد نر توجه به رزا به سمت اتاقم حرکت یم کنم و همون جور زیر لب غر یم زنم. هر چند صدای غرغرای رزا رو هم 

 .یم شنوم

 :رزا

 .ن یم خوری که آتیش بسوزون  از اول هم اشتباه کردم، تو رو چه به خرید! فقط به درد ای -

ه... آدم این قدر بچه مثبت! حالم به هم خورد -
َ
ه، ا

َ
 .ا

به در اتاقم یم رسم و در رو محکم یم بندم. با خودم فکر یم کنم هممون وقتر عصبان  یم شیم رس این در بدبخت 

دی رو لبام یم شینه. این بار دیگه خایل یم کنیم. زورمون به بقیه نیم رسه این در بدبخت رو یه داغون یم کنیم. لبخن

واقعا خودم رو روی تخت پرت یم کنم تا یه خرده بخوابم. خودم هم نیم دونم گ خوابم برد. با تکون های دستر 

 .چشمام رو باز یم کنم. رزا رو باالی رسم یم بینم که با اخم نگام یم کنه

 :رزا با رس سنگیت  یم گه

 .ن یم رسنلباست رو عوض کن عمو اینا اال -

به زحمت رو جام یم شینم و به ساعت اتاقم نگایه یم ندازم. چه قدر زود گذشت، ساعت هشته! رسی تکون یم دم و 

رزا هم از اتاق خارج یم شه. از تختم پایی   میام و به سمت کمد لباسام یم رم. یه دست بلوز و شلوار ساده از کمد 

ون یم کشم و لباسام رو عوض یم کنم. یم خ وام موهای به هم ریخته ام رو مرتب کنم که صدای زنگ بلند یم شه. بت 

ه. رسی    ع در اتاق رو باز یم کنم و  ی انجام یم دم. صدای عمو رو یم شنوم که رساغ منو یم گت  کارام رو با رسعت بیشتر

 .خودم رو تو سالن پرت یم کنم

 :جیغ یم زنم

 .من اومدم -

 :روزنامه هم صدای خنده اش بلند یم شه. عمو با اخم یم گه زن عمو کیوان با خنده رسی تکون یم ده. 
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 .تو آدم بشو نیستر  -

 :رزا

 .عمو خودتون رو خسته نکنید، اگه قرار بر آدم شدن بود که این تا حاال شده بود -

 :عمو

 باز چه آتیشر سوزوندی که رزا رو ناراحت کردی؟ -

 چه بالنی رسم میاره؟همیشه در حق من ظلم یم شه. چرا هیشیک نیم گه رزا  -

 :عمو

 .همه از ذاِت خراِب تو ختر دارن -

 .فقط اسمم بد در رفته وگرنه این رزای چشم سفید زیر زیرگ همه کار یم کنه -

 :کیهان

 .هنوز همون  هستر که بودی -

 .ت  سالم بر روزنامه ی کیهان، چه طوری مرد؟ نکنه انتظار داشتر وقتر برگشتر ییک دیگه رو جای من ببی -

 :کیهان

 .فکر کردم یه کم بزرگ یم شر که دیدم نه از محاالته -

 .همی   که شماها پت  شدین کافیه. امسال تولدت پیش من یه دندون مصنویع کادو داری -

 :کیهان با خنده یم گه

 .آدم کردن تو از شکافیر  اتم هم سخت تره -

ه... مثال هم که یم زن  همه نشونه ی خرخون بودنت -
َ
ه، ا

َ
ه. از من فاصله بگت  نیم خوام خرخونیت به من هم رسایت ا

 .کنه

 :زن عمو کیوان با خنده به طرف من میاد و بغلم یم کنه و یم گه

 .چرا این قدر دختر کوچولوی منو اذیت یم کنید -

ون میارم و یم گم  :زبونم رو واسه همشون بت 

 .حسودیتون شه -

ه. با شوچ  و خنده به سمت سالن  بعد خودم رو واسه زن عمو لوس یم کنم. همه از این کار من خندشون یم گت 

 .حرکت یم کنیم

 :رو مبل کنار زن عمو یم شینم و یم گم
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 .الله جون هیشیک منو دوست نداره همشون اذیتم یم کنند -

 :الله

 .عزیزم خودم همشون رو دعوا یم کنم -

 :نیشم باز یم شه و با خنده یم گم

؟ -  جوِن من راست یم گی  

 :الله

 .معلومه عزیزم، خودت بگو کدومشون رو اول تنبیه کنم -

 :با خنده یم گم

 .عمو کیوان رو -

 :خنده ی همه بلند یم شه و عمو کیوان یم گه

 عمونی دلت میاد؟ -

 .اوهوم -

 :عمو کیوان

 ...اوهوم و کوف   -

 :با چشم غره ی زن عمو، عمو کیوان یم گه

 .انیم شدیمنظورم اینه که واسه خودت چه خ -

 .این رو که خودم یم دونم، الگ این حرفا رو نزنید که گوشام دراز نیم شه -

عمو کیوان با چشم و ابرو برام خط و نشون یم کشه، منم با بدجنش ابروهام رو باال یم ندازم. بعد از کیل شوچ  و 

 :خنده رزا و الله جون یم رن شام رو آماده کنند و عمو هم یم گه

 .دا یم خوام یه رس به این روستا بزنم ببینم یم تونم جای مناستر رو براتون پیدا کنمروژان فر  -

 :کیهان

 .بابا همه چت   رو برام گفت خییل ناراحت شدم -

 :با ناراحتر یم گم

، هر وقت یم ریم اون جا کیل دردرس برامون درست یم شه -  .اعصاب برام نذاشیر 

 :کیهان

 هم یه آب و هوانی عوض یم کنم هم ببینم حرف حسابشون چیه؟این دفعه منم باهاتون میام.  -
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؟ -  نر خیال خودم یم تونم از پس مشکالت بر بیام، اما با عوض کردن آب و هوا موافقم. تا گ هستر

 :کیهان

 .یه مایه یم مونم -

 :عمو

 روژان ویال رو که خریدم به نام گ بزنم؟ -

ه به نام -  .رزا باشه من که اون جا کش رو ندارم بهتر

 :عمو

ه. راستر کیهان در مورد نازیال بهت گفت؟ -  آره فکر کنم این جوری بهتر

 :با خنده یم گم

 .پس باالخره بچه زبون باز کرد! منو کشت تا دو کلمه در این مورد باهاتون حرف بزنه -

 :عمو با خنده یم گه

؟ -  ای کلک، پس یم دونستر

، مگه یم شه این روزنامتون بخو  - ه من با ختر نشمپس چی  .اد زن بگت 

 :عمو با ناراحتر یم گه

 .همیشه فکر یم کردم کیهان و رزا مال هم هسیر   -

 :کیهان

 .بابا رابطه ی من و رزا بیشتر خواهر و برادریه -

 :رسی به نشونه ی موافقت تکون یم دم و یم گم

ه مطمی   باشی   همینه. رزا هم کیهان عمو جون اگه این روزنامتون تو کل عمرش یه حرف درست و حسانر زده باش -

رو مثل برادرش دوست داره. اونا با هم بزرگ شدن، رابطشون این طور شکل گرفته، براشون سخته دیدشون رو نسبت 

 .به هم عوض کنند

 :عمو هم رسی تکون یم ده و یم گه

هم نازیال رو ببینیم هم با خونواده اش  حق با توئه. قرار شده بعد از یه ماه، ما هم با کیهان یه رس به مالزی بریم تا  -

 .آشنا بشیم

 .خییل خوبه -

 :رسم رو به طرف کیهان بریم گردونم و یم گم

 .پس واسه همیشه موندگار شدی -



 

 
179 

 :یم خنده و یم گه

 .نه بابا، قرار شده بعد از اتمام درسم با نازیال به ایران برگردیم -

 خونواده اش مشکیل ندارن؟ -

 :کیهان

، نازیال هم با برگشیر  به ایران مشکیل ندارهاونا ت - ی رو به عهده ی نازیال گذاشیر   .صمیم گت 

 .پس خیالت راحته -

 :کیهان

 .آره -

 .با صدای الله جون به خودمون میایم

 :الله

 .غذا آماده ست بیاین تا رسد نشده -

. بعدش هم من و رزا به بعد از شام عمو اینا یم رن، چون عمو قرار بود فردا یه رس به روستا بزنه ز  ودتر به خونه رفیر 

 کمک هم، خونه رو رس و سامون یم دیم و هر کدوم به اتاق خودمون یم ریم تا بخوابیم

چشمام رو باز یم کنم و نگایه به ساعت یم ندازم. ساعت یازده و نیمه! چه قدر خوابیدم. پس چرا رزا بیدارم نکرد؟ با 

ت از جام بلند یم شم و به سمت  خونه یه تیکه کاغذ رو به یخچال حت  ی ازش نیست. یم رم آشتی  اتاق رزا یم رم، ختر

 .چسبونده

طبق معمول اومدم بیدارت کنم ویل جنابعایل در این دنیا به رس نیم بردی. منم دیرم شده بود نیم تونستم منتظر  -

کت، امروز کارام زیاده دیر بریم گردم. اگه تونس تر بیا کمکم، هر چند چشمم آب نیم جنابعایل بمونم. من یم رم رسر

 .خوره... رزا

ه. مت   رو  ه. این روزا حتر رو کاغذ هم دست از غرغر بر نیم داره. صبحونه ی نیمه کاره اش هنوز رس مت   خنده ام یم گت 

جمع یم کنم و یه لیوان آب پرتقال یم خورم. به سمت اتاقم یم رم تا حاض  بشم امروز هر جور شده باید حمید رو 

ت ساده یم زنم و از خونه خارج یم شم. ماشی   رو روشن یم کنم و به سمت  ببینم. برعکس روزای دیگه یه تیپ استی

 حرکت یم کنم. توی راه برای رزا زنگ یم زنم
ی

 .خیابون همیشیک

 :رزا

 .بله -

 .سالم رزانی  -

 :رزا

 .سالم، چه عجب باالخره بیدار شدی -
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 .دمبعد از مدت ها درست و حسانر خوابی -

 :رزا

 انگار این مدت نیم خوابیدی. راستر عمو قبل از حرکتش برام زنگ زد. عمو گفت بهش گفتر اگه ویال رو  -
ی

یه جور یم گ

 .پیدا کرد به نام من بزنه، واسه ی همی   حضورم اون جا الزامیه

ه... به اینش فکر نکرده بودم -
َ
 .ا

 :رزا

کت خییل کار دارم.  - قرار شده فعال به نام تو باشه بعد کارا رو خودمون جفت و جور مهم نیست، من گفتم تو رسر

 .کنیم

 .باشه، مسئله ای نیست -

 :رزا

کت بزن -  .روژان رسم خییل شلوغه، تونستر یه رسی به رسر

 .باشه حتما، ویل هیچ تضمیت  نیم دم چون امروز خودم چند جانی کار دارم -

 :رزا

 .باشه، من باید برم با من کار دارن -

 .واظب خودت باش، خداحافظم -

 :رزا

 .تو هم همی   طور، خداحافظ -

این جور که معلومه وسطای این هفته یه بار دیگه باید به روستا برم. رفت و آمد برام سخته، ده دقیقه راهم که 

ی از حمید نیست. یعت  چی شد  یم رسم. به پیاده رو نگاه یم کنم. خدایا باز هم ختر
ی

ه؟ کم نیست! به خیابون همیشیک

ِ گل فروش رو اون اطراف یم بینم. ماشی   رو نگه یم دارم و پیاده یم شم
 .کم دارم نگران یم شم. یه دختر

 .دختر خانم، خانیم -

 :دختر نگایه به من یم ندازه و یم گه

 منو صدا کردین؟ -

؟ -  آره گلم، یم خواستم بدونم تو همیشه این جاها کار یم کت 

 :دختر 

 .ات همی   اطراف هستمآره خانم اکتر اوق -

 پشی که همیشه تو پیاده رو کفشا رو واکس یم زد رو یم شناش؟ -



 

 
181 

 : دختر 

؟ -  حمید رو یم گی  

 :با خوشحایل یم گم

 آره خانیم، یم دون  جدیدا کجا کار یم کنه؟ -

 :دختر 

چهار روزی هم نه خانم، همیشه همی   جا یم اومد. با کش حرف نیم زد. کش زیاد در موردش نیم دونه. سه  -

ی نیست  .هست که ازش ختر

 :با ناامیدی آیه یم کشم و یم گم

 .ممنون بابت کمکت -

 :بعد لحنم رو تغیت  یم دم و با لبخند یم گم

 دو تا شاخه از گل های خوشگلت رو بهم یم دی؟ -

 :با شوق یم گه

 .آره خانم -

یناش رو برام جدا یم کنه  .بعد یم گرده دو تا از خوشگلتر

 :ده هزار تومت  بهش یم دم که یم گهدو تا 

 .خانم این خییل زیاده -

 :با لبخند یم گم

 .بقیه اش مال خودت -

بعد هم سوار ماشی   یم شم و ماشی   رو به حرکت در میارم، واقعا ناامید شدم. یعت  چی شده؟ خییل نگرانم، نیم دونم 

کت که تازه یاد آدرس خونشون یم ا فتم. با این که خونشون خییل دوره ویل من که کاری چی کار کنم. یم خوام برم رسر

م رو تغیت  یم دم و به سمت پایی   شهر حرکت یم کنم. یه آهنگ  ندارم، رزا هم حاال حاالها پیداش نیم شه. پس مست 

 .هم یم ذارم تا حوصله ام رس نره

 این سکوت و این هوا و این اتاق شب به شب به خاطرم میاردت

 یه نفر نیم خواد باور کنه نداردتتوی این خونه هنوزم 

 نیم خواد باور کنه تو این اتاق دیگه ما با هم نفس نیم کشیم

 زیر لب یه عمره یم گه با خودش ما که از همدیگه دست نیم کشیم

ِ تو رس هر رایه نشونه یم کشه
 .به هوای روز برگشیر 
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 .با تمام جاده های رو زمی   رد پات رو سمت خونه یم کشه

 .ر روزم رو بدون تو با تِب یه خاطره رس یم کنممن دارم ه

 .با خودم به جای تو حرف یم زنم خودم رو جای تو باور یم کنم

 .توی این خونه به غت  تو کش دلش رو با من ییک نیم کنه

 نیم کنه
ی

 .من یه دیوونه ام که جز خیال تو کش با من زندگ

 .یارمتتو سکوت نر هواِی این اتاق، شب به شب به خاطرم م

 .خودمم باور نیم کنم ویل... دیگه باورم شده ندارمت

م. یه پش بچه به طرفم میاد و یم گه  .باالخره رسیدم. ماشی   رو نزدیکای خونه پارک یم کنم. تو کوچه نیم تونم بتر

 .خانم ماشینتون رو این جا پارک نکنید خط یم ندازن -

 :با لبخند نگاش یم کنم و یم گم

سم اسمت چیه؟ سالم گلم، یم -  تونم بتی

 :پش

 .خانم اسمم سپهره -

؟ - ، آقا سپهر یه کاری یم تون  برام کت 
ی

 به به عجب اسم قشنیک

 :سپهر

 چی کار خانم؟ -

 .یم تون  مواظب ماشینم باشر تا بیام. منم بابت کاری که برام یم کت  بهت یه مبلیع  یم دم -

 :سپهر

 .خانم من مجان  هم این کار رو یم کنم -

 .یم دونم آقا سپهر گل ویل اون جوری من ناراحت یم شم -

 :سپهر یه کم فکر یم کنه و یم گه

 .باشه -

ون میارم و یم گم  :از کیفم یه ده هزاری بت 

 .پس این رو بگت  و مراقب باش کش به ماشینم خط نندازه -

 :پش

 .خیالتون راحت خانم -
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مت خونه ای یم رم که دفعه ی پیش حمید رو به اون جا رسوندم. لبخندی یم زنم و ازش دور یم شم. با نگران  به س

به به در یم زنم. بعد از  زنگ رو پیدا یم کنم ویل هر چی دستم رو روش یم ذارم صدانی ازش در نمیاد. به ناچار چند ض 

وهای چند دقیقه صدای دختر بچه ای رو یم شنوم و بعدش هم در باز یم شه و یه دختر بچه با لباس کثیف و م

 .ژولیده جلوی در ظاهر یم شه

 :جلوش زانو یم زنم تا هم قدش بشم و یم گم

 .سالم خانم کوچولو -

یت  یم گه  :با لحن شت 

 .سالم -

 داداشت خونه هست خانم خانما؟ -

بچه  :دختر

 .نه -

 مامانت خونه هست خانم خوشگله؟ -

 :تو چشماش اشک جمع یم شه و یم گه

 .نه -

 :با نگران  یم پرسم

ی شده گلم؟ -  چت  

 :تو همی   موقع صدای یه زن رو یم شنوم

؟ گ بود؟ -  هاله کجانی

 :زن  جلوی در ظاهر یم شه، منم وایمیسم و یم گم

 .سالم خانم -

 :زن نگایه به لباسام یم ندازه و یم گه

؟ -  سالم، کاری داشتی  

 .با حمید کار داشتم -

 :زن با اخم یم گه

 شما؟ -

 .شما فکر کنید یه دوست -

 :زن
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 .خونه نیست، حال مادرش بد شد، بردش بیمارستان -

 :با نگران  یم گم

 کدوم بیمارستان؟ -

 :زن

- ... 

ه و یم بره تو خونه، در رو هم یم  از زن تشکر یم کنم که زن با نر تفاونر فقط رسی تکون یم ده، دست هاله رو یم گت 

 .شنومبنده. با ناراحتر به سمت ماشی   یم رم. صدای سپهر رو یم 

 :سپهر

 .خانم اینم ماشینتون. یه خش کوچیک هم روش نیفتاد -

 :همه ی مهربون  رو یم ریزم تو چشمام و یم گم

 .مرش آقا سپهر، خییل بهم لطف کردی -

 :سپهر

ین رسی    ع پیدام یم کنید -  .خواهش یم کنم خانم، هر وقت اومدین این جا، از بچه ها رساغم رو بگت 

 :با لبخند یم گم

، کارت خییل بیستههر  -  .وقت اومدم حتما یم گم تو مراقب ماشینم باشر

 :یم خنده و یم گه

 .مرش خانم -

ی نیم گم. تو ماشی   یم شینم و دستم رو به نشونه ی خداحافظ  براش تکون یم دم اونم دستر برام تکون یم ده و  چت  

ناراحتر تو ماشینم یم شینم. خییل اعصابم خرد  به سمت بچه هانی یم ره که آخر کوچه دارن فوتبال بازی یم کنند. با 

شده. ماشی   رو روشن یم کنم و به سمت بیمارستان  که اون زن گفت حرکت یم کنم. دلم برای حمید یم سوزه. این 

چند روز چه جوری پول جور کرده. اون قدر فکر یم کنم که نیم فهمم چه جوری جلوی بیمارستان رسیدم. ماشی   رو 

و از ماشی   پیاده یم شم. همون جور که دارم وارد بیمارستان یم شم تازه یادم یم افته که من اسم مادر پارک یم کنم 

 :حمید رو نیم دونم! آه از نهادم بلند یم شه. حاال باید چی کار کنم؟ یم رم جلوی قسمت پذیرش و به مسئولش یم گم

 .ببخشید خانم -

 :مسئول پذیرش

 بله بفرمایید؟ -

 .نبال یه بیمار یم گردم که اسمش رو نیم دونمراستش من د -

 :همون جور که رسش پایینه یم گه
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یه؟ -  تو کدوم بخش بستر

 .راستش اون رو هم نیم دونم -

 :با تعجب رسش رو باال میاره و یم گه

؟ -  یعت  چی

 .دراستش فقط یم دونم یه زن رو چند روز پیش میارن این بیمارستان که یه پش بچه هم همراهش بو  -

 :کیم فکر یم کنه و یم گه

آره یادمه، چند روز پیش یه زن جوون رو میارن که حال و روز خونر نداشت فکر کنم مشکل از قلبش بود یه پش  -

 .بچه هم همراش بود، اما چون هزینه ی این جا سنگی   بود اون رو به یه بیمارستان دولتر منتقل یم کنند

 .در حالش وخیمهآه از نهادم بلند یم شه یعت  این ق

سم؟ - یه بتی
 ببخشید خانم یم تونم اسم زن و آدرس بیمارستان  که االن توش بستر

 :مسئول پذیرش

 .یه لحظه صتر کنید -

ی نگاه کرد و بعد از چند دقیقه گفت  :مسئول پذیرش به دفتر

ین بیمارستان بود، اون رو به این جا آورد - ه بودن. صبح روز بعدش با سولماز عظییم، فکر کنم چون این جا نزدیکتر

 .آمبوالنس به بیمارستان... منتقلش کردن

از مسئول پذیرش تشکر یم کنم و از بیمارستان خارج یم شم. دلم گرفت... به خاطر نداری، مردم باید چه مکافانر 

یه بکشن. به سمت ماشینم یم رم و روشنش یم کنم. به رسعت به سمت بیمارستان یم رونم وقتر یم رسم رسی    ع 

گوشه پارکش یم کنم و به سمت بیمارستان یم رم. بخش پذیرش خییل شلوغه با اعصانر داغون یه گوشه وایمیسم تا 

نوبتم بشه. همی   جور با خودم در مورد مشکالنر فکر یم کنم که تا حاال خودم نچشیدم ویل اطرافیانم بیشتر از 

شدم بدون این که بفهمم این مردم چه دردی رو تحمل  ظرفیتشون کشیدن و من خییل وقتا نر تفاوت از کنارشون رد 

 .یم کنند که با صدای مسئول پذیرش به خودم میام

 :مسئول پذیرش

 خانم بفرمایید؟ -

؟ - ی هسیر   ببخشید یم خواستم ببینم خانم سولماز عظییم کجا بستر

 :بعد از چند دقیقه یم گه

 .بیست و سهبخش قلب و عروق، طبقه پنجم، اتاق شماره ی دویست و  -

یه تشکر زیر لتر یم کنم و به سمت آسانسور حرکت یم کنم. هر چی منتظر یم شم این آسانسور نمیاد که نمیاد. 

م از پله ها برم. تازه به طبقه ی چهارم رسیدم نفس نفس یم زنم. نفش تازه یم کنم و دوباره راه  ... تصمیم یم گت  لعنتر

خره رسیدم. دنبال اتاق یم گردم. همی   جور اتاقا رو رد یم کنم. دویست و یم افتم. به طبقه ی پنجم یم رسم. باال 
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بیست و یک. دویست و بیست و دو... و باالخره رسیدم. در اتاق رو باز یم کنم. اول از همه یه زن رو یم بینم. شاید 

رفته، چشمای زن فقط ش و چهار سالش باشه اما بد جور شکسته. حمید رسش رو گذاشته رو تخت زن و به خواب 

هم بسته ست. خدایا واقعا چرا؟ چرا این زن االن باید رو تخت بیمارستان باشه، اون که ست  نداره هنوز خییل جوونه. 

این بچه چه گنایه کرده همه ی همسن و ساالش دارن تو مدرسه درس یم خونن ویل اون تو خیابونا مشغول واکس 

در مریضش به خواب رفته. اون بچه شش ساله گناهش چیه؟ خدایا واقعا زدن کفش مردمه. االن هم که کنار تخت ما

چه حکمتر تو کاراته که من نیم فهمم. چرا باید این زن تو جوون  بیوه یم شد؟ چرا باید حمید و هاله تو این سن نر پدر 

حمید تکون  یم یم شدن؟ خدایا واقعا حکمتت چی بود؟ همی   جور که جلوی در وایسادم و با خودم فکر یم کنم، 

خوره، چشماش باز یم شه و رس جاش یم شینه. داره خمیازه یم کشه که تازه متوجه ی من یم شه. دهنش همون جور 

ه. به طرفش یم رم و خییل آهسته یم گم  :باز مونده. خنده ام یم گت 

ی یم ره اون تو -  .ببند دهنت رو، حاال یه چت  

 تو صداش نشستهحمید سیع یم کنه خییل آهسته حرف بزنه شو
ر
 :ق

؟ -  آچر خودنر

 .پس نه روحشم -

 :حمید یم پره تو بغلم و یم گه

 .باورم نیم شه -

 :با لحن شوچ  یم گم

ه... بچه هم این قدر لوس! جمع کن خودت رو بچه، مثال بزرگ شدیا -
َ
ه، ا

َ
 !ا

ون و یم گه  :حمید از بغلم میاد بت 

 .آچر به خدا باورم نیم شه که خودنر  -

م که جیغش یم ره هوا. پرستار با اخم نگایه به ما  دستش رو  ون. یه نیشگون ازش یم گت  م و با خودم یم برم بت  یم گت 

ی نیم گه و از ما دور یم شه منده به پرستار یم ندازم، چت    .یم کنه. نگایه رسر

 :حمید همون جور که داره دستش رو یم ماله یم گه

؟ -  آچر چی کار یم کت 

 .مطمی   شر بیدارینیشگون گرفتم که  -

 :یم خنده و یم گه

 چه جوری پیدام کردی؟ -

 .یادت نیست آخرین بار خودم تو رو به خونه رسوندم -

 یم گه
ی

مندگ  :حمید با رسر

 .آچر راستش کفشا هنوز آماده نیست -
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، اومد - م خونتون که مهم نیست گلم، حاال حاالها نیم خوام. هم دیروز، هم امروز رفتم تو اون پیاده رو دیدم نیستر

 .خواهرت رو دیدم، یه زن بهم گفت مادرت حالش بد شده

 :چشماش غمگی   یم شه و یم گه

 .همسایمونه، قرار شده این چند روز از هاله مراقبت کنه -

 حمید حال مادرت چطوره؟ -

 :حمید با ناراحتر رسی تکون یم ده و یم گه

 .مثل این که این روزا زیاد کار کرده و بهش فشار اومده مشکل قلتر داره باید عمل بشه، کاِر زیاد براش سمه، -

سم چرا عمل نیم کنه ویل به نظرم سوال مسخره ای اومد  .یم خواستم بتی

 حمید بهتر نیست مامانت عمل بشه؟ -

 :حمید با ناراحتر یم گه

 آچر پولش رو چی کار کنم؟ -

 .حمید من که هستم، بهت کمک یم کنم -

 :حمید با خوشحایل یم گه

 واقعا؟ -

 .آره -

 :حمید

 ویل چه جوری؟ -

 .من خرج و مخارج عمل رو یم دم تو بعدا کم کم بهم برگردون -

 :حمبد با ناراحتر یم گه

 .ویل خییل زیاده -

؟ -  اونش مهم نیست بعدا بهم بده، مگه داداشم نیستر

 .حمید به نشونه ی آره رسی تکون یم ده

 .پس رو حرف خواهر بزرگت حرف نزن -

 :دحمی

 اما؟ -

 .حمید مهم ترین چت   االن سالمتر مادرته -
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 :حمید یه کم فکر یم کنه و یم گه

ی -  .آچر حق با توئه، ویل باید قول بدی بعدا از من پس یم گت 

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .قول یم دم، قول مردونه -

 :یم خنده و یم گه

 .مرش آچر  -

 :ویل بعد لبخند رو لباش خشک یم شه و یم گه

 .اما مامان که قبول نیم کنه -

 چرا گلم؟ -

 :حمید

 .خوشش نمیاد کش بهش ترحم کنه -

م، االن پویل تو دستمه که احتیاج ندارم، پس پول رو  - من که بهتون ترحم نیم کنم، همه ی پول رو ازتون پس یم گت 

م  .به شما یم دم، بعدا هم هر وقت داشتی   ازتون پس یم گت 

 :گهحمید با ناراحتر یم  

 اگه قبول نکنه؟ -

 .نگران نباش با هم راضیش یم کنیم -

با هم وارد اتاق یم شیم، رو صندیل یم شینم حمید هم کنارم وایساده. نگرانیش رو درک یم کنم، یم ترسه مادرش قبول 

 .نکنه، ویل من راضیش یم کنم به هر قیمتر که شده. به خاطر خودش، به خاطر حمید، به خاطر هاله

 :نیم ساعت زن چشماش رو باز یم کنه. با لبخند بهش نگاه یم کنم و یم گمبعد از 

 .سالم خانم خانما -

 :با تعجب بهم نگاه یم کنه و یم گه

 ببخشید به جا نیاوردم؟ -

 :حمید با خنده یم گه

 .مامان این همون خانمه که من براش سیب زمیت  بردم -

 :زن لبخندی یم زنه و یم گه

 .ه ی شما برام صحبت کردهحمید خییل دربار  -
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 :با لبخند مهربون  یم گم

 .حمید بهم لطف داره -

 :زن

 شما این جا چی کار یم کنید؟ -

 .راستش رفتم حمید رو ببینم ویل پیداش نکردم بعد رفتم خونتون که از ماجرا با ختر شدم -

 .زن آیه یم کشه و هیچی نیم گه

ون، حم ید با نگران  نگام یم کنه و از اتاق خارج یم شه. زن با تعجب بهم نگاه یم به حمید اشاره یم کنم از اتاق بره بت 

 .کنه

ی بگم ویل یم ترسم برداشت بدی کنید -  .راستش یم خوام چت  

 :زن با تعجب یم گه

 .این حرفا چیه؟ بفرمایید -

 راستش من در مورد بیماریتون شنیدم، این طور که فهمیدم قلبتون باید عمل بشه؟ -

 :سف رسی تکون یم ده و یم گهزن با تا

ی شدم پس انداز  - منده ی حمید شدم یه خرده پس اندازش هم ته کشید. همی   چند روزی که این جا بستر واقعا رسر

 .خودم و حمید همه خرج شد. بد جور نگران این بچه هام

، همی   ناراحتر ها شما رو از پا در میاره. واسه حمید  - اصال اون پوال مهم نیست، اون  شما نباید بیخودی ناراحت بشی  

 .دوست داره شما رو سالم ببینه

 :آیه یم کشه و یم گه

 .چی کار کنم باید با این بیماری بسوزم و بسازم -

 ...وقتر یم تونید عمل کنید، وقتر با عمل یم تونید سالمتیتون رو به دست بیارید -

 :یم پره تو حرفم و یم گه

 عمل کندختر دلت خوشه ها! من یم گم ه -
ی

 .مه ی پس اندازمون برای همی   چند روز رفت، تو یم گ

 ....خب من یم تونم کم -

 .با اخم نگایه بهم یم ندازه که حرف تو دهنم یم مونه

 :زن

ارم -  .از ترحم بت  
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من بهتون ترحم نیم کنم. ازتون یه سوال یم پرسم صادقانه بهم جواب بدین. اگه جای من و شما عوض یم شد و  -

؟شما یم   تونستی   بهم کمک کنید منو روی تخت بیمارستان رها یم کردین و یم رفتی  

 :زن که انگار یه خرده نرم تر شده یم گه

 ...معلومه که نه، اما -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

م. در اصل دارم بهتون قر  - ض یم خب من هم همی   رو یم گم، من االن بهتون کمک یم کنم ویل بعد ازتون کم کم یم گت 

. اونا وقتر شما  دم و شما وقتر حالتون خوب شد کم کم بهم پس یم دین. بهتر نیست یه کم به فکر حمید و هاله باشی  

 .رو این جوری یم بینند داغون یم شن

 :زن که انگار تحت تاثت  حرفام قرار گرفته یم گه

؟ -  آخه چرا باید بهم کمک کت 

 نر دلیل بهم کمک یم کردین، غت  از اینه؟ من مطمئنم اگه شما هم به جای من بودین -

 :رسی به نشونه ی مثبت تکون یم ده و یم گه

ی -  .حق با توئه ویل باید مطمی   باشم در آینده این پول رو از من پس یم گت 

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .خیالتون راحِت راحت، بهتون قول یم دم -

 :اونم لبخندی یم زنه و یم گه

 آدمانی باشن که بدون هیچ چشم داشتر به دیگران کمک ممنونم بابت ه -
، فکرش رو نیم کردم هنوز هم چنی   مه چت  

 .کنند

 :با مهربون  نگاش یم کنم و یم گم

من که کاری نکردم، از این حرفا نزنید که ناراحت یم شم. قبال گفتم باز هم یم گم اگه شما هم جای من بودین همی    -

 .برم به داداش حمید گلم ختر بدم که تا االن پشت در چند تا سکته رو زدهکار رو یم کردین. حاال هم 

 :با مهربون  نگام یم کنه و یم گه

 .فقط یم تونم بگم ممنونم -

 :همون جور که به سمت در یم رم یم گم

 .این رو که من باید بگم از لطق  که به هم کردین و حرفام رو قبول کردین -

انر از جانبش نیم شم. رسی    ع از اتاق خارج یم شم. دوست ندارم باهام تعارف کنه یا از من در رو باز یم کنم منتظر جو 

 :خجالت بکشه. حمید رو یم بینم که با ناراحتر جلوی در قدم یم زنه. تا منو یم بینه یم گه

 آچر چی شد؟ -
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 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .یم خواستر چی بشه؟ خب معلومه دیگه حل شد -

 از پرستار عذر از خوشحایل ج
ی

مندگ یغ یم کشه. پرستاری به طرفمون میاد و با اخم بهمون تذکر یم ده. هر دو با رسر

 .خوایه یم کنیم

 :حمید با خوشحایل یم پرسه

 چه جوری مامان راض  شد؟ -

 :با خنده یم گم

 .به سختر  -

 :حمید با خجالت یم گه

مندتم -  .آچر واقعا رسر

؟ به وقتش  - ان یم کت  این حرفا چیه داداشر  .تو هم جتر

 :با کنجکاوی یم پرسه

 چه جوری؟ -

 .به وقتش بهت یم گم. تو برو پیش مادرت من هم برم با دکتر صحبت کنم -

کارا رو خییل رسی    ع راست و ریست یم کنم، با دکتر حرف یم زنم و قرار یم شه ظرف چند روز آینده سولماز رو عمل 

. پولش رو هم پرداخت یم کنم و به سم  .ت اتاق سولماز یم رمکی  

یه لبخند مهربون مهمون لبام یم کنم و در اتاق رو باز یم کنم. حمید رو یم بینم که با خنده داره یه چت   رو برای 

سولماز تعریف یم کنه. سولماز هم با لبخند نگاش یم کنه. تا نگاشون به من یم افته هر دو به هم لبخندی یم زنن و 

 :هحمید به طرفم میاد و یم گ

 آچر چی شد؟ -

احت کنه و بعدتر  - هیچی گلم، قرار شده تا چند روز دیگه مامان رو عمل کنند بعدش هم تا یه مدت مامانت باید استر

 .از اون هم که دیگه از من و تو هم سالم تر یم شه

 :حمید

 واقعا؟ -

 .معلومه، پس چی فکر کردی -

 :حمید

 .آچر خییل خوشحالم -
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 :با خنده یم گم

 .یشتر من ب -

یه خرده دیگه باهاشون حرف یم زنم و بعد ازشون خداحافظ  یم کنم و به ساعت نگایه یم ندازم، ساعت چهار 

کت رو انجام یم  کت برم تا یه کم به رزا کمک کنم. خواهرم خسته یم شه، همیشه تنها کارای رسر م به رسر تصمیم یم گت 

کت یم رونم. وق کت یم رسم به سمت اتاق رزا یم رم تا منشر منو ده. ماشی   رو روشن یم کنم و به سمت رسر تر به رسر

 :یم بینه از جاش بلند یم شه و یم گه

 .سالم خانم -

 :با لبخند یم گم

 سالم گلم، خواهرم داخله؟ -

 .بله، اما مهمون دارن -

 :با تعجب یم گم

 مهمون؟ -

 :منشر 

 .بله -

 :با کنجکاوی یم پرسم

 یم دون  کیه؟ -

 :منشر 

 .ی   باره که ایشون رو دیدمنه خانم اول -

 .بشی   راحت باش -

 .بعد خودم به سمت دفتر در یم رم

 :منشر 

 .خانم خواهرتون گفیر  هر وقت کش داخله هیچ کس رو نفرستم -

 :با خنده یم گم

 .من به کدوم حرفش گوش کردم که این دویم باشه -

 :ا منو یم بینه یم گهو بعد در رو باز یم کنم. رزا با اخم داره با ییک حرف یم زنه. ت

 .روژان چند بار بگم تا اجازه ندادم نیا داخل -

 :با کنجکاوی به کش که پشتش به منه نگاه یم کنم و یم گم
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 .تو هزار باری بگو شاید تو گوشم رفت -

دم با خودم فکر یم کنم چه طور رزا با وجود یه مهمون با من رسیم حرف نیم زنه. که با صدای خنده ی پشه به خو 

 .میام. پشی که روی مبل، پشت به در نشسته از جاش بلند یم شه و من با دهن باز نگاش یم کنم

؟ -  تو این جا چی کار یم کت 

 :کیارش

 .خوشم میاد عکس العمل هر دو تا خواهر شبیه هم هست -

 :با لحن جدی یم گم

 .واسه همینه که بهمون یم گن خواهر -

 .نگاهم به دستش یم افته

ه؟دستت  -  چطوره، بهتر

 :کیارش

 .باز خوبه تو یه حایل از ما یم پرش، خواهرت که یه سالم هم به زور تحویلمون داد. یه خوبه -

 ماهان چطوره؟ -

 :کیارش

 جزنی  -
ی

 ...اونم بد نیست، فقط چند تا شکستیک

 :وسط حرفش یم پرم و با تعجب یم گم

؟ -
ی

 شکستیک

 :کیارش

هم یه آسیب کوچولونی دیده بود. خون ریزی هم داشت که همون روز دکتر آره، رس و دستش شکسته بودن، پاش  -

 .حلش کرد

 :با دهن باز نگاش یم کنم و یم گم

 چه طور تو هیچیت نشد ویل این همه بال رس ماهان اومد؟ -

 :کیارش

ل ماشی   از دستش خارج شد و ماشی   هم به سمت رساشیتر دره رسازیر شد، با داد به - م گفت وقتر ماهان کنتر

یم من هم حرفش رو قبول کردم و پریدم، ویل ماهان نتونست به  ون بتی ل کنه باید از ماشی   بت  ماشی   رو نیم تونه کنتر

ه، چون پاش گت  کرده بود، وقتر موفق به پریدن هم شد شانس نیاورد و زیر پاش خایل شد چند متر اون طرف  موقع بتی

ا رو شکر هر دومون نجات پیدا کردیم ویل ماهان به خاطر این که به تر افتاد. ماشی   هم ته دره رفت ویل خب خد

یده بود بیشتر آسیب یم بینه  .موقع نتی
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 .خدا رو شکر -

 :کیارش

 .اوهوم، خییل شانس آوردیم -

 ویل باید کمکش یم کردی؟ -

 :کیارش

 .دیوونه شدی، اگه یم دونستم که نیم پریدم! آقا اون لحظه حس فداکاریش گل کرده بود -

 .فکر نیم کردم این قدر وضع ماهان بد باشه -

 :کیارش

االن خوبه، دکتر روستا بعد از یه روز نگهداری تو درمانگاه به بیمارستان شهر منتقلش کرد. االن هم خدا رو شکر  -

 .مشکیل نیست

 ویل دکتر گفته بود حالش خوبه؟ -

 :کیارش

 که دیده بود جزنی بود، مشکل اصیل همون خون بود که منظورش این بود که خطر برطرف شده، چون همه آسیبانی  -

 .با وجود تو حل شد

 :رسی تکون یم دم و یم گم

؟ اصال آدرس این جا رو از کجا داری؟ -  ایشاال زودتر خوب یم شه. نگفتر این جا چی کار یم کت 

 :کیارش

نوز این جور بینمون اختالف به وجود اون موقع که تو روستا بودین خود رزا بهمون داده بود. هر چند اون موقع ه -

 .نیومده بود

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

 .این اختالفات که بیخودی به وجود نیومده خودت باعث شدی -

 :کیارش

 .حاال اومدم حلش کنم -

 .با حرف زدن حل نیم شه -

 :کیارش

ین؟ -  چرا شما دو تا این قدر سخت یم گت 

 :رزا
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یم، تو و اون - ه زودتر از این جا بری، این جا  ما سخت نیم گت  ین، بهتر خونواده ات همه چت   رو زیادی آسون یم گت 

 .محل کارمه، خوشم نمیاد کارم با مسائل شخض قایط بشه

 :کیارش

 ...ویل -

 :رزا

 .فعال نه -

 :کیارش ملتمسانه نگام یم کنه. آیه یم کشم و به کیارش یم گم

 .دنبالم بیا -

 :رزا

 .روژان زود برگرد -

کت خارج یم شم  .رسی تکون یم دم و با کیارش از رسر

؟ -  این جا چی کار یم کت 

 :کیارش

 .اومدم دنبال رزا -

 .زحمت کشیدی! مگه نگفتم دورش رو خط بکش -

 :کیارش

؟ آخه چرا من باید تاوان اشتباهات ماکان رو پس بدم -  .روژان اگه بگم غلط کردم راض  یم شر

 .ن ماکاِن احمقچون تو هم ییک هستر مثل همو  -

 :کیارش

روژان به خدا عوض یم شم. تو رو خدا کمکم کن، دارم دیوونه یم شم. همه چت   داشت درست یم شد که ماکان  -

 .دوباره گند زد به زندگیم

 .اشتباه نکن تنها کش که به زندگیت گند زد خودنر  -

 :کیارش

 .من که کاری نکردم -

 من که کاری اشتباه تو همی   جاست که اشتباهاتت ر  -
ی

 عوض یم شم از یه طرف یم گ
ی

و قبول نداری، از یه طرف یم گ

 .نکردم

 :کیارش
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 مگه من چی کار کردم؟ -

؟ -  تو واقعا فکر یم کت  من به خاطر ماکان اجازه نیم دم با خواهرم حرف بزن 

 :کیارش

 مگه غت  از اینه؟ -

یم دونستم ویل اون روز با اون حرفت فهمیدم تو هم ییک  معلومه که غت  از اینه، من همیشه تو رو متفاوت از ماکان -

 .هستر مثل ماکان

 :کیارش با تعجب یم گه

 کدوم حرفم؟ -

 :با پوزخند یم گم

 .اگه به رعیت رو بدیم رو رسمون سوار یم شن -

 :کیارش

 یعت  همه ی این برخوردا، همه ی این قهرها هیچ ربظ به ماکان نداشت و نداره؟ -

 .نه، من اون قدر سنگدل نیستم که اشتباهات دیگران رو به پای ییک دیگه بنویسممعلومه که  -

 :کیارش

 یعت  همه ی این رفتارا فقط و فقط به خاطر اون حرفه؟ -

ایط سخت خودشون رو نشون یم دن، خوِد تو بارها دیدی ماکان باعث آزارم شد ویل چی کار کردی؟ فقط  - آدما در رسر

ودی. من به خودم کاری ندارم ویل تو حتر از اون مردم بیگناه هم دفاع نکردی؟ وقتر در برابر و فقط نظاره گر ماجرا ب

، پس فقط به خاطر اون حرف نیست، به خاطر رفتارانی  کارای ماکان عکس العمیل نشون نیم دی یعت  با کاراش موافقر

 .هست که ازت دیدم

 :کیارش با ناراحتر یم گه

 .م که به خاطر ماکان نیم ذاری با رزا بمونمهمه ی این مدت فکر یم کرد -

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

ه  - ه به جای این که این مزخرفات رو تحویل من بدی بری بشیت  و با خودت فکر کت  که کجاها اشتباه کردی؟ بهتر بهتر

 با همه آزادی هانی 
 که من و خواهرم خودت رو اصالح کت  وگرنه محاله به این ازدواج رضایت بدم. خودت یم دون 

، برو هر وقت آدم شدی برگرد  .داریم ویل بدون رضایت هم ازدواج نیم کنیم. دوست ندارم دیگه مزاحم خواهرم بشر

 که متعلق به خواهرمه حرکت یم 
ر
کت یم رم و به سمت اتاق چشماش غمگی   یم شه. نر توجه به کیارش داخل رسر

 .تکنم. از کنار منشر رد یم شم، حواسش به من نیس

 :با خنده یم گم
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 خانم خوشگله شماره بدم؟ -

 .منشر به خودش میاد و با دیدن من لبخندی یم زنه. منم با خنده وارد اتاق خواهرم یم شم

 :رزا

 اومدی؟ چی یم گفت؟ -

 .اوهوم، چرت و پرت -

 :رزا

 .خودم هم نیم دونم چی یم خوام، اعصابم خییل داغونه -

 .فکر خودت رو مشغول نکن -

 :رزا

مگه یم شه؟ ییک مدام میاد بهت یم گه دوستت دارم، عاشقتم، تو همه ی زندگییم... باالخره یه حش تو آدم به  -

ی نیست که همه ی مدت نشون یم داد  .وجود میاد، بعد یهو یم فهیم اون مرد اون چت  

 :آیه یم کشم و یم گم

 .درست یم شه، بهت قول یم دم -

ی نیم گه  .آیه یم کشه و چت  

کت؟ چه -  ختر از کارای رسر

 :رزا

 .کارا خییل زیاد شده دیگه تنهانی از پسشون برنمیام، یه شعبه که نیست -

ه تو هم کارات رو کمتر کت   - ی. از این به بعد هفته ای سه روز من میام، بهتر  .زیاد سخت یم گت 

 :رزا

 .نه، تو خونه بشینم فکر و خیال راحتم نیم ذاره -

، برو گردش... اگه با دوستات نیم ری رزا من نیم گم خونه ب - ، من یم گم یه کم با دوستات قرار بذار، برو مهمون  شی  

 .با من و دوستام بیا، اصال چند تا کالس ثبت نام کن

 :رزا

 .اصال حوصله ی این جور کارا رو ندارم -

حوصله نداری یه ساعت  رزا چرا به حرفم گوش نیم دی؟ چه طور حوصله داری تا حد مرگ از خودت کار بکشر ویل -

 .برای خودت وقت بذاری

 :رزا
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. این هفته آماده باش تا عمو زنگ زد رسی    ع بری -  .تو هم که به یه چت   گت  یم دی دیگه ول کن نیستر

 .نیم تونم، یه اتفاق بد برای مادر ییک از دوستام افتاده، به کمکم احتیاج داره -

 :رزا با نگران  یم پرسه

 چی شده؟ -

 .مشکل قلتر داره، ظرف چند روز آینده باید عمل کنه ویل دوستم کش رو نداره که کنارش باشه مادرش -

 :رزا

 .باشه مسئله ای نیست، ویال این قدرا هم مهم نیست، یم گم عمو خودش یه کاری کنه -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

کت سه روز هم تو -  .از این به بعد سه روز من میام رسر

 :رزا

 ...ویل -

ون تا یه کم به اون رست هوا برسه -  بت 
 .این قدر تو حرف من ویل و اما نیار. تو ساعات بیکاری از خونه یم زن 

کت یم مونیم و با همدیگه کارا رو رس و سامون یم دیم  ی نیم گه. یه کم دیگه رسر رزا که یم بینه حریف من نیم شه چت  

 :گه  بعد هم با همدیگه خونه یم ریم. بعد از شام رزا یم

کت یم ری؟ -  فردا رسر

ون یم ریم. اگه به تو باشه یا از صبح تا غروب خونه ای  - آره الزم نیست تو بیای؟ ویل واسه نهار حاض  باش با هم بت 

کت  .یا رسر

 :رزا

 بشه -
ی

کت هم رسیدگ  .باالخره باید به کارهای رسر

. از این به درسته، ویل نه این جوری! از صبح یم ری تا شب حتر واسه نهار هم نیم -  بینمت، به این یم گن خود کشر

احت بده. نهار هم همیشه با هم یم خوریم ، یه کم به خودت استر  .بعد کارات رو کم یم کت 

رزا باشه ای یم گه و به سمت اتاقش یم ره. باید زودتر از اینا این کار رو یم کردم، رزا برای فرار از مشکالت به کار پناه یم 

با کار زیاد خودش رو نابود کنه. برای تنوع چند تا کالس هم باید براش ثبت نام کنم. همی   جور که بره. دوست ندارم 

به سمت اتاقم یم رم به برنامه های فردام فکر یم کنم. یادم باشه فردا شماره ام رو به حمید بدم اگه مشکیل براش 

م کنه امروز یادم رفت. وقتر به اتاق یم رسم خودم ر  و روی تخت پرت یم کنم و چشمام رو یم بندم، پیش اومد ختر

االن خواب رو به هر چت   ترجیح یم دم. خودم هم نیم فهمم گ خوابم یم بره. چشمام رو باز یم کنم نگایه به ساعت 

یم ندازم. ساعت هشته! چه قدر زود گذشت بازم دلم خواب یم خواد. آیه یم کشم و توی تختخوابم یم شینم، هر 

 یم کنم. بر شیطون لعنت یم فرستم و از جام بلند یم شم. بعد از شسیر  چی بیشتر یم خ
ی

وابم بیشتر احساس خستیک



 

 
199 

خونه یم رم. صبحونه رو آماده یم کنم و یم خورم. ظرفای خودم رو یم شورم و  دست و صورتم به سمت آشتی 

 .یم چسبونمصبحونه ی رزا رو هم روی مت   یم ذارم. یه یادداشت برای رزا یم نویسم و به یخچال 

، برای نهار منتظرم باش - احت کت   .رزانی من رفتم، بیدارت نکردم تا بیشتر استر

کت یم رسونم. تا ساعتای حدود یازده تو  - از خونه خارج یم شم و به سمت پارکینگ یم رم. بعد هم خودم رو به رسر

کت یم مونم و بعد هم به سمت بیمارستان یم رم. همی   که به طبقه ی پنجم  ون رسر یم رسم حمید رو یم بینم که بت 

 :اتاق نشسته. با نگران  به قدم هام رسعت یم بخشم. حمید تا منو یم بینه با لبخند بلند یم شه و یم گه

 آچر باالخره اومدی؟ -

ی شده؟ -  آره گلم، چت  

 :حمید

 .نه فقط خییل نگرانم -

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 . دیروز یادم رفت شماره ام رو بهت بدمنگران نباش همه چت   حل یم شه. راستر  -

کت رو که پشتش شماره ی خودم رو نوشتم به حمید یم دم  .بعد ییک از کارت های رسر

 حال مامانت چطوره؟ -

 :حمید

 .بد نیست، خوابیده -

 .زیاد مزاحم نیم شم، اومدم یه رسی بهتون بزنم و زود برم، فردا از صبح این جا هستم -

 :فم در میارم و به دست حمید یم دم و یم گمیه مقدار پول از کی

 .این رو داشته باش ممکنه نیازت بشه -

 :حمید

 ...اما -

ی احتیاج داشته باشه. بعد بهم پس یم دی -  .این قدر تو حرفم نه نیار، ممکنه مامانت به دارو یا چت  

 :حمید

 .مرش آچر  -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

؟ بهش  -  رس زدی؟حمید از خواهرت چه ختر

 :حمید
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م، چون خونه از این جا فاصله داره نیم تونم بهش رس بزنم -  .راستش نر ختر

 :با ناراحتر رسی تکون یم دم و یم گم

 .اگه مامانت حاال حاالها بیدار نیم شه بیا یه رسی به خونتون بزنیم -

 :حمید

 .آچر مزاحم نباشم -

 :اخیم یم کنم و یم گم

 این حرفا چیه؟ -

 :حمید

 .ش آچر مر  -

 .راه بیفت زود باید برگردیم -

یه نگایه یم ندازه وقتر خیالش از بابت مادرش راحت یم شه با لبخند به   که مادرش بستر
ر
رسی تکون یم ده و به اتاق

 :طرف من بریم گرده و یم گه

 .بریم آچر  -

 :با لبخند یم گم

 .باشه گلم -

 یم به طرف ماشی   یم ریم و سوار ماشی   یم شیم. ماشی   ر 
ی

و روشن یم کنم و به سمت خونه ای که حمید توش زندگ

 .کنه حرکت یم کنم

 حمید؟ -

 :نگایه بهم یم ندازه و یم گه

؟ -  چیه آچر

؟ - ی درس بخون   نظرت در مورد ادامه تحصیل چیه؟ اگه موقعیتش برات جور بشه حاض 

 :حمید

ایط زندگیم ختر داری -  .خییل دلم یم خواد، اما خودت که از رسر

؟ -  خب یم تون  هم درس بخون  هم کار کت 

 :حمید

 چه جوری؟ -
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 .یه مدت صتر کن مامانت از بیمارستان مرخص بشه، من کمکت یم کنم -

 :حمید

مندتم -  .آچر من واقعا رسر

ایط سخت بزرگ یم شن بیشتر از سنشون یم فهمن. یک پش بچه که  این پش چه قدر فهمیده ست. وقتر آدما تو رسر

 .ده اش قید درس خوندن رو زده ارزشش خییل بیشتر از این هاست. یم خوام بهش کمک کنمبه خاطر خونوا

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .این جوری نگو، ناراحت یم شم -

نزدیکای خونشون یم رسیم، ماشی   رو یه گوشه پارک یم کنم، سپهر رو یم بینم که داره با بچه ها بازی یم کنه. تا 

 .طرفمون میاد چشمش به من یم افته به

 :سپهر

 .سالم خانم -

 :بعد نگایه به حمید یم ندازه و یم گه

 سالم حمید، حال مامانت چطوره؟ -

 :حمید با تعجب نگایه به من و سپهر یم ندازه و به سپهر یم گه

 تو آچر روژان رو از کجا یم شناش؟ -

 :سپهر

 .دیروز این خانم این جا اومد و من مراقب ماشینش بودم -

 :بخند بهشون نگاه یم کنم و یم گمبا ل

 .سالم آقا سپهر، امروز هم یم تون  مراقب ماشینم باشر تا من بیام -

 :با خنده یم گه

 .اگه یم دونستم دوست حمید هستی   به هیچ عنوان اون پول رو قبول نیم کردم -

 :اخیم یم کنم و یم گم

 .اون وقت منم ناراحت یم شدم -

 :سپهر

 ...آخه -

ان کنم، پس خواهش یم کنم این حرفا رو نزنآقا سپه -  .ر تو به من کمک یم کت  منم باید یه جور جتر
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ی یادش اومده باشه به طرف حمید بریم گرده و یم گه  :لبخندی یم زنه و بعد انگار چت  

و ندین حمید دو روز پیش صاحبخونتون اومد جلوی در و کیل داد و بیداد راه انداخت. گفت اگه اجاره ی خونتون ر  -

 .وسایلتون رو یم ریزه تو کوچه

 :حمید

 !وای، باز هم اومده جلوی در -

 :سپهر

 .آره مرتیکه ی معتاد یه آبرو ریزی راه انداخت که نگو -

 :حمید

 !لعنتر  -

 :با تعجب یم گم

 چی شده حمید؟ -

 :حمید

 .اختهچند ماه کرایه ی خونه عقب افتاده، این صاحبخونه باز اومده آبرو ریزی راه اند -

 :رسی با تاسف تکون یم دم و یم گم

 .خب آدرسش رو بهم بده. توی چند روز آینده یه رس بهش یم زنم -

 :حمید

آچر تا همی   االن هم خییل بهم کمک کردین، الزم نیست بابت این مسائل خودت رو ناراحت کت  خودم حلش یم  -

 .کنم

 :با اخم به حمید نگاه یم کنم و با تحکم یم گم

 .رف من حرف نزن، آدرس رو بگورو ح -

حمید هم به ناچار آدرس رو بهم یم گه. دوباره مثل دیروز مقداری پول به سپهر یم دم، که اول قبول نیم کرد ویل به 

به به در  زور بهش یم دم. بعد من و حمید به سمت خونشون حرکت یم کنیم. وقتر جلوی در یم رسیم حمید چند ض 

صدای قدم های کش رو یم شنوم و بعد همون زن دیروزی در رو باز یم کنه و جلوی در  یم زنه، بعد از چند دقیقه

 :ظاهر یم شه. با دیدن حمید اخماش یم ره تو هم و یم گه

؟ -  هیچ معلومه کدوم گوری هستر

 :حمید

 .بیمارستان بودم -
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 .این رو یم گه و وارد خونه یم شه منم پشت رسش وارد یم شم

 :گه  زن نر توجه به من یم

 .دیگه نیم تونم هاله رو نگه دارم همی   چند روز هم اکتر کیل غر به جونم زد -

 :حمید با ناراحتر یم گه

 .فقط چند روز دیگه -

تو همی   لحظه هاله از یه اتاق خارج یم شه و با دیدن داداشش با ذوق یم پره تو بغلش. هنوز همون لباسای دیروزی 

 .تنشه

 :هاله

 لم برات تنگ شده بود. مامان  کجاست؟داداشر کجا بودی د -

 :حمید

 .سالم خواهری، پیش مامان بودم. قراره حال مامان به زودی خوب بشه، زودی بریم گرده خونه -

 :هاله

 .داداشر منم با خودت بتر  -

 :زن

نتون هم از همی   حاال بگم من دیگه نیم تونم نق نق هاش رو تحمل کنم، اکتر هم که دیگه حوصله نداره، صاحبخو  -

 .که اومد هر چی از دهنش در یم اومد بارمون کرد و رفت

 :همون جور که داره از خونه خارج یم شه یم گه

 .این خونه، این هم خواهرت -

 .و بعد در رو محکم یم بنده

 حمید آیه یم کشه و نگایه به من یم ندازه. واقعا برام جای تعجب داره چه طور مردم این قدر نر معرفت شدن! ویل

منده یم شم. من که جای اون زن نیستم البد اون هم مشکالت خودش رو داره.  م و رسر خییل زود حرفم رو پس یم گت 

 دیگری بود خیلیه. خییل از آدمانی که ادعای زیادی هم 
ی

 خودش زد و مراقب خونه و زندگ
ی

همی   که چند روز از زندگ

 :هاله یم رم و به هاله یم گمدارن از این کارا نیم کنند. با لبخند به سمت حمید و 

ه -  .خانم خانما، داداشر نیم تونه تو رو با خودش بتر

 :اشک تو چشمای خوشگلش جمع یم شه. سیع یم کنم آروم باشم یه لبخند مهربون تحویلش یم دم و یم گم

 .تا اون رو ببیت   اما من تو رو یم برم پیش خودم و تا روزی که مامانت برگرده هر روز تو رو یم برم پیش داداشت -

 :تو چشماش ذوق رو یم بینم، خنده روی لباش یم شینه و یم گه
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 واقعا هر روز یم تونم داداشم رو ببینم؟ -

 کت   -
ی

 .آره گلم، ویل یه مدت باید با من زندگ

مزده تحوی لم یم نگاهم به نگاه حمید گره یم خوره، تو چشماش قدر دان  رو یم بینم، بهش لبخند یم زنم. لبخندی رسر

م. تو بیمارستان هم  ده و هیچی نیم گه. یم دونم چاره ی دیگه ای نداره وگرنه محال بود اجازه بده هاله رو با خودم بتر

 .اجازه ی ورود بچه ها رو نیم دن. با صدای هاله به خودم میام

 :هاله

 نیم شه داداشر هم با ما بیاد؟ -

 :حمید

 نیم خوای حال مامان زودتر خوب بشه و پیشمون برگرده؟ خواهری من باید مواظب مامان  باشم، مگه -

 :هاله مظلومانه رسش رو تکون یم ده و هیچی نیم گه. بریم گردم به سمت حمید و یم گم

 .حمید برو لباسای هاله رو جمع کن تا یه مدت پیش خودم نگهش یم دارم -

 :تو چشماش اشک جمع یم شه و یم گه

منده این همه مح -  .بتت هستمآچر واقعا رسر

بعد بدون این که منتظر جوانر از جانب من باشه به سمت ییک از اتاقا یم ره. بعد از مدنر هاله رو صدا یم کنه. وقتر هر 

دوتاشون بریم گردن هاله لباساش عوض شده و موهاش هم مرتب شونه شده ست. لبخند مهربون  به هاله یم زنم و 

 :بهش یم گم

 .اداشر رو برسونیمخانم خانما بزن بریم که د -

کت رو بهش یم  هر سه از خونه خارج یم شیم بعد از خداحافظ  از سپهر، اول حمید رو یم رسونم و آدرس خونه و رسر

م فردا یه گوشر و  دم. حتر شماره تلفن خونه رو یم دم که اگه خواست با هاله صحبت کنه راحت باشه. تصمیم یم گت 

س باشه. این جوری خییل سخته. همی   که حمید از ماشی   پیاده یم شه سیم کارت هم براش بخرم تا راحت در د ستر

 .گوشیم زنگ یم خوره

 بله؟ -

 :رزا

 روژان آماده شدم، گ یم رش؟ -

 .رزا امروز یه مهمون کوچولو هم داریم -

 :با لبخند به هاله نگاه یم کنم و ادامه یم دم

 .اگه این خانم خوشگل رو دیدی زیاد شوکه نشو -

 :رزا
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 .یه کم واضح تر حرف بزن من از حرفات رس در نمیارم -

 یم کنم -
ی

 .بعدا برات توضیح یم دم االن دارم رانندگ

 :رزا

 .باشه، فقط زودتر بیا که منتظرتم -

 .باشه، خداحافظ -

 :رزا

 نکن، خداحافظ -
ی

 .با رسعت رانندگ

ه، اما با دیدن لب تماس رو قطع یم کنه. یه بار یم گه زودتر بیا، یه بار یم گه با رس   نکن. خنده ام یم گت 
ی

عت رانندگ

 :های ورچیده ی هاله خنده رو لبام خشک یم شه. ماشی   رو یه گوشه نگه یم دارم و یم گم

 چی شده خانیم؟ -

 :اشک تو چشماش جمع یم شه و یم گه

 .من داداشم رو یم خوام -

 .دلم براش یم سوزه، خم یم شم و پیشونیش رو یم بوسم

 :ون  یم گمبا مهرب

، مگه نیم خوای حال مامان زودتر خوب بشه؟ -  عزیزم فردا داداشت یم بیت 

 :هاله

 .اوهوم -

، داداش نیم تونه به خونر از مامانت مراقبت کنه - . اگه االن بری پیش داداشر  .پس باید به حرفای داداشت گوش کت 

 :هاله

 مامان گ بریم گرده؟ -

 .خییل زود -

 :هاله

 عت  گ؟خییل زود ی -

 :آیه یم کشم و یم گم

 .چند روز دیگه گلم -

 :بعد برای این که حرف رو عوض کنم یم گم
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؟ -  تا حاال شهر بازی رفتر

ون میاد و با لبخند یم گه  :یهو از اون حالت گرفته بت 

 .یه بار بابا من و حمید رو برد خییل خوش گذشت -

 نظرت چیه بریم شهر بازی، کیل هم خوردن  بخوریم؟ -

 :انگار همه چت   رو فراموش کرده، با صدای بلند یم خنده و دستاش رو بهم یم کوبه و یم گه

 .خییل دوست دارم -

پس اول یم ریم دنبال آچر من، بعد یم ریم نهار یم خوریم، بعد هم یم ریم شهر بازی، بعد هم یم ریم کیل خرید یم  -

 .کنیم

 :هاله

 پشمک هم یم خوریم؟ -

 .ستت  هم یم خوریمآره، تازه کیل ب -

 :هاله

 .وای من عاشق بستت  شکالنر ام -

 !ن  گو -

 :هاله

 .باور کن -

 .وای وای باورم نیم شه، منم عاشق بستت  شکالنر ام -

بقیه ی راه به خنده و شوچ  گذشت. دنیای بچه ها رو دوست دارم، پر از سادگیه. با یه شهر بازی همه ی غصه ها 

ای ساده یم شه دلش رو به دست آورد. فردا یم برمش تا حمید فراموش شد. شاید فردا دوب اره دلتنگ بشه، اما با چت  

ون بیمارستان ببینه. جلوی در خونه برای رزا تک یم زنم. زودی خودش رو یم رسونه با دیدن هاله تعجب یم  رو بت 

ی نیم گه. میاد تو ماشی   یم شینه و با خنده یم گه  :کنه اما چت  

 گل کیه؟این خانم خوش -

 .دوست جدید من -

 :رزا

 .یم بینم که خوش سلیقه شدی -

، بودم... تو ختر نداشتر  -  .بودم رزانی

 :نر توجه به من بریم گرده به سمت هاله و یم گه
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 .سالم خانیم، من رزام، خواهِر این کله پوک -

 .نر تربیت -

 :هاله با خجالت یم خنده و یم گه

 .منم هاله ام -

 :نگاه یم کنه و یم گهرزا با محبت بهش 

 .خوشبختم خانیم -

 رزا امروز قراره کیل بهمون خوش بگذره، یم خوایم بعد از نهار بریم شهر بازی و بعدش هم خرید. مگه نه هاله؟ -

 :هاله دوباره به ذوق میاد و یم گه

 .آره، تازه یم خوایم بستت  و پشمک هم بخوریم -

 .رزا با خنده نگامون یم کنه

وران  که همیشه با دوستام یم رم یم رونم. بعد از خوردن نهار یم ریم شهر بازی. خییل خوش یم گذره. به سمت رست

حس یم کنم خنده های رزا هم بعد از مدت ها واقیع و از ته دله. بعد از کیل بازی کردن و پشمک و بستت  خوردن یم 

 .وابیده و من به سمت خونه حرکت یم کنمریم برای هاله لباس یم خریم و حاال هم که هاله رو صندیل عقب خ

 :رزا

 روژان؟ -

 .ها -

 :رزا

 .ها نه بله -

 آه، باز خانم معلم شد، بله، حاال خوبه؟ -

 :رزا به نشونه ی تاسف رسی تکون یم ده و یم گه

 هاله کیه؟ -

 :یم خندم و یم گم

 هاله، هاله ست دیگه -
ی

 .خوبه خودت داری یم گ

 :رزا

 رابطه ی هاله با تو چیه؟روژان منظورم اینه  -

 :جدی یم شم و یم گم
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 .تو خونه برات همه چت   رو تعریف یم کنم -

ی نیم گه و منم تو سکوت ماشی   به آینده فکر یم کنم. به آینده ی هاله، حمید و مادرش  .رزا دیگه چت  

ه نیم دم. بغلش یم کنم و با وقتر به خونه یم رسیم ماشی   رو پارک یم کنم. رزا یم خواد هاله رو بیدار کنه که اجاز 

خودم به داخل خونه یم برم. در اتاقم رو با آرنج باز یم کنم و با پا در رو هل یم دم هاله رو به آرویم رو تخت یم ذارم و 

 .لباساش رو عوض یم کنم و پتو رو تا زیر چونه اش باال یم برم، بعد هم از اتاق خارج یم شم

وع یم کنم از اتفاقات این مدت حرف زدن. رزا رو تو سالن منتظر خودم یم ب ینم. آیه یم کشم و کنارش یم شینم و رسر

از آشنانی خودم با حمید، از سفرمون، از برگشتمون که هر چی گشتم حمید رو پیدا نکردم، از رفیر  به خونشون، از 

ا چشم های اشیک نگام یم کنه و بیمارستان. اون قدر یم گم و یم گم که نیم فهمم یه ساعت از اومدنمون یم گذره. رزا ب

 :یم گه

 روژان واقعا نیم دونم چی بگم؟ اصال نفهمیدم گ این قدر بزرگ شدی؟ -

 :با شوچ  یم گم

 .به خاطر کورِی زود رسه، یه رس به چشم پزشک بزن -

 :رزا میون گریه لبخندی یم زنه و یم گه

 .امان از دست تو -

 :بعد مکتر یم کنه و دوباره ادامه یم ده

 .دلم خییل براشون یم سوزه، ای کاش یم شد براشون کاری کنیم -

 .همی   حاال هم به زور راضیشون کردم پول عمل رو قبول کنند -

 :رزا

 یم خوای اجاره خونشون رو بدی؟ -

 .دوست دارم یه خونه ی نقیل براشون بخرم -

 :رزا

 تو که گفتر راض  نیم شن؟ -

 نیم زنم. فردا یه رس یم رم همی   حاال هم یم گم. من از دوست  -
 
داشیر  خودم یم گم، از کاری که یم خوام بکنم حرق

 بیمارستان، یه رس هم به اون آدرش که از حمید گرفتم یم زنم، ببینم صاحبخونشون چی یم گه؟

 :رزا

 .ای کاش حمید رو راض  کت  که ادامه تحصیل بده -

اون کار یم کنه، دوست دارم براش یه کاِر درست و حسانر جور همه ی سعیم رو یم کنم. مادر حمید خونه ی این و  -

 .کنم
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 :رزا

 نیم دون  چه قدر سواد داره؟ -

 .نه -

 :رزا

کت هامون بشه -  .شاید بشه منشر ییک از شعبه های رسر

 :فکری یم کنم و یم گم

 .هم کافیه بد فکری هم نیست. ای کاش سواد در حد خوندن و نوشیر  داشته باشه، به نظرم در همی   حد  -

 :رزا

 آشنانی با کامپیوتر و تسلط به زبان رو چی کار کنیم؟ -

 .چه یم دونم یه کاریش یم کنیم دیگه -

 :رزا

 .بد جور اعصابم داغون شد. منو بگو وقتر اون روز ازم کفشا رو یم خواستر فکر کردم خل شدی -

ه و یم گم  :خنده ام یم گت 

 .قیافه ات داد یم زد -

 :رزا

 .تو محال بودآخه از  -

منده شدم -  .اون روز واسه اولی   بار تو زندگیم رسر

 :رزا

 .واقعا برای خودمون متاسفم، همه ی اون کفشانی که یم خواستم بریزم دور قابل استفاده بودن -

 .منم بارها این کار رو کردم. شیوه ی زندگیمون اشتباهه -

 :رزا هم به نشونه ی موافقت رسش رو تکون یم ده و یم گه

ی خواستیم در اختیارمون گذاشیر  این جور بار اومدیم. مامان و بابا هیچ وقت برامون کم نذاشیر   -  .اون قدر هر چت  

 .شاید اگه ما هم جای اونا بودیم همی   کار رو یم کردیم -

 :رزا

 .خوشحالم که این اتفاق یه تلنگری واسه ی ما بوده -
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، فقط ماها نیم بینیم، شاید هم یم بینم ویل نر تفاوت ازشون یم رزا خونواده هانی مثل خونواده ی حمید زیا - د هسیر 

گذریم. ما هنوز هیچی از مشکالت اونا نیم دونیم. فکر کن در طول یه مدت کوتاه با مشکالت یه پش بچه مواجه شدم 

بود. مادرش  و با خودم گفتم چه جوری تحمل یم کنه. در این چند ساعت فقط و فقط کیل مشکل رو رسش هوار شده

 یم کنه و کش نیست ازش 
ی

مریض تو بیمارستان افتاده، صابخونه اومده جلوی در آبرو ریزی کرده، خواهرش دلتنیک

مراقبت کنه، پول بیمارستان رو نداره بده و هیچ کاِر درست و حسانر هم براش نیست، زن همسایه از نگهداری 

دو ساعت باهاش بودم ویل در ظرف همی   مدت کوتاه با این خواهرش رس باز یم زنه... خودت ببی   من شاید فقط 

ین مشکل ما چی یم تونه باشه؟ که دوست پشم بهم خیانت کرده، که  همه مشکالتش رو به رو شدم. حاال بزرگتر

، موبایل، کوفت و زهر مار و هزار تا  م ترکم کرده، که خونواده ام درکم نیم کنند، مدل مو، لباس، ماشی   دوست دختر

ونه ی دیگه برای مشکل تراشر جوونای امروزی ماست. بماند که خییل از زنا و مردهای متاهل و حتر سن و سال دار به

 .هم از کنار این قضیه ها با نر تفاونر عبور یم کنند

 :رزا با تاسف رسی تکون یم ده و یم گه

نشونه ی تاسف تکون یم دن ویل ده  جالبش این جاست االن اگه این حرفا رو تحویل هزار نفر بدیم اول رسی به -

 .دقیقه بعد همه چت   از یادشون یم ره

 .واقعا هم همی   طوره -

 :رزا

 .بلند شو یه چت   بخوریم بعد هم برو بخواب، فردا باید بری بیمارستان، شاید من هم اومدم -

 کنه -
ی

ه، یم گرسنه نیستم، دلم نمیاد هاله رو بیدار کنم، یم ترسم بیدار شه احساس دلتنیک ، بهونه ی داداشش رو بگت 

 .رم بخوابم

 :رزا

خودم هم گرسنه ام نیست، اصال اشتهانی برام نمونده. این همه غذای رنگارنگ روی سفرمون هست و نییم از این  -

 .غذاها رایه سطل آشغال یم شه بعد یه بچه با سیب زمیت  و نون و پنت  زندگیش رو رس یم کنه

ه بریم بخوابیم. بع - ض  مواقع فکر یم کنم ما آدما پست ترین موجودات روی زمینیم که این قدر نر تفاوت از کنار بهتر

 .همنوع خودمون رد یم شیم

بدون این که منتظر جوانر از طرف رزا باشم به سمت اتاقم حرکت یم کنم و در رو آهسته باز یم کنم تا هاله از خواب 

چی   به سمت کمد لباسام یم رم. لباسام رو عوض یم کنم و به سمت تخت بیدار نشه. وارد اتاقم یم شم و پاورچی   پاور 

یم رم. پتو از روی هاله کنار رفته. پتو رو مرتب یم کنم و یه بوسه به پیشونیش یم زنم. بعد هم رو کاناپه دراز یم کشم 

 آدمانی که به دیگران کمک کنند ویل
 خیلیا نر تفاوت یم گذرن. و به نر تفاونر آدما فکر یم کنم. انکار نیم کنم هسیر 

خییل از آدما انسانیت رو فراموش کردن، یکیش خود من حتما باید حمید و زندگیش رو یم دیدم تا به خودم بیام. آیه 

 :یم کشم و زیر لب شعری رو زمزمه یم کنم

 که یم گوید، که یم گوید جهان  این چنی   زیباست

 جهان  این چنی   رسوا کجا شایسته رویاست
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احت نکنم معلوم نیست فردا چه چشما م رو یم بندم و سیع یم کنم بخوابم، فردا کیل کار رسم ریخته، اگه امشب استر

 .جوری باید از پس کارها بربیام. کم کم پلکام سنگی   یم شه و به خواب یم رم

ینم. لبخندی یم زنم صبح با تکون های دستر به خودم میام. چشمام رو به زحمت باز یم کنم. هاله رو باالی رسم یم ب

 .و رو کاناپه یم شینم

 جونم خانیم؟ چی شده؟ -

 :با خجالت یم گه

 .خاله یم خوام، برم دستشونی  -

دستشونی رو بهش نشون یم دم و خودم هم به زحمت از جام بلند یم شم. خمیازه ای یم کشم. هنوز خوابم میاد اما 

م داداشش رو ببینه پس نیم تونم داخل هر چی خوابیدم بسه. باید برم رزا رو هم بیدار کنم  اگه قرار باشه هاله رو بتر

م. با صدای هاله به خودم میام  .بیمارستان برم. باید رزا رو هم با خودم بتر

 :هاله

 خاله منو یم بری پیش داداشم؟ -

 :یم دونستم دیر یا زود این سوال رو یم پرسه، لبخندی یم زنم و یم گم

ه قبل - ی و لباسای خوشگیل که دیروز با هم خریدیم بپوشر بعد از صبحونه با من و آره گلم، اما بهتر ش یه دوش بگت 

 .خاله رزا یم ریم تا داداشر رو ببیت  

 :با خوشحایل یم گه

 آخ جون، راستر خاله، مامان  رو هم یم تونم ببینم؟ -

 :با ناراحتر یم گم

 .امانت کامل خوب بشهنه گلم، فعال نیم شه، چند روزی باید صتر کت  تا حال م -

 :ناراحت یم شه این رو از آروم شدن یک دفعه ایش یم فهمم برای اینکه حواسش رو پرت کنم یم گم

بعد از این که داداشت رو دیدی با هم یم ریم یه عروسک خوشگل بخریم. بعدش هم یم ریم پارک با هم بازی یم  -

 کنیم نظرت چیه؟

 یم زنه و یم  
ر
 :گهچشماش از خوشحایل برق

 .عالیه، حتما خییل خوش یم گذره -

 :پس بدو که بریم حموم کنیم. خودم لباسام رو در نمیارم. هاله رو یم شورم و با حوله خشکش یم کنم و یم گم

م -  .برو لباسانی که رو تخت گذاشتم بپوش تا منم یه دوش بگت 

 :با خنده یم گه

 .باشه خاله -
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و  م و میام بت  ه تا منو خودم هم رسی    ع دوش یم گت  ن یم بینم لباساش رو پوشیده ویل نتونسته زیپ لباسش رو باال بتر

 :یم بینه یم گه

م -  .خاله دستم نرسید زیپش رو باال بتر

 :با لبخند یم گم

 .عیتر نداره گلم بیا خودم درستش یم کنم -

خییل خوشگل شده. خم یم زیپ لباسش رو باال یم برم بعد موهای بلندش رو شونه یم کنم و براش خرگوشر یم بندم، 

 .شم و لپش رو محکم یم بوسم

 .چه خوشگل شدی خانم خانما -

یم خنده و هیچی نیم گه. خودم هم حاض  یم شم. وقتر از اتاق خارج یم شم رزا رو یم بینم که داره صبحونه رو آماده 

 .یم کنه

 :رزا

 .سالم، صبح بخت   -

 .ور تو هم باید با من بیایسالم، صبح تو هم بخت  باشه. زودتر صبحونه بخ -

 :رزا

 .من که دیشب گفتم میام -

 .آره ویل دیشب به این فکر نکردیم که هاله رو تو بیمارستان راه نیم دن -

 :رزا

؟ - ، حاال چی کار یم کت 
ی

 وای راست یم گ

ان بمون من با هاله تو پیش هاله بمون من کارا رو راست و ریست کنم بعد تا زمان  که عمل تموم بشه تو توی بیمارست -

 یه خرده تو شهر دور یم زنیم یه رس هم به صاحبخونه یم زنم، نظرت چیه؟

 :رزا

کت هم بزن -  .خییل خوبه، فقط اگه وقت کردی یه رس به رسر

 .باشه، فقط اگه عمل تموم شد برام زنگ بزن خودم رو برسونم -

 :رزا

 .حتما -

 :ش یم کنه و یم گهرزا تازه چشمش به هاله یم افته با مهربون  نگا

 .چه خوشگل شدی گلم -
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 :هاله با خجالت رسش رو پایی   یم ندازه، حس یم کنم با من نسبت به رزا راحت تره. با خنده یم گم

 .هاله از اول هم خوشگل بود -

 :رزا یم خنده و یم گه

 .بر منکرش لعنت -

م و یم ذارم تو رزا رسی    ع صبحونه اش رو یم خوره و یم ره داخل اتاقش تا حاض  بشه.  منم برای هاله لقمه یم گت 

 :دهنش. وقتر صبحونه رو خوردیم، یم خوام ظرفا رو بشورم که رزا یم گه

 .بذار وقتر برگستیم خودم یم شورم، یم ترسم دیر بشه -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .پس بریم -

به سمت بیمارستان حرکت یم کنم وقتر  به طرف پارکینگ یم ریم و سوار ماشی   یم شیم. ماشی   رو روشن یم کنم و 

 :به بیمارستان یم رسیم به رزا یم گم

 .رزا مواظب هاله باش تا حمید رو صدا کنم، خودم هم یم رم ببینم کاری نمونده که انجام بدم -

 :رزا

 .باشه -

 :هاله

 خاله پس داداشر کجاست؟ -

 :با لبخند جلوش زانو یم زنم و یم گم

 . بگم بیاد ببینتتدارم یم رم به داداشر  -

 :یم خنده و از گردنم آویزون یم شه، منم یم خندم و صورتش رو یم بوسم. با مالیمت از خودم جداش یم کنم و یم گم

 .کنار خاله رزا بمون تا داداشر رو بفرستم -

 :هاله

 .باشه خاله -

 .آفرین گلم -

طبقه ی پنجم یم رسونم و داخل اتاق دویست و  نگایه به رزا یم ندازم و به داخل بیمارستان یم رم. خودم رو به

ی نیست یه ترش تو دلم یم شینه خودم رو به پرستار  بیست و سه یم رم اما تخت رو خایل یم بینم از حمید هم ختر

 .یم رسونم

 ببخشید خانم؟ -
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 :پرستار

 بله بفرمایید؟ -

 بیمار اتاق دویست و بیست و سه کجاست؟ -

 :پرستار

 .ماده اش یم کننددارن برای عمل آ -

این رو یم گه و از من دور یم شه. پرسون پرسون به اون قسمتر یم رم که مادر حمید رو بردن. حمید رو از دور یم بینم 

 :تا منو یم بینه با رسعت به طرفم میاد و یم گه

، باالخره اومدی؟ -  سالم آچر

 آره گلم. چی شد؟ -

 :حمید

 .نگرانم دارن مامان رو آماده یم کنند؟ خییل -

 :با آرامش بهش نگاه یم کنم و یم گم

 .خیالت راحِت راحت باشه، من مطمئنم همه چی خوب پیش یم ره -

ه و یم گه ن قبل از رفیر  دستام رو یم گت   :باالخره سولماز رو میارن تا به اتاق عمل بتر

 .اگه برنگشتم مواظب بچه هام باش -

 :لبخند یم زنم و یم گم

 .ون بیای حتما، بعدش که دیگه خودت هستر تا از این اتاق بت   -

با مهربون  نگام یم کنه، منم نگاش یم کنم و لحظه به لحظه دورتر یم شه و بعدش هم دیگه از جلوی چشمام محو یم 

ه. بهش حق  شه. وقتر سولماز رو به اتاق عمل بردن بریم گردم سمت حمید. اشک تو چشماش جمع شده، دلم یم گت 

 .گرانم فقط به روی خودم نمیارمیم دم، خودم هم ن

 :با لبخند یم گم

 .مرد که گریه نیم کنه، اشکات رو پاک کن -

 :حمید

 ...خییل یم ترسم، نکنه مامان -

بعد با هق هق روی زمی   یم شینه. به سمتش یم رم و جلوش زانو یم زنم و بغلش یم کنم. رسش رو یم ذاره رو سینه ام 

ل یم کنم که اشکم در نیاد. درکش یم کنم، خودم هم یتیم شدم. و با همه ی وجود اشک یم ریزه.  خییل خودم رو کنتر

وقتر برامون زنگ زدن ختر فوت پدر و مادرم رو دادن شکستم. دوست ندارم کش اون لحظه ها رو تجربه کنه، سیع 

 .یم کنم دلداریش بدم
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 .گرده. من بهت قول یم دم، همه چت   درست یم شهحمید این قدر نر تانر نکن، مادرت از این اتاق سالِم سالم بریم   -

 :حمید با هق هق یم گه

؟ -  از کجا این قدر مطمئت 

 .از دکتر پرسیدم، دکتر گفته به موقع دارین عملش یم کنید، مشکیل پیش نمیاد -

ا صدای این آخراش رو دروغ گفتم، ویل چاره ای هم نداشتم، دکتر فقط بهم گفته بود باید خییل زود عمل بشه. ب

 .حمید به خودم میام

 :حمید

 واقعا؟ -

ه از رو زمی   بلند شر یه رس به خواهرت بزن  حتما تا االن خییل نر تانر کرده -  .آره گلم، بهتر

 :انگار حالش بهتر شده، شاید هم یه اطمینان  ته دلش به وجود اومده. از روی زمی   بلند یم شه و یم گه

 .اصال حواسم به هاله نبود -

 .ل از این که به دیدن هاله بری برو دست و صورتت رو بشور، اگه تو رو این جوری ببینه وحشت یم کنهقب -

رسی به نشونه ی موافقت تکون یم ده و یم ره. همون جا منتظرش یم مونم. بعد از چند دقیقه پیداش یم شه. آنر به 

 .دست و صورتش زده

 :حمید

 بریم. راستر هاله تو ماشی   تنهاست؟ -

 .نه با خواهرمه، خواهرم با من اومده. قرار شده خواهرم این جا بمونه من با هاله باشم -

 یم گه
ی

مندگ  :حمید با رسر

 .مزاحم خواهرت هم شدیم -

 این حرفا چیه؟ -

 .بعد هر دو به سمت خارج از بیمارستان حرکت یم کنیم

دش رو به حمید یم رسونه. حمید خم یم شه همی   که هاله، حمید رو یم بینه دست رزا رو رها یم کنه، به رسعت خو 

 .تا هاله رو بغل کنه که هاله خودش رو به گردن حمید آویزون یم کنه

 :حمید یم خنده و یم گه

 هاله جونم حالش چطوره؟ -

 :هاله

 .داداشر خییل خوبم تازه دیروز با خاله روژان و خاله رزا رفتیم شهربازی -
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 :حمید

 پس خییل بهت خوش گذشته؟ -

 :لهها

 .اوهوم، تازه امروز هم یم خوایم بریم پارک -

 :حمید

؟ -  خاله ها رو که اذیت نیم کت 

 :هاله

، دلم برات تنگ شده بود پس گ میای پیشم -  .نه داداشر

 :حمید

 ای شیطون، تو که دیروز منو دیدی؟ -

 :هاله با اخم نگاش یم کنه و با لحن بچگانه ای یم گه

 .ه گذشتهاز دیروز تا االن یه عالم -

 :حمید یم خنده و یم گه

 .زوِد زود بریم گردم پیشت -

 :بعد هم لپ خواهرش رو یم بوسه و یم گه

 .چه لباس خوشگیل پوشیدی -

 :هاله با ذوق یم گه

 .دیروز با خاله ها رفتیم کیل لباس خریدیم -

 :ید یم گهبا لبخند به هر دوشون نگاه یم کنم. چند دقیقه دیگه با هم حرف یم زنند و بعد حم

 .خواهری من دیگه باید برم -

ه و یم گه  :هاله دست حمید رو محکم یم گت 

 .یه کم دیگه پیشم بمون -

دلم برای هر دوشون یم سوزه. حمید با اون سن و سالش خودش احتیاج به تکیه گاه داره ویل همه به اون تکیه کردن. 

 .آیه یم کشم و به سمت هاله یم رم

 .بود داداش حمید مواظب مامان باشه تا مامان  زودتر برگردههاله ای مگه قرار ن -

 .هاله با نر مییل دستای حمید رو ول یم کنه



 

 
217 

 :حمید

 .خواهری قول یم دم زودی بیام پیشت -

 :هاله

 .داداشر دوستت دارم -

 :حمید

 .منم دوستت دارم خواهری. خاله رو اذیت نکن، به حرفاش هم گوش بده -

م و یم گم هاله رسی تکون یم ده و   :با ناراحتر به سمت من میاد. دستاش رو یم گت 

 .خانم خانما اگه ناراحت باشر داداشر غصه یم خوره ها -

 :هاله لبخندی یم زنه و یم گه

 .داداشر غصه نخور من ناراحت نیستم -

کاری از دستم   حمید لبخندی یم زنه و هیچی نیم گه. یم دونم خییل ناراحته، یم دونم اونم دلتنگ خواهرشه، اما 

ساخته نیست. از رزا و حمید خداحافظ  یم کنیم و به سمت ماشی   یم ریم. سوار ماشی   یم شیم و من به سمت 

ون. وقتر  پارک یم رونم. توی راه برای هاله کیل جوک و داستانای خنده دار تعریف یم کنم تا از اون حال و هوا بیاد بت 

 :ه و یم گمبه پارک یم رسیم بریم گردم به سمت هال

 .خانم خانما پیاده شو که بریم خوش بگذرونیم -

هاله با خنده پیاده یم شه، منم یم خندم و با هم به داخل پارک یم ریم. ته دلم خییل نگران سولماز هستم اما کاری از 

م و خودم با دستم برنمیاد. مجبورم خودم رو شاد نشون بدم مثل همیشه. ییک از دالییل که رزا رو بیمارستان گذاشت

ایط مختلف دووم بیارم اما خواهرم وقتر غمگینه نیم تونه به خاطر  ون اومدم همینه که من یم تونم در رسر هاله بت 

بقیه هم که شده لبخند بزنه. بعد از کیل تاب بازی من یم رم روی نیمکت پارک یم شینم تا هاله با بقیه ی بچه ها بازی 

 کنه. همه ی حواسم پیش هاله ست تا  
ی

گمش نکنم. نزدیِک یک ساعت از پارک اومدنمون یم گذره که هاله با خستیک

 :به طرفم میاد و یم گه

 .خاله خسته شدم -

 نظرت در مورد بستت  چیه؟ -

 :با خوشحایل جیغ یم زنه

 .خییل خوبه، من دو تا یم خوام -

م و یم گم  :یم خندم و دستش رو یم گت 

 .پس راه بیفت خانم شکمو -

شوچ  بستت  رو یم خریم و با هم یم خوریم. هاله بستت  اولیش رو یم خوره ویل دویم رو نیمه کاره یم با خنده و 

خوره. بعد از خوردن بستت  دوباره یم ره تا با بچه ها بازی کنه. من بقیه ی بستنیش رو یم خورم و از دور مراقبش 
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ی

 به طرفم میاد و همون طور که نفس نفس یم هستم. حدود یک ساعت و نیم با بچه ها بازی کرد و بعدش با خستیک

 :زنه یم گه

 .خاله بریم خییل خسته شدم -

 :لبخندی یم زنم و یم گم

ا چیه؟ -  نظرت در مورد پیتر 

 :با خجالت یم گه

 .تا حاال نخوردم -

 :با لبخند یم گم

 .به جاش االن یم خوریم -

ا که با کیل رس و صدا و با خنده و شوچ  از پارک خارج یم شیم و با همدیگه سوار ماش ی   یم شیم. بعد از خوردن پیتر 

ی ها و خنده های زیر زیرگ پشا به همراه بود به یه مغازه ی بزرگ اسباب بازی فروشر یم  نگاه های چپ چپ مشتر

ریم و هاله یه عروسک خوشگل انتخاب یم کنه. بعد از خرید عروسک ترتیب گوشر و سیم کارت رو هم برای حمید یم 

کت یم رونم و هاله روی صندیل عقب ماشی   همون طور که عروسکش رو بغل کرده به  دم.  االن هم دارم به سمت رسر

 .خواب رفته

ش خییل دوره که اونم چاره ای نیست. گوشر رو بریم دارم،  کت باید یه رس به صاحبخونه بزنم فقط مست  بعد از رسر

 یم کنم یه زنگ برای رزا یم زنم
ی

 .. بعد از چند تا بوق جواب یم دههمون طور که رانندگ

 :رزا

 .سالم روژان -

ی نشد؟ -  سالم گلم، ختر

 :رزا

؟ - ی نیست، کجانی  نه هنوز ختر

کت -  .دارم یم رم رسر

 :رزا

 به صاحبخونه رس زدی؟ -

کت بزنم بعد از اون برم ببینم این صاحبخونه حرف حسابش  - کت بودم گفتم اول یه رس به رسر نه هنوز. نزدیک رسر

 چیه؟

 :رزا

. من این جا حواسم به همه چت   هست، تو کارا رو انجام بده -  .خوب کاری یم کت 
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 حمید چی کار یم کنه؟ حالش خوبه؟ -

 :رزا

 .حمید هم کنارم نشسته، یه کم نگرانه که بهش گفتم نگرانیش نر مورده -

 .هوای حمید رو داشته باش -

 :رزا

 .فت ویال رو پیدا کرده یم گفت وجود یه نفرمون الزامیهخیالت راحت باشه، راستر روژان عمو زنگ زد گ -

 چی کار کنم؟ -
ی

 رزا یم گ

 :رزا

 .به عمو گفتم یه خرده دست نگه داره، گفتم یه کاری برامون پیش اومد شاید آخر هفته نرفتیم -

 .نه رزا، من به مامانت قول دادم -

 :رزا

 .زنگ یم زنم یم گم یه مشکیل پیش اومده -

ر هفته یم ریم، نهایتش اینه من یم رم روستا هاله رو هم با خودم یم برم یا اصال تو مراقب هاله باش من یم رزا ما آخ -

 .رم کارای ویال رو انجام بدم و برگردم

 :رزا

 .آخر هفته رو چی کار کنیم؟ حمید این جا تنها یم مونه -

اصال شاید این جوری بهتر باشه، هاله هم یه آب  به عمو یم گم هواش رو داشته باشه. هاله هم با خودمون یم بریم، -

 .و هوانی عوض یم کنه. فقط باید خیالمون از بابت سولماز راحت بشه

 :رزا

 سولماز کیه؟ -

 .مادر بچه ها رو یم گم -

 :رزا

ه دیگه ق -  .طع کنمآهان، بد فکری هم نیست. ویل باز باید دید چی پیش میاد. روژان پرستاره بد جور نگام یم کنه، بهتر

ون، همون جا حرف زدی؟ -  دیوونه یم اومدی بت 

 :رزا

 .حواسم نبود، تو هم حواست به رانندگیت باشه، فعال خداحافظ -
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 .خداحافظ گلم -

م.  بقیه ی مست  رو به هفته ی پر کاری که دارم فکر یم کنم. ای کاش یم شد رزا رو بفرستم روستا. ویل از نگران  یم مت 

کت یم رسم با دیدن کیارش نر خیال، خودم یه ک اریش یم کنم. بقیه ی مست  رو رسی    ع تر یم رونم. وقتر به جلوی رسر

 .اخمام یم ره تو هم، این جا چه غلظ یم کنه! هاله رو صدا یم زنم. دوست ندارم تو ماشی   تنهاش بذارم

 .هاله جون، خاله، بیدار شو خانیم -

 :هاله خواب آلود یم پرسه

 چی شده خاله؟ -

 یم گمبا رسر 
ی

 :مندگ

 با هم انجامشون بدم، آخه تنهانی سخته به همشون برسم -
 .چند جانی کار دارم، یم شه بهم کمک کت 

 :هاله که انگار خواب از رسش پریده، یم خنده و یم گه

 باشه خاله، ویل باید چی کار کنم؟ -

؟ - ، یم تون   جنابعایل باید یه نقاشر خوشگل بکشر

ه و یم گهرسش رو با افتخار باال   :یم گت 

 .معلومه که یم تونم -

 .پس راه بیفت که بریم به کارامون برسیم -

هر دو با خنده از ماشی   پیدا یم شیم. کیارش تازه متوجه ی من و هاله یم شه. با تعجب بهمون نگاه یم کنه، بعد با 

ی کم  چند قدم بلند خودش رو به من یم رسونه و عینک آفتانر رو از چشماش بریم داره.  خداییش از تیپ و قیافه چت  

نداره، ویل از رفتار و کردار از ماکان هم بدتره. ماکان حداقل باطن و ظاهرش یکیه اما این پشه اصال اون  نبود که نشون 

 .یم داد. با شنیدن صداش به خودم میام

 :کیارش

 .سالم روژان -

 :به رسدی جوابش رو یم دم که جلوی هاله زانو یم زنه و یم گه

 .سالم خانم کوچولو -

 :هاله با خجالت یم گه

 .سالم -

ه و از جاش بلند یم شه و یم گه  :و خودش رو پشتم مخق  یم کنه. کیارش از عکس العمل هاله خنده اش یم گت 

 .باید باهات حرف بزنم -
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کت -  .بریم توی رسر

کت یم شیم و به سمت اتاق من حرکت یم کنیم. من و هال ه جلوتر حرکت یم کنیم و کیارش هم هر سه با هم وارد رسر

 .پشت رسمون میاد. بعض  از کارمندا با تعجب نگامون یم کنند

 .منشر تا منو یم بینه از روی صندیل بلند یم شه با تعجب نگام یم کنه

 :با لبخند نگاش یم کنم و یم گم

 .سالم خانم قربان   -

گایه به کیارش یم ندازم. اونم با تعجب شونه ای باال یم مات و مبهوت نگامون یم کنه. این چرا این جوری یم کنه؟ ن

 .ندازه

 :با صدای بلند یم گم

 خانم قربان  حالتون خوبه؟ -

 :تازه به خودش میاد و یم گه

؟ - ی گفتی    چت  

 :با خنده یم گم

پرتقال برامون نه جانم، داشتم با دیوار حرف یم زدم شما به کارت برس. فقط اگه وقت کردی یه دو تا قهوه و یه آب  -

 .بیار. کیک هم فراموش نشه

 :منشر 

 .چشم خانم -

ه. من که نفهمیدم به چی زل زده بود. به کیارش نگاه یم کنم و یم گم  :بعد هم با خجالت نگاش رو ازم یم گت 

 .بفرمایید داخل -

 :کیارش در رو باز یم کنه و یم گه

 .خانما مقدم ترن -

 :یم گم با پر رونی تمام یم رم داخل اتاق و 

 .اون که صد البته -

هاله هم وارد یم شه و رو ییک از مبل ها یم شینه. کیارش هم با لبخندی که رو لبشه میاد روی ییک از مبل های تو اتاقم 

یم شینه. چند تا کاغذ از رو مت   بریم دارم و به دست هاله یم دم. روی مت   دنبال خودکار یم گردم که پیداش یم کنم و 

 .یم ذارمجلوی هاله 

 .خانیم نقاشر کن تا من هم به بقیه ی کارا برسم -
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 :هاله

 .خاله باز هم یم ریم پیش داداش حمید -

 :با بدجنش لبخندی یم زنم و یم گم

 .عزیزم وقتر کارامون تموم شد ما هم یم ریم پیش داداش حمید و خاله رزا، تا با هم نهار بخوریم -

 :هاله با خوشحایل یم گه

 .هورا -

 :خرده بدجنش الزم بود، بعد با لبخند بریم گردم و یم گم یه

 .خب اگه امری دارین بفرمایید، چون امروز من خییل کارا دارم -

 که زدم هست
 
 .کیارش مات و مبهوت نگامون یم کنه، هنوز تو شوک حرق

 :با بدجنش یم گم

ی الزم بود تعارف نکنید -  .آقا اومدین سینما؟ تخمه ای چت  

 :زه به خودش میاد و با اخم یم گهکیارش تا

 .باید باهات حرف بزنم -

 .من که یه ساعته منتظرم -

وع به حرف زدن یم کنه  .این رو یم گم و کنار هاله یم شینم. وقتر منو منتظر یم بینه رسر

 :کیارش

 .روژان این چند روز خییل فکر کردم -

 ...آفرین، کار خییل خونر کردی، اگه همی   طور ادامه بدی -

 :کیارش

 !روژان -

 .اوه، ببخشید، بفرمایید ادامه بدین -

 :اخیم یم کنه با جدیت یم گه

اول فکر یم کردم از روی لجبازی با رابطه ی من و رزا مخالق  ویل وقتر کمکم کردی فهمیدم که در موردت اشتباه  -

همه چت   رو خراب کرد. روژان  قضاوت یم کردم. حس یم کردم همه چی داره خوب پیش یم ره که دعوای تو و ماکان

 که برات افتاد به رزا نگفتم اما باور کن ترسیده 
ر
باور کن من تظاهر به خوب بودن نیم کردم. درسته در مورد اتفاق

بودم. حس یم کردم رزا داره به طرفم جذب یم شه، نیم خواستم دوباره از دستش بدم. اگه من آدم متظاهری بودم 

ماکان رو یم گرفتم و باهاش دعوا راه یم نداختم ویل من چی کار کردم؟ من اون روز عقیده ام  همون روز یم رفتم یقه ی
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 تظاهر به خوب 
ی

رو گفتم، نیم گم عقیده ام درست یا اشتباهه، ویل باالخره اون روز بهت دروغ نگفتم. تو بهم یم گ

ار منو از قبل با اهایل روستا ندیده بودی و بودن کردی ویل من همیشه با خونواده ام همون طور رفتار یم کنم. تو رفت

وقتر اون روز اون حرفا رو از من شنیدی شوکه شدی. باور کن حتر اگه آدم بدی هم باشم باز اهل تظاهر و ریا نیستم. 

ه دلیلش هم روشنه،  من و ماهان و ماکان طوری بزرگ شدیم که همیشه دستور بدیم البته این خصلت در ماکان بیشتر

باب بود و ماکان هم پش ارشد، پس باید این طور تربیت یم شد. من و ماهان مسئولیتمون نسبت به ماکان پدرش ار 

کمتر بود. من نیم گم االن درست شدم، ویل خودم هم یم دونم یه جاهانی رو اشتباه رفتم. همیشه وقتر به اهایل 

یم گذشتم، ویل وقتر دیدم رزا کتک خورده داغون  روستا زور یم گفتیم و اونا کتک یم خوردن من نر تفاوت از کنارشون

شدم. وقتر دیدم تو کتک خوردی شکستم. اون موقع واسه اولی   بار من هم درد مردم رو حس کردم، چون من شماها 

رو مثل خونواده ام یم دونستم. تو واقعا برام مثل خواهرم عزیز بودی مخصوصا که یم دیدم چه نر ریا هوای خواهرت 

وقتر یم دیدم بهم کمک یم کت  بیشتر جذب مهربونیت یم شدم. قبول دارم خودخوایه کردم که خییل وقتا  رو داری،

جلوی ماکان رو نگرفتم ویل این رو بدون اون هم برام مثل برادرمه، اون هم برام عزیزه. شاید ماکان از نظر بقیه آدم 

ین ین برادر، بهتر ین دوست، بهتر ایط سخت، ماهان و ماکان کنارم  بدی باشه، ویل واسه من بهتر همراه بود. در تمام رسر

ی سیع یم کنم خودم رو اصالح کنم، سیع یم کنم گذشته ام رو  بودن. روژان یم دونم که همیشه منطقر تصمیم یم گت 

ان کنم، ویل به رزا بگو یه فرصت دیگه بهم بده. اون به هیچ کدوم از تماسا و اس ام اسام جواب نیم ده، حتر  جتر

حاض  نیست صدام رو بشنوه. من عاشقشم، من دیوونه وار عاشقشم، من هیچ وقت این قدر غرورم رو در برابر یه 

 یم کت  ویل من خودم 
ی

دختر نشکستم، ویل به خاطر رزا هر روز و هر روز دارم این کار رو یم کنم. ماکان یم گه دیوونیک

نجابتش شدم. وقتر مهربونیش رو یم بینم، وقتر سادگیش رو یم یم دونم رزا ارزش همه اینا رو داره، من عاشق پایک و 

بینم لذت یم برم. روژان اجازه نده بیشتر از این غرورم شکسته بشه، واقعا برام سخته. تصمیمم رو گرفتم اگه رزا این 

 نیم تونم به بار هم بهم جواب منق  بده واسه همیشه یم رم. دیگه تحمل ندارم، حتر نیم تونم به روستا برگردم، حتر 

ویال برگردم، هر جا یم رم خاطرات گذشته جلو چشمام رژه یم ره، هر جا یم رم چشمای رزا جلوی چشمام ظاهر یم 

شه. امروز هم منتظر رزا بودم، یم خواستم این حرفا رو بهش بزنم، ویل وقتر تو رو دیدم گفتم شاید اگه این حرفا رو 

. روژان همه ی امیدم به توئه. به خاطر اشتباهات به تو بزنم بهتر باشه، شاید تو بهتر  بتون  به من و رزا کمک کت 

ین کارا رو انجام یم دم، نیم گم دیگه اشتباه نیم   نکن. نیم گم بهتر
 
گذشته ام که به خاطر تربیت خونوادگیم بوده تالق

م  .کنم، اما قول یم دم تا یم تونم درست عمل کنم، درست تصمیم بگت 

 .م باال و کیارش سکوت یم کنهدستام رو میار 

، یم خوام اگه یم خوای درست عمل کت  از روی وجدانت باشه نه به خاطر رزا.  - نیم خوام به خاطر رزا عوض بشر

 .یم خوام در بود و نبود رزا خوب باشر نه فقط زمان  که رزا کنارته

 :کیارش

گفتم با آسیب هانی که تو و رزا متحمل شدین من   من در گذشته رفتارام رو اشتباه نیم دونستم همون طور که بهت -

کیم از دردهای مردم رو درک کردم. یم خوام از این به بعد بیشتر اهایل روستا رو بشناسم. سیع یم کنم درکشون کنم، 

 .کمکشون کنم، زود قضاوت نکنم، هواشون رو داشته باشم

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .برگرد روستا -

 :با ناراحتر یم گه
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 ویل؟ -

ان کن، نه به خاطر  - نگران نباش به زودی با رزا به روستا بریم گردیم. این بار آخرین فرصته کیارش. گذشته رو جتر

منده باشر   .من، نه به خاطر رزا، به خاطر خودت. نذار یه روزی برسه که پیش خودت رسر

 :کیارش

 .نوکرتم به خدا -

 .این رو که یم دونم یه چت   جدید بگو -

 :ش یم خنده و یم گهکیار 

 .دیوونه -

 .نه مثل این که خرت از پل گذشته روت زیاد شده -

 :کیارش با لبخند یم گه

 .من بگم غلط کردم همه چی حل یم شه -

باید فکر کنم بعدا بهت یم گم. این منشر هم که معلوم نیست رفته قهوه رو بسازه یا بیاره. هاله جون یم ری به این  -

 یه چت   بیاره ما بخوریمخانیم که پشت در 
ی

 .نشسته بیک

 :هاله

 .آره خاله جون، ویل خاله گ یم ریم پیش داداش حمید -

 یه خرده دیگه نقاشر بکش، بعد یم ریم. باشه خاله؟ -

 :هاله

 .باشه -

 .آفرین گلم -

 .بعد به سمت در یم ره

 :کیارش با لحن مرموزی یم گه

ینیه -  شت 
 .دختر

 .اوهوم -

 :کیارش

 .کجاست؟ نیم بینمشداداشش   -

 :با خنده یم گم
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 .معلومه دیگه با رزاست، از اون حرفا بودا -

 :کیارش با خشم نگام یم کنه و یم گه

 !روژان -

ه و یم گم  :خنده ام یم گت 

 .فضویل موقوف -

 :کیارش

 .روژان این قدر حرصم نده، حاال که دیگه بچه ی خونر شدم -

 .نشدینه هنوز اون جور که من یم خوام آدم  -

 :کیارش

 !روژان -

 .ای بابا، مادر هاله عمل داشت رزا بیمارستان موند منم با هاله اومدم به کارام برسم -

 :کیارش با ناراحتر یم گه

 .یعت  هیچ کس دیگه نبود تو بیمارستان بمونه -

 .نه مثل این که تو آدم بشو نیستر  -

 :ع تر از من بلند یم شه و یم گهاین رو یم گم و یم خوام از جام بلند شم که کیارش رسی    

 .روژان غلط کردم، تو رو خدا قهر نکن، فعال فقط تو رو دارم -

، یعت  اگه کس دیگه بود این طرفا پیدات نیم شد -  .عجب پر رونی هستر

 :بعد با لحن سوزنایک ادامه یم دم

 .یه یه روزگار -

 :کیارش با خنده یم گه

 .روژان این قدر اذیتم نکن -

 .کاری بهت ندارم  من که -

این رو یم گم و دوباره رو مبل یم شینم. منشر و هاله وارد اتاق یم شن. منشر با کنجکاوی به کیارش نگاه یم کنه و 

، هاله هم رو مبل یم شینه  .سیت  رو یم ذاره رو مت  

 :رو به منشر یم گم

 .ممنون خانیم، یم تون  بری -



 

 
226 

 .با نر مییل از اتاق خارج یم شه

 :کیارش

سم کم کت   -  .روژان نیم شه یه کوچولو از استر

س داری؟ -  مگه امتحان داری که این همه استر

 :بعد بریم گردم سمت هاله و یم گم

 .خانیم کیک و آب پرتقالت رو بخور -

 :هاله

 .باشه خاله -

وع به خوردن یم کنه  .بعد هم کیکش رو بریم داره و رسر

 :کیارش

 ...روژا -

 :میم پرم وسط حرفش و یم گ

 .حمید بچه ست نگران نباش -

 :کیارش با لحن خنده داری یم گه

 .باید از بچه ها ترسید، ممکنه عشق منو اغفال کی    -

ه. حمید بیاد رزا رو اغفال کنه  !فکرش هم که یم کنم خنده ام یم گت 

 .یه لبخند رو لبام یم شینه که با دیدن ابرو های گره خورده ی کیارش پررنگ تر هم یم شه

ه زودتر برم بیمارستانح -  .اال که فکرش رو یم کنم بهتر

 :کیارش با نگران  یم گه

 .از اول هم اشتباه کردی تنهاشون گذاشتر  -

 هم افتاده باشه -
ر
 .آره بابا عجب غلظ کردما، نکنه تا حاال اتفاق

 :کیارش

 .اصال من خودم یم رسونمتون -

ه -  .نه نه، رزا تو رو نبینه بهتر

 :کیارش

 .دتر راه بیفتپس زو  -
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 :با لحن مسخره ای یم گم

 .وای وای، نکنه تا حاال اغفال شده باشه -

 :کیارش

؟ -  چرا ته دلم رو خایل یم کت 

 ...من به دل تو چی کار دارم؟ تازه اون ته تهاش -

 :کیارش

 یم ترسم -
ی

 .وقتر این جوری یم گ

؟ -  ترس واسه ی چی

 :کیارش

 .واسه ی رزا دیگه -

 :شون یم دم و یم گمخودم رو متعجب ن

 بیفته؟ -
ر
 مگه قراره واسه رزا اتفاق

 :کیارش با تعجب نگام یم کنه و یم گه

؟ پس دلیل این نگران  هات چیه؟ -
ی

 روژان هیچ معلومه چی یم گ

 .واسه رزا نیست که، یم ترسم رزا، حمید رو اغفال کنه -

 :کیارش با دهن باز نگام یم کنه و یم گه

 .حرِف گ گوش یم کنم منو بگو که دارم به -

 .بعد با عصبانیت نگام یم کنه

 .چته بابا، حمید فقط چهارده سالشه -

 :کیارش با چشماهای گرد شده یم گه

 .یه ساعته منو رس کار گذاشتر  -

 :با خنده یم گم

 ...من که گفتم بچه ست اما خودت گفتر بچه ها -

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

 .فکر کردم هم سِن رزاست -

 .حاال ما شدیم بچه؟ دستت درد نکنه بابا بزرگ -
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 :کیارش

 .من که به تو نگفتم، گفتم هم سن رزا -

 مگه تو یم دون  من چند سالمه؟ اصال تو یم دون  رزا چند سالشه؟ -

 :کیارش

 .خب معلومه رزا بیست و چهار سالشه -

 و بنده؟ -

 :کیارش

. راستر  - ی؟تو رو نیم دونم فقط یم دونم خواهر بزرگشر   چند سال از رزا بزرگتر

 :با خنده یم گم

 .اگه رزا بچه ست پس من نوزادم، حمید هم هنوز به دنیا نیومده و جنینه، هاله هم که البد هنوز به وجود نیومده -

 :کیارش بهت زده بهم نگاه یم کنه و یم گه

؟ -  یعت  چی

م؟ من دو سال  - ه. الگ سنم رو باال یم برین. جناب پرفسور گ به شماها گفته من از رزا بزرگتر
َ
ه، ا

َ
م. ا از رزا کوچیکتر

 .همی   کارا رو یم کنید نر شوهر موندم دیگه

 :کیارش

 .باورم نیم شه -

 چرا اون وقت؟ -

 :کیارش

ی اما تمام این مدت هممون فکر یم کردیم خواهر  - ه ای، حتر از لحاظ جثه از رزا کوچیکتر با این که خییل ریزه مت  

 .. از رفتارات، از حمایتات، اصال باورم نیم شهبزرگه ی رزانی 

همه همی   رو یم گن. از اون جانی که من زیاد رسر و شیطون بودم مامان و بابام همیشه از دستم یم نالیدن. ویل خب  -

 وقتر شیطنت یم کردم خییل جاها گت  یم افتادم و مجبور یم شدم خودم از پس کارام بربیام. مامان و بابا چند باری

اومدن مدرسه، چند باری ازم حمایت کردن ویل اون بیچاره ها هم از دستم کالفه شدن و ولم کردن. هر چی نصیحتم 

ی نداشت. از درس خوندن فراری بودم و برای دردرس جون یم دادم. هر چه قدر رزا درس یم  یم کردن روی من تاثت 

صه یم شد تو شب امتحان. همه یم دونسیر  خوند من همون قدر شیطنت یم کردم. همه ی درس خوندن من، خال

خییل باهوشم ویل خب هیچ کس نیم تونست مجبورم کنه. مامان و بابا اون قدر نصیحت کردن که آخرش از دستم 

خسته شدن. در نهایت هم بهم گفیر  اگه بخوای همی   جوری ادامه بدی از ما انتظار کمک نداشته باش. از همون 

ش یم ایستادم. بعض  جاها کم یم آوردم ویل خب بیشتر اوقات از پس کارام بریم اومدم. نیم کوچییک هر کار یم کردم پا

وع شد ویل کم کم برام عادت شد. هنوز یادمه وقتر کش خواهرم رو اذیت  دونم از گ حمایت های من از خواهرم رسر
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ود رزا تو خونه خییل هوام رو داشت. یم کرد چنان کتک کاری راه یم نداختم که همه ازم یم ترسیدن شاید دلیلش این ب

وقتر مامان و بابا دعوام یم کردن رزا با مهربون  باهام رفتار یم کرد. اون قدر خواهرم رو دوست داشتم که نیم تونستم 

اشک رو تو چشماش ببینم. یادمه خواهرم کالس چهارم دبستان بود. من اون موقع کالس دوم یم رفتم. ییک از سال 

اهرم رو هل داده بود، دستش زخیم شده بود، چنان دعوانی راه انداختم که سه روز از مدرسه اخراج باالنی ها خو 

ه رو کتک زدم ویل خب خودم هم از کتک نر نصیب نموندم. مامان و بابام وقتر فهمیدن  شدم. اون روز خییل اون دختر

ه نرفت. با این که خییل درس خون بود اما کیل دعوام کردن. رزا خییل ناراحت شد اون هم به خاطر من سه روز مدرس

م.  به خاطر من اون سه روز، قید مدرسه رو زد. همون روزا هم اگه کش ما رو نیم شناخت فکر یم کرد من از رزا بزرگتر

 .یادش بخت  عجب روزانی بود

 .نگام به کیارش یم افته، با لبخند نگام یم کنه

 چیه؟ -

 :کیارش

 بودی؟ عجیب تو خاطراتت غرق شده -

ین هسیر   -  .آره، خاطرات کودگ خییل شت 

 :کیارش

 .ممنونم بابت همه چت    -

ِ خواهرمه. وقتر یم بینم این همه خواهرم رو دوست داری لذت یم برم.  -
من اگه کاری هم یم کنم به خاطر خوشبختر

 .من دلم یم خواد خواهرم رو خوشبخت ببینم

 :کیارش

 .قول یم دم خوشبختش کنم -

 زمان مشخص یم کنه. گ بریم گردی؟ این رو  -

 :کیارش

؟ -  امروز یم رم، یم دون  تو روستا پیچیده قرار با احمد ازدواج کت 

 :پقر یم زنم زیر خنده و یم گم

 !یعت  من بشم عروس عباس، فکرش رو بکن -

 :با لبخند نگام یم کنه و یم گه

؟ -  یم دونستر

 .اوهوم، البته لحظه ی آخر فهمیدم -

 :کیارش
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؟ -  نباید اون جا یم رفتی  

 .انتظار نداشتر که تو ویالی ماکان بمونم -

 :کیارش

 .ماکان اون قدرا هم آدم بدی نیست -

 آدمانی کنار بیام، خوشم هم نمیاد از کاراش دفاع کت   -
 .نیم تونم با چنی  

 :کیارش

 .من به کاراش کاری ندارم من خودش رو یم گم -

 . ندیدممن که تا حاال از این آدم خونر  -

 :کیارش

 .اون همه ی خشونت فقط و فقط به خاطر تربیت خونوادگیشه -

کیارش اگه رزا به این ازدواج رضایت داد هیچ خوشم نمیاد توسط اون هیوالی دو رس و اون دانی عجوزه اش و اون  -

ی اذیت بشه. یم دون  که ساکت نیم شینم ه ی ایکبت 
 .دختر

 :کیارش خنده ای یم کنه و یم گه

 .چت   دیگه ای نبود بار اون ماکان بدبخت کت   -

 .چرا بود ویل دیدم ارزشش رو نداره که زبونم رو خسته کنم -

 :کیارش رسی به نشونه ی تاسف تکون یم ده و یم گه

؟ -  اگه این دفعه اومدین روستا شب رو کجا یم مونی  

 .قرار شد وکیلمون یه ویال برامون جور کنه -

 :کیارش متفکر یم گه

ده -   که البته ماهان همه چت   رو به ماکان ستی
 .تمام ویالها و زمی   های اطراف برای ماکان و ماهان هسیر

 :چند لحظه ای مکث یم کنه و بعد دوباره ادامه یم ده

 .اما ییک از دوستای ماکان هم اون اطراف چند تیکه ای زمی   و یه ویال داره که فکر نکنم اجاره بده -

 .وام، یم خوام بخرم. مثل این که عمو یه ویال برامون جور کردهواسه اجاره نیم خ -

 :کیارش

 عمو؟ -

 .همون وکیلمونه، چون با بابام دوست صمییم بود بهش یم گیم عمو -
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 :به نشونه ی فهمیدن رسی تکون یم ده و یم گه

ده و واسه همیشه با همش و بچه اش  - به کانادا رفته. قرار بود حتما ویالی شهابه، چون همه چت   رو به وکیلش ستی

 .همه ی ملک و امالکش فروخته بشه

 .نیم دونم، یه بار تو این هفته میام تا کارا رو انجام بدم -

 :کیارش با خنده یم گه

 خدا به داد ما برسه این بار یم خوای چه بالنی رس ما بیاری؟ -

 اومدن من چه ربظ به شما داره؟ -

 :کیارش

خری برای شهاب باشه که به احتمال نود و نه درصد هست پس همسایه ایم، یه خرده زیادی آخه اگه ویالنی که یم  -

 .به هم نزدیکیم

 نباشه -
ی

ه. دیگه آدم نبود که من بخوام با اون هیوال همسایه بشم. امیدوارم که اون ویالنی که تو یم گ
َ
ه، ا

َ
 .ا

 :کیارش با خنده یم گه

 .اون جوری هر روز رزا رو یم بینم ویل من امیدوارم که همون ویال باشه، -

 :چشم غره ای بهش یم رم و یم گم

ا تهرانیم، نهایتش ییک دو شب بمونیم -  .ما اکتر

 :کیارش با حالت غمزده یم گه

 .همونم غنیمته -

-  
 
، پول هم که به اندازه ی کاق ی نداری که من بیام زنش بشم. خوشتیپ و زن ذلیل که هستر ، چت   کیارش، تو داداشر

 .اری، فقط اخالق نداری که اونم رزا درستت یم کنه، البد داداشت هم مثل خودته دیگهد

 :کیارش با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .ییک داشتم ویل دیر جنبیدی -

ه، اینم شانسه من دارم. آخر رس مجبور یم شم برم با همی   احمد ازدواج کنم و بدبخت شم. نه ریخت، نه قیافه،  -
َ
ا

 .ه اخالق، هیچی ندارهنه پول، ن

 :کیارش

 .بیا زن ماکان شو، حداقل ریخت و قیافه و پول داره فقط اخالق نداره -

 .نه داداش، دستت درد نکنه، خودت رو به زحمت ننداز، من ترجیح یم دم برم یه دبه بخرم خودم رو ترشر بندازم -

 :کیارش
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 ویال میای؟ امان از دست تو، حاال گ برای راست و ریست کردن کارای -

 :با بدجنش یم گم

 بذار از همی   حاال بگم که رزا باهام نمیاد -
ی

 .اگه برای رزا یم گ

 :با داد یم گه

 چ   را؟ -

، چون باید هوای حمید رو داشته باشه -  .چرا داد یم زن 

 :کیارش

، اصال بگو ببینم این حمید کیه؟ -  تو خییل مشکوک یم زن 

 :با خنده یم گم

 .داداش هاله -

 :کیارش

 هاله کیه؟ -

 :به هاله اشاره یم کنم و یم گم

 .این جوجونی که پیشم نشسته -

 .بعد خم یم شم و محکم لپش رو یم بوسم

 :کیارش

 ...روژ -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

 رزا نیست، فقط خودت رو درست کن بقیه رو بستی به من -
ی

 .کیارش کش تو زندگ

 :کیارش لبخندی یم زنه و یم گه

 خیالم راحت باشه؟ -

 :با مهربون  یم گم

 ندارم قبال هم گفتم اجبار تو کار ما نیست -
 
 .اگه خواهرم واقعا دوستت داشته باشه من حرق

 :کیارش

 .کمک یم کت  که راض  بشه -

 .سعیم رو یم کنم اما مجبورش نیم کنم -
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 :کیارش

 .همی   هم برام غنیمته -

ه زودتر بری، من هم باید به چن -  .د تا از کارام برسم به احتمال زیاد فردا پس فردا یه رس به اون طرفا یم زنمبهتر

 :کیارش

 نیم شه رزا هم بیاری؟ -

باور کن مقدور نیست، آخر هفته میارمش. ویل کیارش دارم باهات اتمام حجت یم کنم اگه ببینم کش رزا رو اذیت  -

 .کرد یا اون رو مجبور به کاری کرد من یم دونم و تو

 :یارشک

 .خیالت راحت -

کت خارج یم شم و به  یه خرده دیگه حرف یم زنیم و بعدش کیارش خداحافظ  یم کنه و یم ره. منم با هاله از رسر

ه که چند تا دونه شکالت بهش یم دم تا  سمت آدرش که حمید بهم داده حرکت یم کنم. هاله یه خرده بهونه یم گت 

ه های کثیف پایی   شهر که کیل پشای الت تو محله ول یم چرخن. ماشی   رو آروم بشه. باالخره رسیدم. ییک از منطق

م. به سمت خونه ای که آدرسش رو دارم حرکت یم کنم. جلوی در  پارک یم کنم و پیاده یم شم. دست هاله رو یم گت 

نشه بودن از رس و  یم ایستم و در یم زنم. صدای مردی رو یم شنوم. بعد از مدنر در باز یم شه، مردی رو یم بینم که

ه ی منو یم بینه با یه لحن بدی یم گه  :روش یم باره، معلومه بهش مواد نرسیده. تا نگاه خت 

 ها، چته؟ -

ی کار داشتم -  .با آقای اکتر

 :مرد

 خودمم، فرمایش؟ -

 :اخیم یم کنم و یم گم

 یم کنند خدمت رسیدم -
ی

 .برای خونه ای که خانم عظییم توش زندگ

ی  :اکتر

؟ من که حرفام رو بهش زدم یا اجاره اش رو یم ده یا زنم یم شه وگرنه تا آخر هفته اثاثیه اش تو کوچه خب ک - ه چی

 .ست

 .با دهن باز نگاش یم کنم. این چی یم گه؟ این که دو برابر سولماز سن داره! حاال بماند معتاد هم هست

 :با اخم یم گم

 .تا آخر هفته ایشون خونه رو تخلیه یم کنند -

یا   :کتر
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؟ -  اون وقت تو چی کاره ی حست 

 .اونش دیگه به جنابعایل ربظ نداره -

ی  :اکتر

 .اجاره ی عقب افتاده ی منو که تو نیم دی -

 :با عصبانیت یم گم

 مبلغ رو بگو؟ -

 :با دهن باز نگام یم کنه و یم گه

 .چهارصد تومن -

 چ  ی؟ -

 :با پوزخند یم گه

 .فقط دک و پز داری، برو باد بیاد -

 :به خودم میام و با عصبانیت یم گم

 .به خاطر همی   چندرغاز اون بیچاره رو تهدید یم کت  که بیاد زن توئه نامرد بشه -

م و قرار یم شه تا آخر هفته خونه تخلیه بشه. بدون  بعد یه چک به مبلغ چهارصد تومن یم نویسم و ازش رسید یم گت 

م و به سمت ما شی   یم رم. همون جور که دارم به سمت بیمارستان یم رم گوشیم خداحافظ  دست هاله رو یم گت 

 .زنگ یم خوره، رزاست. جواب یم دم

 بله؟ -

 :رزا

؟ -  سالم روژان کجانی

ی نشد؟ -  دارم میام بیمارستان، ختر

 :رزا

 چرا، خدا رو شکر همه چت   به خت  و خوشر گذشت. تو چی کار کردی؟ -

 .ثیفیه قرار شد تا آخر هفته خونه تخلیه بشهرفتم با صاحبخونه صحبت کردم، آدم ک -

 :رزا

 .یه کم فرصت یم گرفتر  -

؟ فکرش رو کن دو برابر سولماز سن داشت، تازه معتاد هم بود ویل بهش یم گفت یا زنم یم شر یا اجاره یم  -
ی

چی یم گ

 .دی وگرنه اسباب اثاثیه ات رو یم ریزم تو کوچه
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 :لحن غمگیت  یم گهرزا که تحت تاثت  قرار گرفته بود با 

 .عجب آدمانی پیدا یم شن -

 اوهوم، راستر حال حمید چطوره؟ -

 :رزا

 .از خوشحایل رس از پا نیم شناسه، خییل خییل پشه خوبیه، خییل ازش خوشم اومده -

 .تو دلم یم گم کیارش نر راهم نیم گفت. یه لبخند رو لبام یم شینه

 :رزا

 .ثل این که تو راه برگشت تهرانهراستر روژان عمو دوباره زنگ زد، م -

 :با تعجب یم گم

؟ - ی نگفتر  گ حرکت کرد؟ پس چرا صبح چت  

 :رزا

س نبود. واسه همی   صبح با من تماس گرفت.  - عمو یم ره شهر برات زنگ یم زنه ویل مثل این که گوشیت در دستر

ه و  یم فهمه پرونده ی ییک از موکالش با مشکل بعد از این که از من خداحافظ  یم کنه با ییک از دوستاش تماس یم گت 

 .مواجه شده واسه همی   رسی    ع به سمت تهران حرکت یم کنه قرار شده تو و کیهان امشب با هم به روستا برین

 پس کارای این جا رو چی کار کنم؟ -

 :رزا

یه خونه ی نقیل هم برای روژان تو برو به کارای اون جا برس، کارای عمل هم که به خونر پیش رفته. به عمو یم گم  -

حمید اینا پیدا کنه، خودم هم آخر هفته با هاله میام. الزم نیست دیگه برگردی، چون هنوز کارا جمع و جور نیست 

ه هاله پیش خودم بمونه یم ترسم اذیت بشه  .بهتر

 تنهانی از پس کارا برمیای؟ -
 رزا، مطمئت 

 :رزا

 .خیالت راحت، تازه عمو هم هست -

ی مریم هم قرار بود آخر هفته باهامون بیاد، حتما با مریم بیا، این جوری خیالم راحت ترهباشه، فق -  .ط یه چت  

 :رزا

 .این هم چشم، عی   این مادر بزرگا شدی -

 :با خنده یم گم

 .تو که همیشه مادر بزرگ بودی -



 

 
236 

 :رزا

 باشه -
ی

 .بقیه ی حرفا رو بذار واسه بعد، حواست به رانندگ

 .ب خودت باش، خداحافظباشه، پس مواظ -

 :رزا

 .تو هم همی   طور، فعال خداحافظ -

تماس رو قطع یم کنم و نگایه به هاله یم ندازم. داره با عروسکش بازی یم کنه. باید به رزا بگم سفارش حمید رو به 

. هیچ وقت عمو بکنه. هر چند خودم هم زنگ یم زنم و بهش یم گم. نیم دونم این گوشیم چرا جدیدا مشکل پیدا کرده

م. رسی به نشونه ی تاسف واسه خودم تکون  آنیر  نیم ده. اصال گوشر تو دستم نیم مونه از بس باهاش کشتر یم گت 

 .یم دم و رسعتم رو بیشتر یم کنم

 

 

 فصل ششم

 

 

ی خونه  بقیه ی اتفاقا خییل رسی    ع افتاد. با حمید و رزا یم ریم نهار یم خوریم و در آخر در مورد مسافرت هاله و تخلیه

با حمید صحبت یم کنم. دلیل تخلیه رو بهش نیم گم. دوست نداشتم با فهمیدن موضوع عذاب بکشه. به سختر 

راضیش کردم که عمو کیوان براشون خونه پیدا کنه یم خواست بره با صاحبخونه حرف بزنه، ویل در نهایت با حرف 

م صحبت کردم به طور مخترص موضوع حمید رو بهش های من و رزا راض  شد. االن خیالم راحِت راحته. با عمو ه

گفتم و سفارش حمید رو بهش کردم. اون هم خیالم رو راحت کرده. مریم هم که قرار شده با رزا بیاد. بچه پر رو بهم 

ز یاد یم گه اتاقم رو تمت   کن تا وقتر اومدم جای خواب داشته باشم! انگار کلفتشم داره یه کار یم کنه تو ویال راش ندم. ا

آوری حرفاش لبخندی رو لبام یم شینه. االن که تو ماشینم تنها مشغله ی فکریم ویالست. اگه حرف های کیارش 

احت یم دم. کیهان با  وع شده. ترجیح یم دم فعال بهش فکر نکنم. یه کم به ذهنم استر درست باشه تازه دردرسام رسر

ون رو تماشا یم  یم کنه و من هم بت 
ی

ی که یم آرامش داره رانندگ  کنم. البته با این تارییک هیچی دیده نیم شه. تنها چت  

 .بینم فقط و فقط سیاهیه

 :کیهان

؟ -  به چی فکر یم کت 

 .به ویال -

 :کیهان

 مگه ویال هم فکر کردن داره؟ -

کت -  .امروز کیارش اومده بود رسر
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 :با تعجب نگایه بهم یم ندازه و یم گه

 چی یم گفت؟ -

 .مون رد و بدل شد رو بهش گفتمهمه ی حرفانی که بین

 :کیهان متفکر یم گه

 .که این طور، پس همسایه ی دشمن خونیت شدی -

 .هنوز هیچی معلوم نیست شاید اصال ویال برای کس دیگه باشه -

 :کیهان

 .نیست -

؟ -  چی

 :کیهان

 .یم گم ویال برای دوست ماکانه -

 :با تعجب یم گم

؟ -  از کجا یم دون 

 :کیهان

 .یه شهاب نایم شنیدم ویل زیاد توجه نکردماز بابا  -

 :آه از نهادم بلند یم شه و یم گم

 .خدایا چرا این قدر من بدشانسم -

 :کیهان

 .این که ناراحتر نداره، این نشد ییک دیگه -

ی پیدا بشه صاحبش همی   هیوال و اون برادرش  - دلت خوشه تو اون ده کوره که خونه و ویال پیدا نیم شه، اگرم چت  

 .هسیر  

 :کیهان

، اگه نقطه  - روژان این همه ناراحتر نداره، تو و خواهرت هفته ای یه بار تو اون ویال یم رین. کافیه نر تفاوت باشر

 .ضعف بدی دستش بیشتر اذیتت یم کنه

 .حق با توئه، نباید ضعف نشون بدم -

 :کیهان
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 .آفرین، کافیه مثل همیشه باشر  -

 دارم به چی فکر یم کنم؟ سعیم رو یم کنم. یم دون  االن -

 :کیهان

 .البد به ویال -

 .حرفا یم زنیا اون که مال چند دقیقه پیش بود -

 :کیهان

؟ -  پس چی

 .به تو -

 :کیهان یم خنده و یم گه

 .یعت  این قدر آدم مهیم شدم -

 :پقر یم زنم زیر خنده و یم گم

 مهم اونم تو؟ -

 :چشم غره ای بهم یم ره و یم گه

؟ -  پس چی

رم به این فکر یم کنم عمو واقعا چی تو روزنامه اش دید تو رو با من فرستاد. آخه تو رو چه به ویال خریدن؟ نکنه دا -

 .رسمون رو کاله بذارن

 :کیهان

وع کردی؟ -  روژان تو باز رسر

 :خودم رو متعجب نشون یم دم و یم گم

 چی رو؟ -

 :کیهان

 .چرت و پرت گفیر  رو -

 .دآموزی داره ها، داره بهت حرفای نر ادنر یاد یم دههمنشیت  با خواهرم برات ب -

 :کیهان

 .اینا به خاطر همنشیت  با توئه -

م کن جفت پا برم تو صورتش - . هر گ این حرف رو زد ختر  .گ یم گه شما دو تا مظلوم و رس به زیر هستی  
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 :کیهان

 .حاال چرا جفت پا -

 .پس یم خوای یه پا برم تو صورت طرف -

 :کیهان

 گه چشه؟م -

 .جفت پا بیشتر جواب یم ده -

 .کیهان با خنده رسی تکون یم ده و هیچی نیم گه

 .نزدیکای ساعت هشِت صبح به نزدیک ترین شهری که اطراف روستا هست یم رسیم

 :کیهان

 .بابا ساعت ده با وکیل قرار داشت -

ه تا ساعت ده باید این جا عالف باشیم؟ -
َ
 ا

 :کیهان

 .ستا، اگه بریم هم جانی رو نداریم بمونیمنیم تونیم بریم رو  -

این دو ساعت رو تو خیابونا ول چرخیدیم و یه چت   خوردیم. بعدش هم که رفتیم رس قرار. مثل این که وکیل همه ی 

کارا رو با عمو انجام داده بود فقط مونده بود امضای من که همونم انجام شد. االن کیهان خوابیده و من به رسعت به 

تا یم رونم، دوست دارم ویال رو ببینم. خوشحالم از این که که ویال مبله شده هم هست. باالخره به روستا سمت روس

 .رسیدم

 .روزنامه، روزنامه، جام جم -

 :کیهان به زحمت چشماش رو باز یم کنه و یم گه

؟ -  تو گ یم خوای آدم شر

 .وقِت گل ن   -

 :کیهان رسی تکون یم ده و یم گه

 رسیدیم؟ -

 .ه هنوز، فعال به روستا رسیدیم. گفتم بیدار شر یه کم این چشمات رو کار بندازی گم و گور نشیمن -

 :کیهان

 .مردم آزار، تو که این راه رو بلدی -

 .به اسم بلد نیستم، اسم مکانا رو درست و حسانر نیم دونم -
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 .یهان به خودم میامبعد حدود نیم ساعت که به نزدییک های ویالی ماکان رسیده بودیم با صدای ک

 :کیهان

 .ماشی   رو نگهدار، فکر کنم رسیدیم. انگار همی   جاست -

 .با دهن باز دارم به ویال نگاه یم کنم

 :کیهان

 چی شده؟ -

 باورم نیم شه؟ -

 :کیهان

 چی رو؟ -

 کنم. از همی   جا هم ویالشون دیده یم شه -
ی

 .که تو چند قدیم دشمن باید زندگ

 :کیهان

 کدومه؟ -

 :ست ویال رو نشون یم دم. کیهان نگایه به ویال یم ندازه و یم گهبا د

 .وقتر با هم دوست بودن پس نزدییک ویالهاشون به هم تعجتر هم نداره -

این رو یم گه و کلید رو از جیبش در میاره. اول من یم رم داخل بعد هم خودش میاد. با دقت همه جا رو نگاه یم کنم. 

م اومد. کوچیک و جمع و جوره، فقط یه عیب داره اونم وجود این هیوال در نزدییک این ویالی خوشگلیه، خییل خوش

، سه تا اتاق هم باال داره. از رس همگیمون هم زیادیه  .جاست. دو تا اتاق پایی  

 :خودم رو روی راحتر پرت یم کنم و یم گم

 .یه خرده بخوابیم بعد ببینیم واسه نهار چی کار باید کنیم -

 .موافقت یم کنه. اون قدر خسته ام که نیم دونم گ خوابم یم ره. با تکون دستر چشمام رو باز یم کنمکیهان هم 

 ها؟ -

 :کیهان

 بله -
ی

 .ها چیه؟ باید بیک

، گم شو بذار بخوابم -  .کوفت، منو از خواب بیداری کردی که معلم ادب بشر

 :کیهان

 .یستم، بیا بریم یه چت   بخریم و بخوریمروژان ساعت نزدیکای چهار عرصه. من که جانی رو بلد ن -



 

 
241 

 :به رسعت رو جام یم شینم و با داد یم گم

 !چه  ار -

 :کیهان

 .اوهوم، پاشو راه بیفت -

نگایه به لباسام یم ندازم همه چروک شده. ویل نر خیال لباسا یم شم و از جام بلند یم شم. اول یم رم آنر به رس و 

افتم. همی   که در ویال رو باز یم کنم ماهان و کیارش رو یم بینم. کنار ماشی    صورتم یم زنم بعدش هم پشتش راه یم

کیارش وایسادن دارن حرف یم زنند. چشمای کیارش به من یم خوره. خنده رو لباش یم شینه. ماهان نگاش رو دنبال 

نش نمونده، فقط اسم زنده یم کنه. اونم یه لبخند رو لباش میاد. فکر کنم از همه چت   ختر داره یه جای سالم تو بد

بودن رو داره، دستش تو گچه، رسش هم باند پیچی شده ست، بعض  از قسمت های صورتش هم کبود شده بود، که 

به ها کوفته شده. با صدای کیهان به خودم میام  .فکر کنم به خاطر ض 

 :کیهان

 .سالم -

 :با تعجب نگایه به کیهان یم ندازم و یم گم

 .گ این جا میاد خل و چل یم شه. آخه عزیز من آدم که به خودش سالم نیم کنه  بسم هللا، چرا هر  -

 :کیهان با خونشدی یم گه

 .اگه یه نگایه به جلوت بندازی یم فهیم که بنده خل و چل نشدم جنابعایل کور شدی -

دار نشدمبا تعجب بریم گردم یم بینم که ماهان و کیارش با لبخند نگامون یم کنند. اینا گ به این   .جا رسیدن که من ختر

 .من که کور نشدم فقط اینا رو ریز یم بینم -

 .ماهان و کیارش لبخندی یم زنند

 :یه سالم زیر لتر به جفتشون یم دم، که اونا هم با لبخند جوابم رو یم دن. بریم گردم سمت ماهان و یم گم

 .یم بینم که ناقص شدی رفت -

 :با مهربون  یم گه

 .همه چت    ممنونم بابت -

 :خودم رو به اون راه یم زنم و یم گم

؟ -  بابت این که ناقص شدی از من ممنون 

 .یم خنده و هیچی نیم گه

 :کیهان با دست منو به عقب هل یم ده و یم گه
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 .کمتر چرت و پرت بگو -

-  
ی

 .خوبه این جمله رو بلدی! هر وقت کم میاری همی   رو یم گ

 :و کیارش یم ره و یم گهنر توجه به حرف من به سمت ماهان 

 روژان -
ی

 .کیهان هستم، دوست خونوادگ

 .ماهان و کیارش هم با گریم بهش سالم یم کنند و دست یم دن

؟ -  چه با کالس شدی، پس چرا با من این طور با کالس حرف نیم زن 

 :کیهان

؟ -  نیست که تو حرف یم زن 

 .م و نه تنها با کالس بلکه توی کالس باهات حرف یم زدمازم نخواستر اگه یم خواستر یم رفتم تو کالس یم نشست -

 :کیهان

 .باز رفتر تو کانال چرت و پرت -

 .نر ادب، نر تربیت، گم شو اون ور. اصال ببی   االن من با کالسانه یم خوام رفتار کنم -

 .بعد قیافه ام رو جدی یم کنم و با ادا راه یم رم که خنده ی هر سه تاشون یم ره هوا

 .، چتونه، لیاقت نداریندرد  -

 :کیارش

 .نُمردیم و آدم با کالس هم دیدیم -

ه ه  ا -  .آقا کیارش کارت هنوز پیشم گت 

 :کیارش با اخم نگایه به ماهان و کیهان یم ندازه و یم گه

 .چی کار به کار خواهرم دارین، من که تو عمرم آدم به این با کالش ندیدم -

 ...آفر -

 . از پشت رسم یم شنومتو همی   موقع یه صدانی 

 :ماکان

ه؟ -  این جا چه ختر

 :بریم گردم طرفش و با خونشدی یم گم

 .ختر سالمتر  -

ه شدن، این جور که معلومه کیارش موضوع رو بهش نگفته  .نگایه به ماهان و کیارش یم ندازم که با ترس به ماکان خت 
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 :ماکان

؟ این جا ملک خصوِض منه -  .این جا چه غلظ یم کت 

 :بریم گردم به سمت کیهان و یم گم

کیهان این قدر از همسایه های نر مالحظه بدم میاد. آخه آدم باید شب هاپوش رو رها کنه. اما این همسایه های ما  -

 .از صبح تا غروب هاپوشون ول یم چرخه

ه و یم گه  :ماکان با عصبانیت یم خواد بیاد سمت من که کیارش، ماکان رو یم گت 

 .تاه بیاماکان کو  -

 :ماکان

ه ی هرزه رو کوتاه یم کنم -  .من زبوِن این دختر

ه  .حاال من یم خوام برم سمت ماکان که کیهان با رسعت به طرف من میاد و منو یم گت 

یت -  دانی ایکبت 
 .کیهان ولم کن، هرزه تونی و اون دختر

 :ماکان

ون -  .از ملک خصوض من گمشو بت 

 ...کن. انگار یم خوایم بریم حمواین قدر برام خصوض، عمویم ن -

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

؟ -  این جا چه غلظ یم کت 

 .اومدم یه رس به ویالنی که خریدم بزنم که سگ همسایه پاچه ام رو گرفت -

 :با داد یم گه

 چ ی؟ اون کش که ویالی شهاب رو خرید تو بودی؟ -

 .پ ن پ عمه ام بود -

 :با عصبانیت یم گه

 .ن گورت رو از این جا گم یم کت  همی   اال -

 :با پوزخند یم گم

 .با دستور جنابعایل نیومدم که بخوام با دستورت برگردم -

از عصبانیت رسخ شده و خودش رو به زور از دست کیارش آزاد یم کنه و به من یم رسونه. کیهان جلوم یم ایسته تا 

 .ماکان نتونه بهم آسیب برسونه



 

 
244 

 :ماکان

 .رو کوتاه یم کنممن اون زبونت  -

 .اول یه قیچی بده من اون گوشای تا به تای خودت رو کوتاه کنم -

ه ویل به زحمت جلوی خودش رو گرفته  .ماهان خنده اش یم گت 

 :کیهان

 .روژان بس کن، آقا شما هم تمومش کنید -

دم نمیارم. کیهان و ماهان و ماکان با عصبانیت کیهان رو هل یم ده و به طرفم میاد. یه خرده یم ترسم اما به روی خو 

کیارش با ترس نگامون یم کنند. بادیگارد ما رو داشته باش! از این روزنامه هم بخاری بلند نیم شه، به جای دفاع از من 

 .داره از ترس شلوارش رو خیس یم کنه

ده بدر، خودم باید یه کاری کنم. ماکان با خشم نگام یم کنه و ه ر لحظه بهم نزدیک تر یم ما رو باش با گ اومدیم ست  

 :شه اخمام تو هم یم ره و یم گم

 .من استخون ندارم برو پیش صاحبت -

 :بریم گردم سمت ماهان و کیارش و یم گم

 .عجب سگ زبون نفهیم دارینا -

رگ گردن ماکان متورم یم شه و با چند قدم بلند خودش رو بهم یم رسونه. ماهان و کیارش و کیهان که از دعوای ما 

ت زده بودن تازه به خودشون میان، هر سه نفرشون به طرفمون هجوم میارن. بیچاره ماهان هم با اون پای چالقش به

ه و یم گه  :داره به طرفمون میاد، ویل ماکان قبل از این که بقیه بهمون برسن مچ دستم رو یم گت 

 تو چه... خوردی؟ -

ی خورده باشم ویل انگار  -  .جنابعایل بیش از حد خوردی من که یادم نمیاد چنی   چت  

 :مچ دستم رو فشار یم ده و یم گه

 .نه مثل این که دلت کتک یم خواد -

 .نه اصال اما اگه دل جنابعایل کتک خواست تعارف نکن، رایگان ارائه یم دم -

 :ماکان

 .زیاد حرف یم زن   -

 .تو هم زیاد پارس یم کت   -

ه، کیهان هم به کیارش کمک یم کنه دستش رو یم بره باال که یه سییل جانانه نثار  م کنه که کیارش مچ دستش رو یم گت 

 :تا ماکان رو از من دور کنه، ویل من دست بردار نیستم، همون جور ادامه یم دم

 .کیارش این بار محکم تر ببندینش، آدم که حیوون وحشر رو این جوری رها نیم کنه -
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یم ده و خودش رو یم خواد بهم برسونه. یم بینم هوا پسه، پا به از عصبانیت منفجر یم شه. هر دو نفرشون رو هل 

 .فرار یم ذارم

 :ماکان

 .اگه جرات داری واستا -

 خودت جرات داری بری جلوی سگ هار وایش که از من این رو یم خوای؟ -

کیل دور ماهان و کیارش و ماهان یه برام ابرو باال یم ندازه، کیارش و کیهان هم با التماس نگام یم کنند. بعد از این که  

 .کیهان گشتیم به سمت جنگل فرار یم کنم ویل ماکان دست بردار نیست باز داره دنبالم میاد

 :ماکان

 .مطمی   باش این بار دستم بهت برسه، زنده ات نیم ذارم -

 .شتر مرغ در خواب بیند پنبه دانه، هر چند تو باید شتر خروس باشر  -

نه، به نفس نفس افتادم. لعنتر این دور و بر هم همه اش جنگله. آدم یه گم و گور یم ماکان رسعتش رو بیشتر یم ک

م رو تغیت  بدم گت  یم افتم. باز  شه. از ماهان و کیارش و کیهان خییل دور شدیم ویل خودم هم یم دونم اگه بخوام مست 

دنای خودم و ماکان رو یم شنوم. رسعتم رو بیشتر یم کنم. نیم دونم چه قدر دیگه یم دوم فقط صدای نفس نفس ز 

 .لعنتر عجب جون  هم داره، هر چی یم رم باز دنبالم میاد

 :ماکان

ت بیارم محاله زنده بمون   - ه خودت وایش اگه خودم گت   .بهتر

 ...دیوونه شدی من اگه خودم هم واس -

 .هنوز حرفم تموم نشده که پام به یه چت   گت  یم کنه و به شدت یم خورم زمی   

 .خآ  -

ه و با یه حرکت بلندم یم کنه و یم  ماکان با رسعت خودش رو بهم یم رسونه و به جای کمک مچ دستم رو محکم یم گت 

 :گه

م بیفتر زنده ات نیم ذارم -  .خب خانم خانما، گفتم گت 

ن، آدم کش که نیسیر   -  .تا اون جانی که من یم دونم سگا فقط گاز یم گت 

 :با اخم نگام یم کنه و یم گه

 بر نیم داری -
ی

 .تو این موقعیت هم دست از لودگ

؟ من دارم حقیقت رو یم گم -
ی

 .من و لودگ

ی نیست، هوا هم یه خرده  بعد تازه متوجه اطراف یم شم. همه جا ناآشناست. از ماهان و کیارش و کیهان هم ختر

 .تاریک شده
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 :ماکان با بدجنش یم گه

گم شب تو جنگل حیوون وحشر زیاد پیدا یم شه، همی   امشب این جا به نظرت چه جوری تنبیه ات کنم؟ من که یم   -

م  .ولت کنم فردا جنازه ات رو تحویل یم گت 

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

اهه یم ری؟ خودت جلوم وایسادی باز دنبال حیوون وحشر یم گردی؟ -  چرا بت 

 :با خشم فریاد یم زنه

 .من اگه آدمت نکنم ماکان نیستم -

 .من از همی   االن یم دونم هاپونی این رو که  -

محکم هلم یم ده و مچ دستم رو رها یم کنه. تعادلم رو از دست یم دم و به ییک از درختا برخورد یم کنم، با گرفیر  

ی یم کنم. با یه پوزخند مسخره داره به سمتم میاد که پا به فرار یم ذارم، صداش رو یم  درخت از افتادن خودم جلوگت 

 :هشنوم که یم گ

 .لعنتر  -

یم دونم انتظار فرار دوباره رو از جانب من نداشت. همون جور رسعت دویدنم زیاد یم شه. دوست ندارم در برابرش 

م خوراک حیوونای وحشر بشم اما است  دست این هیوال نباشم. صداش رو پشت رسم یم شنوم  تسلیم بشم. حاض 

 :که یم گه

 .روژان اون طرف نرو، خطرناکه -

 تفاوت به حرف های اون به راهم ادامه یم دم. نیم دونم چه قدر گذشته همه جا تاریِک تاریکه، حس یم کنم اما من نر 

ی نیست  .گم شدم، از ماکان هم ختر

روژان اون »یه بار دیگه نگایه به اطراف یم ندازم. اطراف رو به خونر نیم بینم. حرفای ماکان تو گوشم یم پیچه: 

 «.طرف نرو، خطرناکه

 :لب زمزمه یم کنمزیر 

 یعت  واقعا خطرناکه؟ -

 :خودم به خودم جواب یم دم

سونه، جنگله دیگه، جنگل که ترس نداره -  .نه بابا خطرناک چیه! الگ یم خواست تو رو بتر

ی ماکان، ببی   دستر دستر جوون مرگم کردی، با این  م. ای بمت  اما با صدای زوزه هانی که یم شنوم حرفم رو پس یم گت 

آدم ترسونی نیستم ویل االن ترس بدی تو جونم افتاده، هیچ وقت تو چنی   موقعیتر قرار نگرفته بودم. تصمیم یم که 

م راه رو برگردم، اما همه ی راه ها شبیه هم هسیر  و نیم تونم از هم تشخیصشون بدم. حاال این تارییک بماند  گت 

ی که فکر یم کنم ازش اومدم نگایه یم ندازم و  شباهت جنگل هم اضافه شد. دوست ندارم از این جلوتر برم، به مست 

م. نیم دونم چه قدر گذشته، اصال نیم دونم اون همه رایه که برگشتم به ویال نزدیک  راه برگشت رو در پیش یم گت 

صبح صتر کنم، ترم کرده یا دورتر. ناامید به ییک از درختا تکیه یم دم و رو زمی   یم شینم. این جوری فایده نداره، باید تا 
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صد درصد بچه ها دنبالم میان، ویل همه ی اینا که دلشون از من خونه، نکنه بذارن تو این جنگل خون یه نر گناه 

 کنه ها! نه بابا 
 
ریخته بشه؟ نه نه، اون روزنامه این کار رو با من نیم کنه. وای از بس بهش گفتم روزنامه ممکنه تالق

؟ نکنه کیارش نی
 
؟ اون وقت نیم ذارم با خواهرم ازدواج کنه. اون بچه و تالق اد دنبالم؟ نه نه محاله! اگه نیومد چی

ه. هر گ نیاد ماهان که میاد، وگرنه خونم رو  بدبخت تا اون موقع هفتاد تا کفن هم پوسوندی؟ گ میاد از تو اجازه بگت 

ه، توی این موقعیت هم دست ب  .ردار نیستمحاللش نیم کنم. خودم از فکرام خنده ام یم گت 

با شنیدن شکسته شدن یه تیکه چوب از ترس جیغ بلندی یم کشم و از جام بلند یم شم. یم خوام فرار کنم. که با 

 .صدای ماکان متوقف یم شم

 :ماکان

س. همی   االنش هم به سختر پیدات کردم، فرار نکن -  .روژان، منم ماکان، نتر

 :م با خونشدی یم گمهمون جور که سیع یم کنم خوشحالیم رو پنهون کن

 .کش مجبورت نکرده بود -

 :ماکان

 .مثل این که خییل دلت یم خواد خوراک گرگا بشر  -

 نیم بینم تازه داشتم از این همه تارییک لذت یم بردم -
ی

 .من که این جا گرگ

 :معلومه خنده اش گرفته، یم گه

؟ -  این هم جای تشکرته، تو واقعا خجالت نیم کشر

؟ آها البد باید بگم ممنون که باعث شدی گم بشمتشکر واسه ی  -  .چی

 :ماکان

 من یا تو؟ -

 .معلومه تو -

 :ماکان

 .تو -

 .تو -

 :ماکان چند قدم فاصله ی بینمون رو یط یم کنه و جلوم یم ایسته و یم گه

 .تو -

 :با جیغ یم گم

ت حرف نزن... تو -  .رو حرف کوچیکتر
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 :ماکان

 .رمحقته همی   جا تنهات بذارم و ب -

 از اینه که است  دست یه هیوال باشه -
 .آدم خوراک گرگا بشه بهتر

 :ماکان

 .فعال خوش اخالقم، یه کاری نکن اون روی من باال بیاد -

 رو هم فهمیدیم -
ر
 .نمردیم و معت  خوش اخالق

ه و نگایه به اطراف یم ندازه. هر یه قدیم که یم ره به  ی نیم گه، یه کم از من فاصله یم گت  جلو منم باهاش یم رم. چت  

دوباره بریم گرده عقب که به من برخورد یم کنه، نزدیک بود تعادلم رو از دست بدم و رو زمی   بیفتم که بازوم رو یم 

ه. نگایه به من یم ندازه و یم گه  :گت 

، تارییک و جنگل رو دوست داری -  تنهانی
؟ خوبه تا حاال یم گفتر  .تو این جا چی کار یم کت 

 : یم گمبا بدجنش

هنوز هم یم گم، اما دیدم این همه راه اومدی دنبالم دلم برات سوخت، من همیشه آدم فداکاری هستم از عالیق  -

 .خودم به خاطر خواسته های دیگران یم گذرم

 :ماکان

 .بله کامال متوجه شدم -

، این افتخار رو بهت یم دم که منو به ویال ب -  .رگردون  یم دونستم دیر یا زود متوجه یم شر

 .دهنش از این همه پر رونی من باز مونده

 :ماکان

؟ شیطونه یم گه  -  که بارم کردی حاال جلوم ایستادی بلبل زبون  یم کت 
 
؟ بعد از اون همه حرق تو دیگه گ هستر

، هم من، هم  مت ته جنگل و همون جا رهات کنم که هیچ کس نتونه پیدات کنه. همون جا، هم خوراک گرگا بشر بتر

 .یه از دستت خالص بشیمبق

. حاال گرگا یم شنون فکر یم کنند خوشمزه ام. گرگا من اصال گوشتم خوشمزه  - چرا واسه ی خودت حرف مفت یم زن 

نیست، این قده سفته، تازه شورم هستم از بس بانمکم، دیگه قابل خوردن نیستم. اگه قراره کش رو بخورید این رو 

 .بخورین

 .یه لبخند رو لباش یم شینه به ماکان اشاره یم کنم،

 :همون جور ادامه یم دم

، اما این پشه هم گوشت داره هم تو این منطقه بزرگ  - ببینید من نصفش هم نیستم این جوری که ست  نیم شی  

 ...شده، گوشتش بیشتر باب میلتونه، فقط یه خرده تلخه که نگران اون مورد نباشی   خودم بهتون ادویه یم
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ه و با خودش یم کشه، اجازه نیم ده به بقیه ی حرفام با گرگا برسم ماکان بازوم رو   .یم گت 

 .نیم بیت  دارم با گرگا صحبت یم کنم چرا مزاحم یم شر  -

 :ماکان با خنده یم گه

 .اون جور که تو حرف یم زن  اول تو رو درس خودشون یم کنند بعد مِن بدبخت رو به عنوان غذای اصیل یم خورن -

 :تفکر یم گمبا یه لحن م

 .نیم شه اول تو رو بخورن، اون جوری دیگه جا نیم مونه منو بخورن -

 :ماکان

فعال باید از این منطقه دور بشیم، این منطقه محافظت شده نیست، بعد هم یم شه در مورد خوردن و خورده  -

 .شدن حرف زد

 .ه آدم حرف یم زنماگه از این جا دور بشیم مگه دیوونه ام با تو حرف بزنم، یم رم با ی -

 :ماکان

 جا یه بالنی رست بیارم که تا عمر داری یادت نره ها -
 اعصابم رو خرد کردی یه کاری نکن همی  

 
 .روژان به اندازه ی کاق

 .وای وای، نگو ترسیدم -

 یه با عصبانیت دستش رو الی موهای لختش فرو یم کنه و جلوتر از من راه یم ره. منم دیگه هیچی نیم گم. نزدیِک 

 ویل به هیچ جانی نیم رسیم
 .ساعته داریم راه یم ریم شایدم بیشتر

 .وایسا -

 یم گه
ی

 :با نر حوصلگ

 ها، دیگه چیه؟ -

 .این جا برام آشناست، انگار دوباره برگشتیم رس جای اولمون -

 :ماکان با تفکر نگایه به اطراف یم ندازه و یم گه

. راه بیفتهمه جای جنگل شبیه هم هست، حتما فکر یم   -  .کت 

این رو یم گه و جلوتر از من راه یم افته، ویل من مطمئنم این جا همون جانی هست که ماکان پیدام کرده. دستبندی که 

توی دستمه رو از دستم در میارم و به شاخه ی یه درخت آویزون یم کنم، حداقل اگه دوباره به این جا برگشتیم، یه 

 .ت رس ماکان راه یم افتمجوری بتونم ثابت کنم، بعد هم پش

 .نزدیِک یه ساعت دیگه داریم راه یم ریم اما دری    غ از یه نشونه

ه، خسته شدم -
َ
 .ا

 :ماکان
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 .شب که نیم تونیم تو جنگل بمونیم -

ط یم بندم خودت هم نیم دون  کجا هستیم -  .حس یم کنم گم شدیم، رسر

 :ماکان

 ...من این جنگل رو مِث  -

 :افته، پوزخندی رو لبام یم شینه و حرفش رو قطع یم کنمیهو چشمم به دستبندم یم 

 .که این جنگل رو مثِل کف دستت یم شناش -

م و با خودم یم کشم  .ماکان رسی تکون یم ده. به سمتش یم رم و دستش رو یم گت 

 :با خشم یم گه

؟ -  چی کار یم کت 

 .به جلوی درخت یم رسیم، به دستبند اشاره یم کنم

 :با اخم یم گه

؟ -  این یعت  چی

 .یادته یه ساعت پیش گفتم اون منطقه برام آشناست -

 رسی تکون یم ده
ی

 .با نر حوصلگ

من این دستبند رو به این درخت آویزون کردم که اگه یه بار دیگه به همی   جا رسیدیم حداقل خودمون بدونیم.  -

 .معلوم نیست چند ساعته داریم دور خودمون یم چرخیم

 :اوری بعد با عصبانیت مشتر به درخت یم زنه و یم گهماکان اول با ناب

ه، لعنتر  -
َ
 .ا

 :به درخت تکیه یم دم و یم گم

 .خییل گشنمه -

 :ماکان

 .حاال وقت این حرف هاست -

 .پس گ وقتشه؟ من نهار هم نخوردم -

 :ماکان

 چی کار کنم. با این که این جنگل رو مثِل کف دستم یم شناسم اما چون تاریکه -
ی

ی نیم بینم. یه چراغ قوه هم  یم گ چت  

 .ندارم
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 .دقیقا معلومه مثِل کف دستت یم شناش الزم به یاد آوری نبود -

 :ماکان با خشم یم گه

 .تو تارییک هیچی دیده نیم شه، فکر یم کردم دارم درست یم رم -

 .اونم به درخت تکیه یم ده و روی زمی   یم شینه، منم خسته شدم روی زمی   یم شینم

 .گشنمه، هم خسته ام  هم -

 :ماکان

 .نخواب، یم ترسم جک و جونورای وحشر بهمون حمله کنند -

 .بلد نیستر آتیش روشن کت   -

 :ماکان

 .تو شمال بیشتر فصل های سال بارونه، دیروز هم این جا بارون بود، اگه توجه کت  همه ی چوبا نم دار هسیر   -

 .کشم، راست یم گفتدستر روی زمی   یم کشم، یه دست هم به درخت یم  

؟ خییل خوابم میاد -  .نیم شه من بخوابم تو بیدار بمون 

 :ماکان

ه -  .یم ترسم خوابم بتر

ه چرا این قدر نر عرضه ای؟ -
َ
 ا

 :ماکان با اخم نگام یم کنه و یم گه

؟ -  تو چرا این قدر نر ادنر

 .من حداقل به کش زور نیم گم -

 :ماکان با عصبانیت یم گه

 .ور نگفتم، من فقط اجازه نیم دم این مردم اموالم رو غارت کنندمن به کش ز  -

 :با اخم یم گم

 .این بدبختا به اموال تو چی کار دارن؟ یعت  چند تا میوه ارزشش رو داشت دست روی یه دختر بچه بلند کت   -

 :ماکان

 .من که یادم نمیاد دست روی دختر بچه ای بلند کرده باشم -

 .بیادبله، نباید هم یادت  -

 :ماکان
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؟ -
ی

 کدوم روز رو یم گ

مرد رو به خاطر چند دونه میوه شالق زدی؟ وقتر رفتم پیش نوه اش اثر انگشتت هنوز روی  - همون روز که اون پت 

 .صورتش بود، خییل نامردی

 :ماکان

 .کمتر مزخرف بگو، من اگه کاری کنم تا آخر پاش یم ایستم، وقتر یم گم کار من نبود پس نبود -

 س کار گ بود؟پ -

 :ماکان

م -  .البد کار محافظام بود، شاید هم مبارسر

 :با اخم یم گم

 اون محافظای به درد نخورت هم یم زنن اهایل روستا رو لت و پار یم  -
ی

دیگه بدتر، نه تنها خودت به بقیه زور یم گ

 .کنند

 :ماکان

 چی کار کنم، همه ی اموالم رو دو دستر تقدیم رعیتم کنم؟ -
ی

 یم گ

 .یه بار گفتم باز هم یم گم، پولت رو واسه خودت نگه دار، تو حِق این مردم رو نخور کش به اون پوالت کاری نداره -

ه و بلندم یم کنه و یم گه  :ماکان با عصبانیت از جاش بلند یم شه و به طرف من میاد، دو تا بازوهام رو یم گت 

 .دیگه داری زیادی حرف یم زن   -

 .بار حرف درست و حسانر زده باشم همی   االنهاگه تو عمرم یه  -

 :ماکان

 .با دم شت  بازی نکن، تنها کش که بد یم بینه فقط و فقط خودنر  -

سون. از وقتر  - ی نیم بینم، اگه منظورت دِم موشه که اونم ترش نداره، منو از تهدیدای تو خالیت نتر من این جا شت 

 .که دیگه آبدیده شدم  اومدم تو این روستا این قدر نامردی دیدم

 :ماکان با عصبانیت ولم یم کنه و یم گه

 .آخر یه روز این زبونت رست رو به باد یم ده -

 .من نیم تونم حرِف زور بشنوم -

 :ماکان

 .البد منم فقط و فقط حرِف زور یم گم -

 :با لبخند یم گم



 

 
253 

 آفرین، از گ این قدر باهوش شدی؟ -

ه، ی  :ه لبخند یم زنه و یم گهاز شیطنت من خنده اش یم گت 

ی مثل تو ندیدم -  .تا حاال دختر

 .خب فرشته ای مثل من کم پیدا یم شه -

 :ماکان

 .نه مثل این که واقعا خدای اعتماد به نفش -

ی از اعتماد به سقف کم نداری -  .جنابعایل هم چت  

 :ماکان

 .تا حاال شده ییک یه چت   بگه تو بدون جواب دادن به حرفش گوش کت   -

ت یم کنم -  .بذار فکر کنم... نیم دونم، یادم اومد ختر

 :ماکان

ه -  .بحث کردن با تو فایده ای نداره، یه کم از خودت بگو، یم ترسم خوابمون بتر

 .اسمم روژانه، اینم یه کم از خودم -

 :با خنده یم گه

 .امان از دست تو، یه روز این زبونت رو کوتاه یم کنم -

 :منم با خنده یم گم

 .اول اون گوشای تا به تات رو کوتاه کن -

 :ماکان

؟ - کت کار یم کت   مثل خواهرت تو رسر

حوصله ام رس رفته شاید یه خرده حرف زدن با ماکان زیاد هم بد نباشه. حوصله ی جنگ و دعوا رو ندارم، لبخندی 

 :یم زنم و یم گم

 .برم که به خاطر حمید نشدهر وقت میلم بکشه یم رم، البته جدیدا قرار بود هفته ای سه روز  -

 :ماکان با کنجکاوی یم گه

 حمید دیگه کیه؟ -

 :با بدجنش تمام یم گم

 .اینا دیگه خصوصیه -
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ون داد و گفت  :ماکان با عصانیت نفسش رو بت 

 .لجباز -

 :با لبخندی پلیدانه گفتم

ی -  .بهتر از توام که یه پاچه یم گت 

 :ماکان

، ببی    -  .چه قدر خانمانه رفتار یم کنه از خواهر کوچیکت یاد بگت 

 .منظورش رو یم فهمیدم همون اشتباه کیارش رو کرده بود

 :با خنده یم گم

م، اما بذار اول پیداش کنم -  .سیع یم کنم یاد بگت 

 :با تعجب یم گه

 گ رو؟ -

 .خواهرم رو دیگه -

 :ماکان

 مگه گمش کردی؟ -

 .البد گمش کردم که تو یم دون  اما خودم نیم دونم -

 :ماکان با تعجب یم گه

؟ -  یعت  چی

؟ -  چی یعت  چی

 :ماکان

 مگه رزا خواهر کوچیکت نیست؟ -

 :با خونشدی یم گم

ه، تو آدرس خواهر کوچیکه رو بده، راستر کجا دیدیش؟ -  اون که خواهر بزرگتر

 :ماکان با اخم یم گه

ه؟ -  رزا ازت بزرگتر

ه -  .حاال اون اخمت چیه؟ آره بزرگتر

 :یت یم گهماکان با جد
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 .اصال بهت نیم خوره که خواهر کوچیکه باشر  -

ی یم شر  -  کردی اگه همی   طور ادامه بدی در آینده نه چندان دور یه چت  
ی

 .کشف بزرگ

 :ماکان

 تو تا حاال تو زندگیت یه حرف جدی زدی؟ -

 .اوهوم، تا دلت بخواد -

 :ماکان

 .من که باورم نیم شه -

 جدی زدم چرا باورت نیم شه؟همی   امروز با تو کیل حرفای  -

 :ماکان

 چند سالته؟ -

 :با لبخند یم گم

 .بیست و دو سال -

 :ماکان

 .خییل بچه ای -

 دانی عجوزه ات رو بگت   -
ی، تا ترشیده تر از این نشدی برو همون دختر  .به جاش تو خییل پت 

 :ماکان با خنده یم گه

 .تو واسه من نگران نباش، احمد رو دریاب -

ه، پش  -
َ
 .ه ی مزخرف، کش دیگه نبود بخوام دریابمشا

 :ماکان با خنده ادامه یم ده

انی پشت رست تو روستا یم گن؟ -
 چه چت  

 ماجرای این احمد چیه؟ یم دون 

 :نگایه به خنده ی ماکان یم ندازم و با خودم یم گم

 .نه به اون دعواش نه به این خنده هاش -

 :شونه ای باال یم ندازم و یم گم

 انی در کار نیست، پیشنهاد ازدواج داد که مورد قبول واقع نشد. مگه چی در مورد من یم گن؟ماجر  -

 :ماکان
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ه رفته ویالی ارباب هر کثافت کاری یم خواسته کرده بعد اومده به احمد قول ازدواج داده ویل احمد یم  - یم گن دختر

 .فهمه و قرار ازدواج رو بهم یم زنه

 .ین چی داره یم گهبا دهن باز نگاش یم کنم، ا

 :با اخم یم گم

؟ تو حالت خوبه؟ -
ی

 این چرت و پرتا چیه یم گ

 یم گه
ی

 :ماکان جدی یم شه و با جدیت همیشیک

 .من واقعیت رو گفتم، از اول هم نباید یم رفتر خونه ی عباس -

 .من چه یم دونستم این جوری یم شه -

 :ماکان

ه زیاد تو روستا نری -  .بهتر

 :با اخم یم گم

؟ -  واسه چی

 :ماکان

 .اهایل از دستت بد جور عصبان  هسیر   -

 .من که از حرفات رس در نمیارم -

 :ماکان

اهایل روستا در مورد تو فکر درستر نیم کنند. صد درصد اگه تو یا خواهرت رو ببینند باهاتون برخورد بدی یم کنند.  -

 تما
 
ه یه مدت به خونه ی پدری رزا هم نرین. فکر کنم تالق  .م این مدت رو رست در بیارهبهتر

 .من کاری نکردم که بخوام خودم رو مخق  کنم -

 :ماکان

 .من وظیفه ام دونستم بگم، بقیه اش به من ربظ نداره -

 .مهربون شدی -

 :ماکان

مم نذاری کاری بهت ندارم -
ُ
 .پا رو د

م تو ندارم. واقعا چرا این قدر با اهایل روستا بد ر  -
ُ
؟من که کاری به کار د  فتار یم کت 

 :ماکان
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؟ -  من باهاشون بد رفتار نیم کنم، فقط تو کارام جدی هستم، خوِد تو توی محل کارت جدی نیستر

 :با خنده یم گم

 .نه -

 :رسی تکون یم ده و یم گه

اد نرفته. من اگه به این مردم رو بدم فردا از من انتظارای نا به جانی دارن -
ت به آدمت    .هیچ چت  

رو نیم فهمم، من یم گم فقط باهاشون خوب برخورد کن. دیگه دوره ی شالق و کتک و این حرفا  من که حرفات -

؟ مرد رو شالق بزن   گذشته. مثال چند تا میوه ارزش داشت که اون پت 

 :ماکان

نر یم شه که دیگه از این غلطا نکنند -  .به جاش واسه ی بقیه درس عتر

 .تو آدم بشو نیستر  -

 :ماکان

بهت ربط نداره دخالت نکن، من خییل در برابرت کوتاه میام، این رو قبال هم بهت گفتم، تو تا وقتر که  تو کاری که -

 .این جا هستر جزء رعیت من حساب یم شر 

انی نیست -  ختر
 .من هم قبال بهت گفتم همچی  

 :ماکان

ون بذاریم بد جور حسابت رو یم رسم -  .وقتر پامون رو از این جنگل لعنتر بت 

 .اِل این حرفا نیستر تو م -

 :ماکان با عصبانیت یم گه

 .خفه شو -

 :با پوزخند یم گم

 .همی   که اهایل روستا خفه شدن کافیه -

 نیم زنه. واقعا نیم فهمم چرا نیم تونیم مثل دو تا بچه ی آدم با هم 
 
وقتر یم بینه حریف زبونم نیم شه دیگه حرق

 :حرف بزنیم. حرفای کیارش تو گوشم یم پیچه

 .ا این جور تربیت شدیمم -

 .شاید حق با کیارش باشه، شاید بشه ماکان رو درست کرد، سیع یم کنم لحنم رو آروم کنم

 تو چند سالته؟ -

 :از تغیت  رفتار من تعجب یم کنه ویل با اخم جواب یم ده
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 .بیست و هشت -

 شغلت چیه؟ -

 :ماکان

 یم کنمکارخونه های پدریم رو اداره یم کنم، به کارای روستا  -
ی

 .هم رسیدگ

 چرا ماهان کمکت نیم کنه؟ -

 :ماکان

عالقه ی چندان  به این کارا نداره، واسه ی همی   پزشیک خونده ویل با همه ی اینا بیشتر اوقات تو کارای کارخونه کمکم  -

سم مسخره بازی در نمیاری؟  یم کنه، اما توی کارای روستا هیچ عالقه ای به خرج نیم ده. یه سوال بتی

 مگه دلقکم؟ -

 :نر توجه به حرفم یم گه

؟ -  چرا این قدر با همه لج یم کت 

 من با کش لج نیم کنم من فقط نیم تونم بشینم و ببینم که کش بهم زور یم گه؟ -

 :ماکان

 من که بهت زور نگفتم؟ -

 .خب وقتر خواهرم رو اون جور دیدم نتونستم تحمل کنم، بعد هم اتفاقای زیادی افتاد -

 :ماکان

 کارای منو رس کیارش در آوردی؟ -
 
 فکر نیم کت  خییل کارت اشتباه بود که تالق

 :با تعجب نگاش یم کنم و یم گم

 چ ی؟ -

 :ماکان

 مگه به خاطر لجبازی با من نظر رزا رو عوض نکردی؟ -

 چرا فکر یم کت  من این قدر پستم که گناه تو رو پای ییک دیگه بنویسم؟ -

 :ماکان با تعجب یم گه

 پس چرا با کیارش اون طور برخورد کردی؟ -

چون اون هم مثل تو رفتار کرد، اعتقاداتش مثل تو بود. شاید کارانی رو که تو انجام یم دادی رو انجام نیم داد ویل  -

 شد تموم بالهانی که رس من میاد رو مخق  کنه. اگه من با 
همشون رو باور داشت. چون به خاطر رسیدن به رزا حاض 
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اون طور برخورد کردم فقط و فقط به خاطر رفتارای خودش بود نه لجبازی با تو. من این حرفا رو به خودش  کیارش

 .هم زدم

 :ماکان

 یم زن  که آدم تا مدت ها ذهنش  -
 
، بعض  مواقع هم یه حرق  مواقع مثل بچه هانی

نیم تونم درکت کنم بعض 

 مشغول یم شه، چرا این قدر فهمیدنت سخته؟

 .رک کردن تو خییل آسونه، همون  هستر که نشون یم دی، خشن و بد اخالق ویل ظاهر و باطنت یکیهبه جاش د -

 :لبخندی یم زنه و یم گه

؟ -  باورم نیم شه دارم از دشمنم این حرفا رو یم شنوم. چرا مثل خواهرت نیستر

 .لومهدوست ندارم حقم خورده بشه، خواهرم شاید خییل خانمانه رفتار کنه ویل خییل مظ -

 :ماکان

؟ بعض  وقت ها حس یم کنم خییل یم فهیم، بعض  وقت  - مگه نیم شه هم خانمانه رفتار کت  هم از حقت دفاع کت 

 .ها هم حس یم کنم از یه بچه ی شش ساله هم کمتر یم فهیم

ا آرامش انگار دارم با دوستم حرف یم زنم، انگار یه دوست داره نصیحتم یم کنه. هیچ وقت، هیچ کس این طور ب

 :نصیحتم نیم کرد. با مهربون  یم گم

، از مظلوم بودن، از تو رسی  - عاشق دنیای بچه هام، دوست دارم مثل اونا رفتار کنم. از ساکت بودن، از یه جا نشسیر 

خوردن، از زور شنیدن متنفرم. دوست دارم نر خیاِل نر خیال باشم، مثل یه بچه که با یه دونه شکالت از همه ی دنیا 

 .ارغ یم شه. وقتر تجربه اش کت  یم فهیم چه حس خونر دارهف

 :ماکان با لبخند یم گه

 باید دنیای جالتر باشه؟ -

ا ساده  - م، از خییل چت   اوهوم، خییل جالبه. من عاشق دنیای کودگ هام هستم. دوست دارم همه چت   رو آسون بگت 

، سالح خوبیه برای جنگیدن با زشتر ها م بگذرم. خنده و شوچ   رو سخت بگت 
ی

ی دنیا. اعتقاد من اینه که چرا باید زندگ

ا گذشت  .وقتر یم شه به آسون  از کناِر خییل چت  

 :ماکان

ین دردرسها رو برات درست یم کنند -  .بعض  وقت ها همی   آسون گذشیر  ها بزرگتر

 یم کنم آینده برام مهم نیست. شعار من اینه -
ی

نه دیروز نه فردا فقط و فقط  برام مهم نیست. من تو زمان حال زندگ

 .به امروز فکر کن با فکر کردن به دیروز و فردا فقط امروزت رو خراب یم کت  

 :ماکان

 .ویل یم شه از اشتباهات دیروز کیل تجربه کسب کرد و برای فرداها کیل برنامه ریزی کرد -
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ی هر لحظه باید برای همون لحظه تصمیم دوست ندارم هر روزم با فکر به فرداها و دیروزها بگذره. به نظر من تو  -

 .گرفت

 :ماکان

 تا حاال فکر نکردی خییل از آدما ممکنه راجع به تو بد قضاوت کنند؟ -

 .برام مهم نیست. اگه کش دوست واقعیم باشه شخصیت منو درک یم کنه، باورم یم کنه -

 :ماکان

ی، اما االن حس - یم کنم هیچی ازت نیم دونم. خییل شبیه بچه ها یم  همیشه فکر یم کردم یه دختر بچه ی لوس و نت 

. حس یم کنم نیم شناسمت
ی

 .مون  و در عی   حال خییل بزرگ

 :و بعد از مکتر کوتاه ادامه یم ده

 .هوا داره کم کم رسد یم شه، اگه بچه ها دنبالمون هم بگردن فکر نیم کنم پیدامون کنند -

 :با ناراحتر یم گم

 چرا؟ -

 .ممنوعه ست ماهان و کیارش یم دونند هیچ وقت این جا نیم یام این جا منطقه ی -

 پس باید چی کار کنیم؟ -

 :ماکان

 .فقط باید تا صبح دووم بیاریم -

 .هم خییل گشنمه، هم خییل رسدمه -

 :ماکان

 .فعال مجبوریم تحمل کنیم چاره ای نداریم -

 :آیه یم کشم و یم گم

 ای کاش زودتر صبح بشه، یم شه بخوابم؟ -

 :ماکان

 .نخواب، باز باهام حرف بزن -

 .خییل خسته ام -

 :ماکان با ناراحتر میاد سمتم و یم گه

 .روژان نیم خوابیا -
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 چرا این قدر رسده؟ -

 :ماکان

 شبا تو جنگل هوا رسدتره. فقط نخواب شنیدی؟ -

ه و   :یم گه چشمام کم کم داره بسته یم شه. ماکان بغلم یم شینه و صورتم رو بی   دستاش یم گت 

 .چشمات رو باز کن -

 :به زحمت چشمام رو باز یم کنم و یم گم

 هوم؟ -

 :ماکان

 .نخواب -

ه، دست از رسم بردار -
َ
 .ا

پلکام عجیب سنگی   شده. با سییل محکیم که به صورتم یم خوره خواب از رسم یم پره. چشمام رو به رسعت باز یم 

 :م و یم گمکنم و با خشم به چهره ی جدِی ماکان نگاه یم کن

؟ - ، من که کاری به کارت ندارم، چرا این جوری یم کت   مگه مریض 

 :ماکان با خشم نگام یم کنه و یم گه

، لباس مناسب هم تنت نیست، این جا هم رسده، یم  - وقتر یم گم نخواب به خاطر خودت یم گم. گرسنه هستر

یت بشه، بفهم  .ترسم بخوانر یه چت  

 .م سنگی   یم شه، هر لحظه هم که یم گذره بیشتر و بیشتر احساس رسما یم کنمدسِت خودم که نیست، پلکا -

 :ماکان با یه حرکت رسی    ع منو یم کشه تو بغل خودش و یم گه

 .این جوری گرم یم شر  -

 :وقتر نگاه بهت زده ی منو یم بینه، یم گه

. فکر کنم اون قد - ا برات چیه؟ من لباس ندارم بهت بدم. حداقل این جوری گرم یم شر ر آزاد هستر که این جور چت  

 .مهم نباشه

ون و یم گم  :با عصبانیت خودم رو از بغلش یم کشم بت 

هر چند تو خونواده ی آزادی بزرگ شدم ویل هیچ وقت از اعتمادی که بهم شده سوء استفاده نکردم. شاید زیاد  -

ون مرزه. ترجیح یم دم یخ معتقد نباشم اما همیشه برای خودم یه مرزانی رو تعیی   کردم. این چت    ا هم جزء همون، بت 

 .بزنم تا این جوری گرم بشم
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بعد از گفیر  حرفام با فاصله ازش یم شینم. متعجب از نشنیدن جوانر از طرف ماکان به سمتش بریم گردم که یم بینم 

فتارای ماکان رو پیش بهت زده بهم نگاه یم کنه. تعجبم بیشتر یم شه، دلیل رفتاراش رو نیم فهمم. همی   جور که ر 

 .خودم آنالت   یم کنم با صدای ماکان به خودم میام

 :ماکان

ا واقعا برای تو مهمه؟ -  این چت  

 کجای حرف من این قدر عجیبه؟ -

 :ماکان

؟ -  اصال به ریخت و قیافه ات نیم خوره اهل این حرفا باشر

م تو بغلش -  .نکنه انتظار داری تا هر پشی رو یم بینم بتی

 :ماکان

انی هستر که هزار تا دوست پش دارن -
 .شبیه دختر

 :با عصبانیت نگاش یم کنم و یم گم

خجالت نکش یهو بگو هرزه ام خودت رو خالص کن. اگه این طوره به ریخت و قیافه ی تو هم یم خوره هزار تا  -

 .دوست دختر داشته باشر 

 :یم خنده و یم گه

 .خب من واقعا دارم -

 چ  ی؟ -

 :ه یم گهماکان با خند

 بهم نمیاد؟ -

 :با تعجب یم گم

به قیافه ات که یم خوره، اما هر جور فکرش رو یم کنم با عقل جور در نمیاد. تو که همیشه تو روستانی بهت نمیاد  -

ای روستا دوست بشر   .که با دختر

 :یم خنده و یم گه

 روستا و غت  روستا هم نداره -
 .من کال همه جوره پایه ام، دختر

 :وری بهش نگاه یم کنم و یم گمبا نابا

ای مردم مغِز خر خوردن که با تو دوست یم شن؟ -  مگه دختر

 :با اخم یم گه
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 مگه من چمه؟ -

بگو چت نیست؟ تو که به جز پول و قیافه دیگه هیچی نداری واقعا با چه امیدی باهات دوست یم شن. اخالق  -

 .ه خاطر پولته دیگهدرست و حسانر هم که نداری بگم واسه اخالقته، البد ب

 :با اخم نگام یم کنه و یم گه

 .خوبه جلوت نشستما، حداقل پشت رسم اینا رو بگو -

ده دارم راست و حسیت  حقیقت رو بهت یم گم -
َ
 .ب

 :ماکان

ی رو اراده کنم بدست میارم. من اگه به جای کیارش بودم مطمی   باش حاال خواهرت حامله  -  هر چت  
ی

من کال تو زندگ

 .هم بود

 :با اخم نگاش یم کنم و یم گم

 .مگه این که از رو جنازه ی من رد یم شدی. من هیچ وقت چنی   اجازه ای نیم دادم -

 :با خونشدی یم گه

من به اجازه ی تو احتیاچر نداشتم، اگه الزم بود از روی نعشت هم رد یم شدم، فقط خواهرت شانس آورد که من  -

 .به جای کیارش نیستم

 :یم گمبا عصبانیت 

، چون آن چنان بالنی رست یم آوردم که همه ی جک و جونورای زمی    -
فقط تو شانس آوردی که جای کیارش نیستر

 .و آسمون به حالت گریه کنند

 :ماکان با لبخند یم گه

ب المثل رو خراب نکن -  .حداقل ض 

 :با یه لحن بامزه یم گم

 .مهم منظورمه که بهت فهموندم -

یم کنم خودم رو جمع یم کنم. نگایه به من یم ندازه متوجه شده خییل رسدمه، با دست به کنار بد جور احساس رسما 

 :خودش اشاره یم کنه و یم گه

 .بیا این جا بشی    -

 .ممنون جام خوبه، شما راحت باشی    -

 :یم خنده و یم گه

 .نزن  این قدر روی حرف من نه نیار، کاریت ندارم، فقط یم خوام کاری کنم تا صبح یخ  -
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 .نه، پس بیا کارم هم داشته باش. مرش ترجیح یم دم قندیل ببندم -

 .با اخم از جاش بلند یم شه و به طرفم میاد، کنارم یم شینه و محکم بغلم یم کنه. هر چی تقال یم کنم ولم نیم کنه

 :ماکان

 .بیخود خودت رو خسته نکن، تا من نخوام از این جا آزاد نیم شر  -

 ام گ رو باید ببینم؟من بخاری نخو  -

 :یم خنده و یم گه

 .تو حاال باید به داشیر  چنی   بخارِی گرم و نریم افتخار کت   -

 .حاال که دیدی افتخار نیم کنم پس برو اون ور -

 :ماکان

 .این که حرف زبونته، باید دید تو دلت چی یم گذره -

ت ویل کمتر احساس رسما یم کنم. هر چند برام حس یم کنم کم کم داره از اون رسمای اولیه کم یم شه، گرمم نیس

منده  .سخته تو بغل یه پِش غریبه باشم، ویل خدا جون این یه بار رو رسر

شتر در خواب بیند پنبه دانه. حاال که این قدر التماس یم کت  دلم برات سوخت، چی کار کنم که فداکار خلق شدم  -

 .اجازه یم دم در جوار من گرم بشر 

 :صدانی که خنده توش موج یم زنه یم گهماکان با ته 

 .بچه پر رو -

 :ریز ریز یم خندم و هیچی نیم گم، اونم ساکت یم شه. بعد از مدنر به حرف میاد و یم گه

 .کمک کن کیارش به رزا برسه -

 .من با کیارش حرفام رو زدم -

 :منو محکم فشار یم ده و یم گه

 .کیارش آدم بدی نیست -

 .همنم نگفتم آدم بدی -

 :ماکان

 پس چرا این قدر سنگ جلوی پاش یم ندازی؟ -

 ...چون بعض  از رفتاراش نادرسته، هر چند آخرین بار که اومد تهران -

 :یم پره تو حرفم و با داد یم گه



 

 
265 

 .اومد تهران -

؟ - ه چته؟ کر شدم. آره، مگه نیم دونستر
َ
 ا

 :ماکان

 .نه بهم نگفت. واسه چی اومد تهران -

 :با خنده یم گم

 .منت کشر  -

 :ماکان با خشم یم گه

 .خاک تو رسش، من یم گم بستی به خودم دو روزه کاری یم کنم رزا بیاد زنت بشه -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

 .تو خییل بیجا یم کت   -

 :باز منو محکم فشار یم ده که یم گم

 .هوی، چته، له شدم -

 :با خنده یم گه

 .ینهاگه به حرفام گوش نکت  عاقبتت هم -

 .نه راحت باش، عیتر نداره. له شدن بهتر از اینه که به حرفات گوش کنم -

 :یم خنده و یم گه

؟ -  تو دیگه گ هستر

 .یم بینم که آلزایمرت هم عود کرده، دیگه منو نیم شناش. ای وای من... روژانم دیگه -

 :با خنده یم گه

 نگفتر چرا اومده بود تهران؟ -

 .، منم دلم سوخت قرار شد بعد از این که کیارش آدم شد یه فکری به حالش کنمگفتم که برای منت کشر  -

 :ماکان

ت این جوری حرف یم زن   -  .تو خجالت نیم کشر با بزرگتر

 .بذار یه خرده فکر کنم. هوم، حاال که فکر یم کنم یم بینم نه اصال خجالت نیم کشم -

 :ماکان

 .م خنک نیم شهاین جوری نیم شه من تا تو رو ادب نکنم دل -
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من همی   حاالشم مودبم، اما اگه یم خوای دلت رو خنک کت  برو یه کم یخ از یخچال خونتون بردار بذار روش زودی  -

 .خنک یم شه

 .از بس فشارم داده تمام بدنم درد گرفت، یه تو جام وول وول یم خورم

 :ماکان با خنده یم گه

 .یه کم آروم بگت  بچه -

ه له شدم، یه کم -
َ
 .اون دستت رو بکش کنار ا

 .یم خنده و یه کم از فشارش کم یم کنه

 :ماکان با شوچ  یم گه

 من موندم این خواهرت چه طوری تحملت یم کنه؟ -

 یم گم
ی

 :با لودگ

 .به راحتر آب خوردن -

 :اون قدر حرف یم زنیم که کم کم هوا روشن یم شه. ماکان باالخره منو ول یم کنه که یم گم

 .شدمآخیش خالص  -

 :ماکان

 .ای نر لیاقت، به جای تشکرته -

، مگه وظیفه ات نبود؟ -  تشکر واسه چی

 :ماکان با شوچ  یم گه

. نظرت چیه یه خرده دیگه بمونیم -  .داری نظرم رو عوض یم کت 

 زنده بمونم -
ی

 .بد فکری هم نیست فقط دیگه تضمی   نیم کنم از گرسنیک

 :ماکان

 .خب دیروز به چت   یم خوردی -

ا این همه هوشت چرا خرگوش نشدی برام جای سواله؟ عقِل کل اگه داشتیم که یم خوردم. دیروز یم خواستیم ب -

ی پیدا نیم شه  .بریم روستا یه چت   بخریم بخوریم. توی ویال که چت  

 :ماکان

 راستر این پشه کیه که با خودت آوردی؟ -

 :یم خندم و یم گم



 

 
267 

 .فضویل بیجا مانع کسب است -

 :ماکان

 من فضولم؟ -

 .اوهوم -

 :ماکان

 کامال در اشتبایه، فقط از روی کنجکاوی پرسیدم. راستر خواهرت کجاست؟ چرا با خودت نیاوردی؟ -

 :با بدجنش یم گم

 .پیش حمیده -

 :با دهن باز نگام یم کنه، که صدای خنده ام بلند یم شه. با عصبانیت یم گه

 حمید کیه؟ -

 .حمیده دیگه -

 :یم گه ماکان با خونشدی

 حمید کیه یا حاال حاالها این جا موندگاری -
ی

 .یا همی   حاال یم گ

 :با اخم یم گم

؟ -  یعت  چی

 :ماکان

 با یه مرِد دیگه ست -
ی

 .من رزا رو از همی   االن زن کیارش یم دونم، اون وقت تو جلوم یم ایستر و یم گ

 .ون  تو خییل بیجا یم کت  که رزا رو از همی   حاال زن کیارش یم د -

 :ماکان

ه مودب باشر وگرنه خودم یم رم و تو رو این جا یم ذارم -  .بهتر

 چیه، جا به این خونر مگه دیوونه ام با تو بیام -
ی؟ اصال یم دون   .مگه من اضار کردم منو با خودت بتر

ز یم کشم و هنوز هوا یه خرده رسده، اما دیگه سوزش شب قبل رو نداره. جلوی چشمای متعجب ماکان رو زمی   درا

 :یم گم

 .صبحت بخت   -

ه  .بعد چشمام رو یم بندم. صدای قدم هاش رو یم شنوم که میاد بازوم رو یم گت 

ه دیگه چته؟ -
َ
 ا
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 :ماکان

 حاال وقت خوابه؟ -

 .وقتر این جا موندگاریم حداقل بذار یه کم بخوابم -

 :ماکان با تعجب نگام یم کنه و یم گه

؟اصال برات مهم نیست که خورا  -  ک گرگا بشر

 .من مطمئنم گرگا منو نیم خورن -

ه و یم گه  :خنده اش یم گت 

 اون وقت چرا؟ -

، مگه دیوونه ان بیان دختر بانمیک مثل منو بخورن -  تو این جانی
 .وقتر

 :ماکان با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .از کجا مطمئت  وقتر بیدار شدی من این جام -

 :یه کم فکر یم کنم و یم گم

 .هوم، مطمی   نیستم اما گرگا خودشون پیدات یم کی    -

 :ماکان

 .دیوونه -

 .خب حاال برو اون ور مزاحم خوابم نشو -

 .بعد دوباره چشمام رو یم بندم. بازوم که تو دستشه رو یم کشه

ه، دیگه چیه؟ -
َ
 ا

 .با یه حرکت بلندم یم کنه و مجبورم یم کنه وایستم

 :ماکان

 .ت راه میام یه کار نکن پشیمون بشممن دارم خییل خییل باها -

 اون جوری دیگه راه نمیای هوانی میای -
 .زنگ بزن هلیکوپتر شخصیت رو برات بفرسیر 

 :ماکان

 .نه، مثل این که دلت تنبیه یم خواد -

ش بشه -  .نه، مثل این که دلت یم خواد رزا با دیدنم همه چت   دستگت 

 :ماکان
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؟ -  داری تهدیدم یم کت 

 .یقت رو گفتممن فقط حق -

 :ماکان

ین راه اینه که همی   جا رس به نیستت کنم -  .بهتر

 .همه یم دونند هر بالنی رسم بیاد زیر رس توئه -

 :ماکان

 ببی   بچه این قدر چرت و پرت نگو یه کلمه بگو حمید کیه؟ -

 یم گم
ی

 :با لودگ

 .داداِش هاله -

 :ماکان

 هاله کیه؟ -

ِ سولماز -
 .دختر

 :گهماکان با خشم یم  

 سولماز کیه؟ -

 .مادِر حمیده دیگه، این رو باید خودت یم فهمیدی -

 :ماکان با داد یم گه

 !روژان -

 :با عصبانیت یم گم

-  
ی

روژان و کوفت، روژان و درد، روژان و زهر مار. چته یه صدات رو باال یم بری؟ من دلییل نیم بینم برات از زندگ

سایل شخض ما محسوب یم شن. رزا هم هنوز جوانر به کیارش نداده که خصوض خودم و رزا حرف بزنم. اینا جزء م

 .تو این جوری برخورد یم کت  

با عصبانیت بازوم رو ول یم کنه و جلوتر از من حرکت یم کنه. منم پشت رسش راه یم افتم. حدود نیم ساعتر همی   

یجه یم کنم، پاهام هم دیگه جون ندارن جور راه یم ریم، اما دیگه جون  برام نمونده. بد جور احساس ضعف و رسگ

 .ویل ماکان با رسعت به راهش ادامه یم ده

 .خسته شدم، یه خرده صتر کن -

 :ماکان با اخم به طرفم بریم گرده و یم گه

 .اونش به من ربظ نداره، بنده بیکار نیستم که بیخودی وقتم رو با توئه زبون نفهم تلف کنم -
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ه دوباره به راهش ادامه یم ده.  با خشم نگاش یم کنم یم خوام ی بگم که با خونشدی نگاش رو از من یم گت  بهش چت  

به زحمت پشت رسش راه یم افتم. حتر نای حرف زدن هم ندارم، حس یم کنم هر لحظه بیشتر از قبل انرژیم تحلیل 

 حالت تهوع بهم دست داده. قدمام رو کوتاه تر 
ی

یم کنم اما ماکان همی   جور یم ره، دلیل اصلیش گرسنگیه. از گرسنیک

احت کنم،  داره به رسعت پیش یم ره. هر لحظه دورتر و دورتر یم شه برام جون  نمونده ترجیح یم دم یه کم استر

نهایتش اینه که تنهام بذاره و بره دیگه. به زحمت خودم رو به ییک از درخت ها یم رسونم و بهش تکیه یم کنم، روی 

ه به درخت تکیه دادم چشمام رو یم بندم. فکر کنم با یه کم خواب بتونم یه خرده انرژی زمی   یم شینم و همون جور ک

 .بدست بیارم. حس یم کنم یه نفر داره بهم نزدیک یم شه، صدای قدم هاش رو یم شنوم، یم دونم ماکانه

 :ماکان با عصبانیت یم گه

 منو مسخره ی خودت کردی؟ -

 :یم کنم، اصال نای حرف زدن ندارم. وقتر یم بینه جواب نیم دم با داد یم گهجوانر بهش نیم دم حتر چشمام رو باز ن

 با توام؟ -

 :چشمام رو به زحمت باز یم کنم و به سختر یم گم

 .تو برو، به من کاری نداشته باش -

ز کنم دوباره چشمام رو یم بندم، نیم دونم چی شد فقط یهو حس کردم از زمی   کنده شدم. سیع یم کنم چشمام رو با

 .ویل نیم تونم، کم کم به خواب یم رم

چشمام رو باز یم کنم، نیم دونم چه قدر گذشته، فقط حس یم کنم تو بغل یه نفرم. یه کم که توجه یم کنم یم بینم 

ماکاِن بدبخت هم داره جور خودش رو یم کشه هم جور منو. عجیب احساس ضعف یم کنم، خییل گرسنمه. ماکان 

 :از من یم شه یم گهکه متوجه ی چشمای ب

 باالخره بیدار شدی؟ -

 :به زحمت یم گم

 .خییل گرسنمه -

 :ماکان

 .هنوز خییل راه مونده، معلوم نیست دیشب چه طوری این همه دور شدیم -

م -  یم مت 
ی

 .دارم از گشنیک

 :ماکان

 چی کار کنم؟ دارم با همه ی رسعتم حرکت یم کنم، جای جنابعایل هم که راحته. راس -
ی

تر اگه رسویس رایگان هم یم گ

 .خواستر در خدمته ها! تعارف نکن

ت یم کنم -  .باشه هر وقت خواستم ختر

 :ماکان
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 .بچه پر رو، تو این موقعیت هم دست از زبون درازی بر نیم داری -

 .حوصله ی حرف زدن ندارم، جوابش رو نیم دم

 :ماکان با لحت  مالیم یم گه

 روژان؟ -

 :یم گهوقتر جواب نیم دم دوباره 

 روژان؟ -

 ها، از تو این جور صدا زدن بعیده، از همی   حاال معلومه یه چت   یم خوای؟ -

 :ماکان لبخندش رو جمع یم کنه و یم گه

 بگو حمید کیه؟ -

ِ چه آدم سمچر افتادم! بابا حمید ییک از دوستامه به کمک احتیاج داشت چون من نبودم رزا رو فرستادم  - خدایا گت 

 .پیشش

 :عصبان  یم شه و یم گهماکان 

 .جنابعایل غلط کردین -

 رو فراموش یم کنم و با داد یم گم
ی

 :ضعف و گرسنیک

؟ -  چی گفتر

 :انگار متوجه شده که زیادی تند رفته، همون جور که تو بغلش هستم با لحن آروم تری یم گه

 .کارت خییل خییل اشتباه بود -

 .م رسی    ع تر حرکت کناصال هم اشتباه نبود، کمتر مزخرف بگو، یه ک -

 :ماکان منو محکم به خودش فشار یم ده که دادم در میاد و یم گم

ی -  .من همی   جوری جون ندارم همی   یه خرده جون  هم که تو بدنم مونده تو داری یم گت 

 :ماکان

گ خودت رو اگه جون نداری پس این زبونت چه جوری کار یم کنه، من که یم گم داری تو بغل بنده فیض یم بری ال -

 زدی
ی

 .به موش مردگ

 :عصبان  یم شم و یم گم

 .منو بذار زمی    -

 :ماکان
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 مگه بهت بد یم گذره؟ -

 :با داد یم گم

 .گفتم منو بذار زمی    -

 :ماکان

 خسته شدم،  -
ی

ه همی   جوری برسونمت، حاال بذارمت زمی   دو دقیقه دیگه یم گ حوصله ی نق نقت رو ندارم، بهتر

 .م، گرسنمه، دوباره باید بغلت کنمنیم تونم، نا ندار 

 :ماکان بعد از مکتر کوتاه یم گه

ا نیستر  -  .خوبه گفتر اهل این جور چت  

 یم گم
ی

 :با نر حوصلگ

؟ -  اهل چی

 :ماکان

 .اهل دوستر با جنس مخالف، ویل من همی   حاال با دو تاشون آشنا شدم -

 :با اخم یم گم

 دو تاشون آشنا شدی؟ من یکیش رو ندارم اون وقت تو چه جوری با  -

 :ماکان

، راستش رو بگو بقیه کجان؟ -  یکیش که با تو اومده، یکیش هم که رزا رو کنارش گذاشتر

 .جواب ابلهان خاموشیست -

 :وقتر یم بینه جوابش رو نیم دم با نیشخند ادامه یم ده

ی داشتم به جز دوست دختر زبون دراز. نظرت چیه یه  - ؟تو عمرم همه جور دوست دختر  مدت هم با من باشر

 :با خشم نگاش یم کنم و یم گم

 .خفه شو -

 :یم خنده و یم گه

 به حالت داره؟ -
ر
، چند روز هم با من، چه فرق  تو که هر روز با یه نفر هستر

 :با عصبانیت یم گم

 .منو بذار زمی    -
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عادلم رو از دست یم دم، دارم یم افتم این قدر جیغ و داد راه یم ندازم که منو روی زمی   یم ذاره، اما رسم گیج یم ره، ت

ه  .که بازوهام رو یم گت 

 :با عصبانیت دوباره بغلم یم کنه و یم گه

؟ -  الگ جیغ و داد راه یم ندازی، وقتر نیم تون  روی پات وایش چرا بیخودی اضار یم کت 

ه بهتر از اینه که تو بغل توئه هرزه باشه -  .آدم بمت 

 :یم گهماکان پوزخندی یم زنه و 

 .نیست که جنابعایل دست نخورده ای، فقط برای مِن بدبخت جانماز آب یم کشر  -

 :با خشم نگاش یم کنم که یم گه

ه و با خودش میاره ویال -  .چیه؟ مگه دروغ یم گم؟ کدوم دختر سالیم دسِت دوست پشش رو یم گت 

 :با اخم یم گم

ی و دوست پشی! ویل من این طور مشکل تو این جاست همه ی رابطه ها رو خالصه یم کت   -  تو دوست دختر

، نر توجه به جنسیت
 .نیستم، کیهان و حمید برای من فقط دوست های خونر هسیر 

 :ماکان

 .همه اولش همی   رو یم گن خانم کوچولو -

 :با اخم نگاش یم کنم و یم گم

 .تو آزادی هر جور دوست داری در مورد من فکر کت  برام مهم نیست -

ی نیم گه. کم کم حس یم کنم، اطراف برام آشنا شده. بعد از این رو  یم گم و بعدش ساکت یم شم، ماکان هم دیگه چت  

مدنر ویالمون هم از دور دیده یم شه. یه لبخند رو لبم یم شینه، همون جور که تو بغلش هستم منو به سمت ویالی 

 .خودش یم بره

 :با اخم یم گم

 کجا یم ری؟ -

 :یم گه اونم اخم یم کنه و 

 انتظار نداری که با این حاِلت تو رو توی ویالتون تنها بذارم؟ -

 .چرا تنها؟ کیهان که هست -

 :ماکان

 خانم عقل کل، فکر نیم کت  حاال همه تو جنگل دنبالمون یم گردن؟ -
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 نیم زنه. وقتر به در ویال 
 
 یم رسیم با پا چند یه کم فکر یم کنم و یم بینم حق با ماکانه، دیگه هیچی نیم گم، اونم حرق

به ی محکم به در یم زنه. صدای آقا جعفر رو یم شنوم و بعدش در باز یم شه و آقا جعفر جلوی در ظاهر یم شه.  ض 

 :تا ما رو با اون حالت یم بینه نگران یم شه و یم گه

 آقا چی شده؟ -

 :ماکان با اخم یم گه

 .برو دنبال ماهان و کیارش، بگو برگشتیم -

 :آقا جعفر

 .چشم آقا -

ماکان با پا در رو هل یم ده تا کامل باز بشه و داخل یم شه. آقا جعفر هم رسی    ع آماده یم شه تا دنبال بچه ها بره. ماکان 

 .به سمت سالن یم ره و منو روی مبل دو نفره ای یم ذاره و اقدس خانم رو صدا یم کنه

 :ماکان

 .اقدس، اقدس -

 :اقدس

- ،  ...آقا ماهان و آقا کیارش خییل نگر بله آقا، باالخره برگشتی  

 :یم پره وسط حرفش و با جدیت یم گه

 .صبحونه رو آماده کن -

خونه یم ره. ماکان هم از من دور یم شه و به اتاقش یم  اقدس ساکت یم شه و زیر لتر چشیم یم گه و به سمت آشتی 

تو سالن حکم فرماست لذت یم برم، شب  ره. من هم چشمام رو یم بندم. یه بیست دقیقه ای یم گذره، از سکونر که

سختر بود، خییل گشنمه، ویل اصال نای بلند شدن هم ندارم، حس یم کنم فشارم خییل پایینه. با صدای قدمای 

شخض چشمام رو باز یم کنم، ماکان رو باالی رسم یم بینم که با اخم نگام یم کنه. معلومه دوش گرفته، لباساش رو 

 .هم عوض کرده

 :ماکان

؟ مگه صبحونه آماده نشد؟ -  چرا هنوز این جانی

 .نیم دونم، کش صدام نکرد -

 :ماکان با داد یم گه

 .اقدس -

ون و یم گه  :اقدس هراسون میاد بت 

 بله آقا، چی شده؟ -
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 :ماکان

 پس صبحونه چی شد؟ -

 :اقدس

 .آماده ست آقا -

 :ماکان

 چرا روژان رو صدا نکردی؟ -

  کنم به خاطر موضوع به این کوچییک رس این بیچاره داد یم زنهبا دهن باز ماکان رو نگاه یم

 :با اخم یم گم

 .چته، چرا داد و فریاد راه یم ندازی؟ صدا نکرد که نکرد این موضوع این قدر داد و فریاد نداره -

 :با خشم یم گه

 .تو خفه شو، که بعدا به حساب تو ییک یم رسم -

ی بگم که بریم گرده سمت   :اقدس و با داد یم گهیم خوام چت  

 گفتم چرا روژان رو صدا نکردی؟ -

 :اقدس با ترس آب دهنش رو قورت یم ده و یم گه

 .اومدم خانم رو صدا کنم دیدم خواب هسیر   -

 :ماکان با داد یم گه

 .اینم شد دلیل -

ز کشیده بودم کمتر احساس ای بابا این چرا بیخودی به این و اون گت  یم ده. به زحمت رو مبل یم شینم. تا حاال که درا

 :ضعف یم کردم. همون جور که از شدت رسگیجه دستم روی رسم هست، یم گم

احت کنید، ما  - ین استر یف بتر ه تمومش کن، موضوع به این کوچییک که داد و بیداد نداره، اقدس خانم شما تشر
َ
ا

 .خودمون یم ریم صبحونه یم خوریم

ی بگه که با ابرو اشا ره یم کنم بره، منظورم رو یم فهمه، چشماش پر از تشکر و قدر دان  یم شه، اقدس یم خواد چت  

 .بعدش هم به رسعت از ما دور یم شه

 :ماکان با عصبانیت بریم گرده طرف منو یم گه

؟ -  هیچ خوشم نمیاد که تو کارام دخالت کت 

 این کار به من هم ربط داشت به خاطر من داشتر داد و هوار یم کردی؟ -
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یم گم و یم خوام بلند شم که دوباره احساس ضعف یم کنم، لعنتر فکرش رو نیم کردم با یه روز غذا نخوردن این رو 

خونه  به این حال و روز بیفتم. ماکان که یم فهمه نیم تونم از جام بلند شم با تاسف رسی تکون یم ده و به سمت آشتی 

فکر یم کنم چی کار باید کنم که بعد از چند دقیقه ماکان رو  یم ره. ای نر معرفت یه کمک هم بهم نکرد. با ناامیدی دارم

 :با یه سیت  جلوی خودم یم بینم. سیت  رو یم ذاره جلوم و یم گه

 .زودتر بخور، حوصله ی نعش کشر ندارم -

وع یم کنم به خوردن. با هر لقمه ای که تو دهنم یم ذارم حس یم   کنم نر توجه به حرفش سیت  رو یم ذارم رو پام و رسر

ه  جون دوباره ای گرفتم. از بس تند یم خورم که لقمه یم پره تو گلوم و به رسفه یم افتم، لیوان آب پرتقال رو یم گت 

م و یم خورم  .جلوم. رسی    ع از دستش یم گت 

 :بریم گردم تا ازش تشکر کنم که یم بینم با خنده نگام یم کنه، اخمام یم ره تو هم و یم گم

 ده داره؟این قدر خفه شدنم خن -

 :ماکان

 .خفه شدنت نه، ویل غذا خوردنت از این هم خنده دارتره -

 نر تربیت، تو که مثل من گشنه نبودی؟ -

 .اصال تشکر هم الزم نیست، وظیفه اش بود برام آب پرتقال بیاره. نر توجه به ماکان بقیه ی صبحونه ام رو یم خورم

 :ماکان

م، یواش تر بخورباور کن قرار نیست این صبحونه رو ازت  -  .بگت 

 :همون جور که غذا یم خورم، یم گم

 .از تو هیچ چت   بعید نیست -

یم خنده و هیچی نیم گه، دستش رو میاره جلو که یه لقمه نون و پنت  واسه خودش درست کنه که با دستم محکم به 

 .پشت دستش یم زنم و سیت  صبحونه ام رو یم کشم جلو

 .ینا همش واسه منه، نیم بیت  ضعف دارم، چشمت صبحونه ی منو گرفتهبه صبحونه ی من دست نزن، ا -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .به خدا خییل بچه ای -

خونه یم ره  .همون جور که یم خنده به سمت آشتی 

 :با صدای بلند طوری که ماکان بشنوه یم گم

 .آقای بزرگ آب پرتقالم تموم شد، یه دونه دیگه بیار -

ی صبحونه ام رو یم خورم. صدای قدم های کش رو یم شنوم، نگایه به پشتم یم ندازم که ماکان رو سیت   بعد بقیه

 .به دست یم بینم
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 :خنده ای یم کنم و یم گم

 .آب پرتقال بس بود، چرا این همه چت   آوردی -

 :ماکان با خونشدی جلوم یم شینه و یم گه

 .واسه تو نیاوردم اینا واسه منه -

؟چ ی؟  -  پس من چی

 :ماکان

انر پخش نیم کنند -  .سهمت رو خوردی، حاال پاشو برو ویالتون، این جا غذای خت 

ه، آدم این قدر خسیس -
َ
 .ا

بعد همون جور که سیت  رو روی مت   یم ذارم به سمت ماکان یم رم و لیوان آب پرتقالش رو که هنوز دست نخورده 

 .ست بریم دارم و به سمت در فرار یم کنم

 :ان با داد یم گهماک

 .وایسا ببینم -

 .ای بابا، اون همه آب پرتقال، برو یه لیوان دیگه واسه خودت بریز -

 :ماکان

، برو خودت بردار -  .خوبه جای همه چت   رو یم دون 

 :همون جور که از سالن خارج یم شم آب پرتقال هم تو دستمه، یم گم

 .مثال مهمون هستما وظیفه ی توئه برام بیاری -

 .ز بس دویدم نصفه اش ریخته. یم ایستم تا آب پرتقال رو بخورم که ماکان بهم یم رسها

 :ماکان

 .اون رو بهم بده -

؟ -  تو خجالت نیم کشر با مهمون نازنیت  مثل من این جوری رفتار یم کت 

 :ماکان

 .من مهمون نخوام گ رو باید ببینم -

 .خودت رو، من که گفتم نیام به زور منو آوردی -

 :ماکان

 تلف شده بودی -
ی

 .جای تشکرته، اگه من نیاورده بودمت تا حاال از گشنیک
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 تلف یم شم -
ی

 .االن هم که منو آوردی دارم از تشنیک

 :ماکان

 .خییل پر رونی  -

؟ - ، خجالت نیم کشر  ببی   به خاطر یه لیوان آب پرتقال چه آبرو ریزی راه انداختر

 :ماکان

 .کل ندارم، با اون اخالق مسخره ات مشکل دارممن با اون لیوان آب پرتقال مش -

 یم کنم -
ی

 .مهم آب پرتقاله که باهاش مشکل نداری، پس بذار این رو بخورم در آینده به مشکالت بعدیت رسیدگ

ه، انگشتام رو بیشتر دور لیوان فشار یم دم. یه اون یم کشه یه من یم  با خشم میاد لیوان آب پرتقال رو از من بگت 

ی از آسمون یم افته تو لیوان. با کشم. شای د فقط یک سوم از آب پرتقال تو لیوان مونده. تو همی   موقع یه چت  

 .تعجب به لیوان نگاه یم کنم اون هم متوجه یم شه

 این چی بود؟ -

 :ماکان

 .نیم دونم -

مگس هیچ جانی رو واسه شنا نگایه توی لیوان یم ندازم و یم بینم یه مگس افتاده تو لیوان آب پرتقال. خدایا یعت  این 

 .پیدا نکرد! مصبت رو شکر

 :با داد یم گم

 .راحت شدی، نه سهم من شد نه سهم تو. آخرش هم سهم مگسه شد -

ه  .از حرف من خنده اش یم گت 

 چته؟ -

 :لیوان رو یم ذارم تو دستش و یم گم

 .برو با مگس، آب پرتقالت رو کوفت کن -

 .ور که غرغر یم کنم به سمت در حیاط یم رماز خنده منفجر یم شه، منم همون ج

ه. اصال آداب مهمون داری بلد نیست -
َ
ه، ا

َ
 .ا

از ویالش خارج یم شم. خودم هم خنده ام گرفت، این مگس از کجا افتاد تو لیوان. خنده ای یم کنم و به سمت ویالی 

ی نیست. داخل ویال یم  شده، از کیهان هم ختر
رم و سوییچ ماشی   رو بریم دارم. یم  خودمون یم رم. حالم خییل بهتر

 تلف نشم، باز امیدوارم تا اون موقع این روزنامه هم برگشته 
ی

خوام برم روستا یه خرده خرت و پرت بخرم تا از گشنیک

باشه. بعد از این که وسایل مورد نیازم رو بریم دارم از ویال خارج یم شم و به طرف ماشینم یم رم، سوار ماشینم یم 

 .سمت روستا حرکت یم کنمشم و به 
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 فصل هفتم

 

 

یه جای سالم تو بدنم نمونده، بد جور بدنم درد یم کنه. تو آینه ی ماشی   قیافه ی خودم رو یم بینم هنوز عالمت 

دستاش رو صورتمه، گوشه ی لبم هم پاره شده. مچ دستم هم عجیب درد یم کنه. هنوز باورم نیم شه که با من این 

نیم دونم باید چی کار کنم. مت  که تا االن از پدر و مادرم یه دونه هم سییل نخوردم امروز یه دل ست   کار رو کرده باشن. 

کتک نوش جان کردم. لعنتیا این قدر مرد نبودن که ییک ییک بیان جلو. بقیه هم فقط تماشاگر این بازی مسخره بودن. 

یه عوض  گوش بدن. اگه دکتر نیومده بود، معلوم نبود مردم این روستا چه قدر یم تونند ساده باشن که به حرف های 

چه بالنی رسم یم اومد. بیچاره هر چی اضار کرد منو معاینه کنه قبول نکردم، حتر قبول نکردم منو برسونه. االن که 

نه به  دارم به سمت ویال یم رونم درمونده ی درمونده ام، نه به خاطر کتیک که خوردم، نه به خاطر حرفانی که شنیدم،

 ،
ی

، از این همه سادگ خاطر پوزخندای مسخره ی اهایل این روستا، درمونده ام از این همه نامردی، از این همه نر معرفتر

. این جا  اون قدر تو فکر بودم که اصال نفهمیدم گ به جلوی ویالی خودمون رسیدم. همه جلوی ویالمون جمع هسیر 

ه؟ با تعجب نگاشون یم کنم. عص بانیت رو تو چهره ی ماکان و نگران  رو تو چهره های کیهان و کیارش و دیگه چه ختر

ی بگه که با دیدن قیافه ام ساکت یم شه. بهت زده بهم  ماهان یم بینم. کیهان به طرف ماشینم میاد و یم خواد چت  

 به سمتم میان. حتر نگاه یم کنه. از ماشی   پیاده یم شم. بقیه هم متوجه ی قیافه ی درب و داغونم یم شن و با نگران  

اخم های ماکان هم جاشون رو به نگران  دادن. یم دونم وضع خودم و لباسام داغونه. همه ی لباسام خاکیه، قیافه ی 

 .خودم هم که دیگه گفیر  نداره. همه بهت زده نگام یم کنند

 :کیارش از همه زودتر به خودش میاد

 روژان چی شده؟ این چه قیافه ایه؟ -

 .ش خوبمنگران نبا -

 :ماکان

؟ - ، هیچ معلومه کجانی  کامال معلومه خونر

 .رفته بودم روستا یه کم خرت و پرت بخرم ویل با پذیرانی قاسم و عباس دیگه وقتر واسه خرید نموند -

 :ماهان

 منظورت چیه؟ -

م -  .نر خیال، اصال حوصله حرف زدن ندارم. ترجیح یم دم برم یه دوش بگت 

ه که جیغم به هوا یم ره. با ترس دستش رو عقب یم خوام به سمت خونه ب رم که کیهان با نگران  مچ دستم رو یم گت 

 :یم کشه و یم گه
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 چی شد؟ -

 :با لحت  که به شدت سیع یم کنم درد رو مخق  کنم ویل خودم هم یم دونم چندان موفق نیستم یم گم

 .یه کوچولو درد داره -

 :ماهان

 .ی اون ویال که هیچی پیدا نیم شه، حتر غذا برای خوردنروژان فعال بیاین ویالی ما. تو  -

 :نگایه مستاصل به کیهان یم ندازم که یم گه

فکر یم کردم رفتر روستا اما وقتر دیر کردی هممون بد جور نگران شدیم قرار بود با ماکان بیام روستا که خودت  -

 .رسیدی. ای کاش منتظرم یم شدی تا با هم بریم

ون یم دم و با خشم یم گمنفسم رو با عصبان  :یت بت 

 که تنهانی رفتم وگرنه تو هم مثل من آش و الش یم شدی -
 .همون بهتر

 :کیهان با اخم نگام یم کنه و یم گه

 .دستت درد نکنه یعت  این قدر دست و پا چلفتر ام -

 :با شیطنت یم گم

 .از این هم بیشتر  -

 روی لب های همه یم شینه و ماکان یم
ی

 : گهلبخند کمرنیک

ه داخل بریم تا ماهان معاینه ات کنه -  .بهتر

 .ماهان که خودش ناقصه -

 :ماهان با خنده یم گم

 .ناقص شدم ویل هنوز پزشکما -

همه به داخل یم ریم. توی سالن روی مبل یم شینیم. مچ دستم خییل درد یم کنه، اصال نیم تونم تکونش بدم. بد 

 .جور تو فکرم. همه ساکت نگام یم کنند

 .چیه؟ چرا این جوری نگام یم کنید -

 :ماکان با اخم یم گه

 چی شده؟ -
ی

 نیم خوای بیک

 .نر خیال چت   زیاد مهیم نیست -

 :کیهان
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ی نیست -  چت  
ی

شت کتک خوردی یم گ
ُ
 .روژان خودت رو تو آینه دیدی؟ به قصد ک

 :بریم گردم سمت ماهان و یم گم

 مچم درد یم کنه بیا ببی   چشه؟ -

 :کون یم ده و یم گهبا تاسف رسی ت

 ببی   با خودت چی کار کردی؟ -

از جاش بلند یم شه و به طرف من میاد. تا به مچم دست یم زنه دادم یم ره هوا. رسی    ع دستم رو عقب یم کشم و یم 

 :گم

 .یواش تر درد یم کنه -

 :با ناراحتر نگام یم کنه و یم گه

 یه کوچولو تحمل کن بذار ببینم چی شده؟ -

م. دستم رو تو خییل درد یم  کنه، اما سیع یم کنم تحمل کنم. با لبخند رسی تکون یم دم و دستم رو به سمتش یم گت 

ه و نگایه به دستم یم ندازه  .دستش یم گت 

 :کیهان با ناراحتر یم گه

 چی شده؟ -

 :ماهان

 .در رفته، باید جاش بندازم -

شم. یم دونم دردش خییل زیاده. با این که تجربه نکردم آه از نهاد همه بلند یم شه، ویل من سیع یم کنم خونشد با

 .ویل زیاد شنیدم اما با داد و فریاد هیچی درست نیم شه

 .ببخشید اون وقت با کدوم دستت یم خوای جا بندازی؟ تو که یه دستت تو گچه -

 :ماهان با ناراحتر نگایه به دستش یم ندازه و یم گه

 .اصال حواسم نبود -

 :ریم گرده و یم گهبه سمت ماکان ب

 رو جا انداختر پس تو این کار رو کن -
ی

 .تو که قبال در رفتیک

 :ماکان متفکر بهم نگاه یم کنه و بعد با اخم بلند یم شه و یم گه

 .باشه بیا عقب ببینم -

 .میاد نگایه به دستم یم ندازه

 :کیهان
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ی؟ -  آقا ماکان نگفته بودی دکتر

 :ماکان

ا هم رس درمیارمدکتر نیستم، ویل از این  -  .چت  

از دردی که قراره بکشم، یه کم یم ترسم. حس یم کنم ماکان ترس رو از چشمام خونده چون با لبخند نگام یم کنه و یم 

 :گه

 .دردش یه خرده زیاده ویل بعدش کم کم آروم یم شه -

خونه یم ره بعد از مدنر بریم گرده یه شیشه ه ی نیم گم به طرف آشتی  م تو دستشه، نیم دونم توش وقتر یم بینه چت  

چیه شبیه روغن یم مونه. میاد کنارم یم شینه و رس شیشه رو باز یم کنه یه کم ازش بریم داره. مچ دستم رو تو دستش 

ه و با اون ییک دستش از اون مواد به دستم یم زنه. یه خرده چربه. مچ دستم رو کم کم مالش یم ده. خییل درد یم  یم گت 

م. بعد از چند دقیقه فشار زیادی رو به دستم وارد یم کنه درد زیادی رو  کنه، چشمام رو یم بندم و لبم رو گاز یم گت 

م، جیغ بلندی یم کشم و از حال یم رم  .روی مچ دستم احساس یم کنم که دیگه نیم تونم جلوی خودم رو بگت 

 یم بینم که من و رزا چ
ر
ند روزی توش بودیم. نگام به دستم یم وقتر چشمام رو باز یم کنم خودم رو توی همون اتاق

 .افته که با آتل بسته شده. یم خوام تکونش بدم که با صدای ماکان متوجه ی حضورش تو اتاقم یم شم

 :ماکان

ه تکونش ندی -  .تکون نده، تا چند رو بهتر

ون نگاه یم کنه. از حضورش تو اتاق تعجب یم کنم اگه کیهان یا  رسی تکون یم دم اونم بریم گرده سمت پنجره و به بت 

ه، ویل وجود ماکان رو نیم  ی. کیهان چون تنها آشنانی ست که این جا دارم، ماهان هم چون یه دکتر
ماهان بودن یه چت  

 .تونم درک کنم. با صدای ماکان به خودم میام

 :ماکان

  خوشم نمیاد یه حرف رو چند بار تکرار کنم، یه سوال ازت یم پرسم مثل بچه ی آدم جواب -
ر
بده، تو روستا چه اتفاق

 افتاد؟

 :آیه یم کشم و یم گم

 یم کنه، هر چی بود تموم شد -
ر
 .چه فرق

 :با داد یم گه

 هر چی بود تموم شده -
ی

سم؟ یم گم چرا سالم رفتر و ناقص برگشتر تو یم گ  .خوشت میاد هزار بار یه سوال رو ازت بتی

 .داد نزن -

 :ه، تو چشمام نگاه یم کنه و یم گهماکان با جدیت میاد گوشه ی تخت یم شین

 .ماجرا رو برام بگو -

 به حال تو داره -
ر
 .چه فرق
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 :ماکان

ه، مثال بنده ارباب این جا هستم. یه کاری نکن برم با شالق و کتک از اهایل روستا  - من باید بفهمم تو این روستا چه ختر

 .حرف بکشم

ی نیم گم با خشم از جاش بلند یم   :شه و یم گهوقتر یم بینه چت  

 .خودت خواستر  -

م که آخم در میاد. ماکان که بلند شده بود بره به سمتم  با ترس همون دستم رو که در رفته میارم باال تا دستش رو بگت 

 :بریم گرده و یم گه

 چی شد؟ -

 :با دیدن دستم با داد یم گه

 .مگه نگفتم این دستت رو تکون نده -

 :با نگران  یم گم

 .نرو -

 :ند یم گهبا پوزخ

 چی شده یا شبونه یم رم روستا و حرفم رو عمیل یم کنم. دروغ هم برام رِس هم نکن اون قدر آدم  -
ی

یا همی   حاال یم گ

 .دارم که حقیقت ماجرا رو بعدا برام ختر بیارن

ین رفتارشون یم دونم حرفش رو عمیل یم کنه، یم ترسم این مردم رو اذیت کنه، هر چند اونا امروز کمکم نکردن، اما ا

 .به خاطر ساده لوچ و زود باوریشون بود

ون یم دم و یم گم  :با حرص نفسم رو بت 

؟ -  چی یم خوای بدون 

وزیه یم گه  :ماکان دوباره رو تختم یم شینه با لبخندی که نشونه ی پت 

ون چی شد؟ -  از اولش، از این جا که رفتر بت 

 :آیه یم کشم و یم گم

ی تو اون ویال واسه خوردن پیدا نیم از این جا که رفتم تصم -  چت  
یم گرفتم یه رس به روستا بزنم، خودت که یم دون 

 .شد

ی نیم گه. من هم به حرفام ادامه یم دم  :رسی تکون یم ده و چت  

ون گذاشتم متوجه ی رفتار غت  عادی  - وقتر به روستا رسیدم ماشی   رو یه گوشه پارک کردم. پام رو که از ماشی   بت 

شدم. همه چپ چپ نگام یم کردن. از چند نفر کمک خواستم که کجا یم تونم وسایل مورد نیازم رو تهیه کنم که اهایل 

همه بهم جواب رس باال دادن. همون جور داشتم تو روستا قدم یم زدم که با خواهر رزا برخورد کردم. وقتر منو دید با 
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. از اون جانی که ترس به طرفم اومد و گفت: چرا این جا اومدی؟ مگه ختر ن
داری اهایل روستا به خونت تشنه هسیر 

خودم کما بیش از ماجرا با ختر بودم به سوسن گفتم ماجرا اون طور که اونا فکر یم کنند نیست. سوسن لبخندی زد و 

. ارباب گفت: من همه چت   رو یم دونم مامان هم یم دونه اما بابا و عباس همه جا پر کردن که تو با ارباب رابطه داشتر 

ون کرد تو هم اومدی روستا. من همون جور با دهن باز به  بعد از این که ازت سوء استفاده کرد تو رو از خونه اش بت 

سوسن نگاه یم کردم و سوسن هم ادامه یم داد: عباس همه جا پر کرد که تو یم خواستر پشش رو گول بزن  اما اون به 

د. من اون لحظه واقعا هنگ کرده بودم. با این که برام مهم نیست بقیه چی موقع ماجرا رو فهمید و ازدواج رو بهم ز 

بگن. اما هیچ خوشم نمیاد بابت کاری که نکردم حرف بشنوم، تحمل تهمت برام خییل سخته. همون جور که داشتم با 

و این جا سوسن حرف یم زدم. صدای قاسم رو شنیدم که به طرفمون اومد و یه سییل به گوش سوسن زد و گفت: ت

، گمشو خونه. بعد به من هم گفت: هیچ  ؟ مگه نگفتم حق نداری با این هرزه و خواهرش حرف بزن  چه غلظ یم کت 

ی به اسم رزا ندارم اگه یه بار دیگه تو با اون  خوشم نمیاد توئه هرزه با اون خواهرت رو این طرفا ببینم، من دختر

 ذارم. خییل عصبان  بودم یه سییل بهش زدم و گفتم با حرفای بیخودت خواهر کثافتت رو این طرفا ببینم زنده تون نیم

. تو همون لحظه ییک از برادرای رزا با احمد رسیدن.  روستا رو پر کردی که خواهر منو از دیدن مادرش محروم کت 

م ده تا همون جور که دعوا داشت زیاد یم شد عباس هم رسید و دیگه جمعشون جمِع کامل شد. یه حرف من یم گفت

 .حرف از اونا یم شنیدم. تا این که دعوا باال گرفت و من به این وضع دچار شدم

 :ماکان با اخم یم گه

 این کتکا کار گ بود؟ -

 یم کنه؟ -
ر
 چه فرق

 :ماکان داد یم زنه و یم گه

 یم گم کار گ بود؟ -

، شماها ح - ین عباس قایط وقتر به عباس گفتم تو و قاسم دست هر چی نامرده از پشت بستی   تر از یه زن هم کمتر

کرد. آخرش هم به طرف من اومد و یه سییل به گوشم زد که رو زمی   پرت شدم. دلیل پرت شدنم هم این بود که فکر 

نیم کردم بخواد بهم سییل بزنه واسه همی   تعادلم رو از دست دادم اون لعنتیا هم دیگه بهم امون ندادن. قاسم خوب 

 شم چون همی   که یم افتم زمی   به طرفم میاد و یه لگد محکم نثارم یم کنه. تقصت  خودم یم دونست حریفشون یم

 .بود باید حواسم رو جمع یم کردم

 :ماکان

 .توئه جوجه چه جوری یم خواستر حریف اونا بشر  -

 .قبال که حریف محافظای جنابعایل شده بودم -

 :ماکان

 پس چرا امروز حریف اون قاسم و عباس نشدی؟ -

 .نامردا همه با هم ریخیر  رسم. آخه بدبختر این جا بود ییک دو نفر نبودن -

 :ماکان با ناباوری یم گه
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 .مگه فقط قاسم و عباس کتکت نزدن -

 :با پوزخند یم گم

 جواب منق  منو درآورد. قاسم هم که  -
 
نه. اون پشای نامردشون هم باهاشون همدست شدن. احمد که خوب تالق

 .ت رو رسم خایل کرد اگه دکتر نیم رسید حاال حاالها دست بردار نبودنهر چی عقده داش

 :ماکان با خشم یم گه

 .نامردا -

 :با پوزخند یم گم

؟ -  خودت هم ییک از همونانی پس چرا از کار اونا ناراحت یم شر

 .تو اتاق راه یم رهبا عصبانیت نگام یم کنه هیچی نیم گه، منم سکوت یم کنم. چند دقیقه یم گذره، همی   جور عصتر 

 :ماکان

 .حسابشون رو یم رسم -

 :با تعجب یم گم

 چه ربظ به تو داره؟ من کتک خوردم تو چرا حرص یم خوری؟ -

 :ماکان با داد یم گه

 که در مورد من و تو، توی روستا زده شد کم نبود! بیچاره شون یم کنم -
 
 .خییل هم بهم ربط داره، این همه حرق

 : کنم و یم گمبا ناراحتر نگاش یم

 .ماکان تمومش کن -

 :با عصبانیت یم گه

 .برای بار هزارم یم گم توی کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن. یه مدت به این اهایل آسون گرفتم هار شدن -

این حرف رو یم زنه و به سمت در یم ره، در رو به شدت باز یم کنه و از اتاق خارج یم شه. در رو پشت رسش محکم 

 .بنده یم

***** 

 

 

 «ماکان»
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باورش نیم شد، باورش نیم شد که به خاطر یه دختر این قدر به هم بریزه. هزار تا دوست دختر داشت، از همه نوع، 

ِ زبون دراز رو دیده بود یه احساس عجیتر داشت. خودش هم نیم 
، اما از وقتر این دختر از همه شکل، از هر قماشر

 .ید. دیگه ماکاِن سابق نبوددونست چشه؟ یه جای کار یم لنگ

 :زیر لب زمزمه یم کنه

، من چم شده؟ -  لعنتر

ی بیشتر از دو ماه نیم موند. هیچ وقت به هیچ کدومشون این احساس رو نداشت، اما امروز وقتر اون رو  با هیچ دختر

ی ته دلش فرو ریخته، اولی   کش بود که راحت ل بخند رو به لب به اون شکل داغون و درمونده دید حس کرد چت  

 .هاش یم آورد

 نکنه دوستش دارم؟ -

 :بعد به خودش پوزخندی یم زنه و یم گه

 .محاله، من به اون بچه ی زبون نفهم هیچ عالقه ای ندارم، فقط دلم براش سوخت -

 :یه صدانی توی ذهنش یم گه

ی که ادعا یم کت  ازش مگه تا حاال دلت واسه کش سوخته که این دومی   بار باشه؟ چرا باید دلت واسه د - ختر

 متنفری بسوزه؟

خودش هم نیم دونه چشه، چرا یم خواد عباس و قاسم رو تنبیه کنه؟ تو روستا همیشه از این شایعه ها درست یم 

 .شد اما اون نر تفاوت از همه ی شایعه ها یم گذشت. خودش هم نیم دونه چرا این قدر از احمد متنفره

باز یم کنه. همی   که داخل یم شه با پا در رو محکم یم بنده و خودش رو روی تخت به سمت اتاقش یم ره و در رو 

 .پرت یم کنه

 :باز به فکر فرو یم ره

حرف عالقه نیست، عباس و قاسم اون قدر به خودشون جرات دادن که در مورِد من اون جور توی روستا شایعه  -

ه داره؟پراکت  کی   منم یم خوام تنبیشون کنم. این چه ربظ به   دختر

 :باز یه صدانی توی ذهنش یم گه

 چرا این قدر از احمد متنفری؟ -

ه و یم گه  :عصبان  از فکر و خیال های بیهوده رسش رو بی   دستاش یم گت 

، چه مرگم شده -  .لعنتر

بازم چشمای روژان جلوی چشمش میان. یاد حرف های روژان یم افته. توی عمرش هیچ کس جرات نکرده بود باهاش 

این طور حرف بزنه، حتر ماهان و کیارش هم همیشه مواظب حرفاشون بودن، اما این دختر گستاخ و در عی   حال 

شیطون همیشه جلوش یم ایسته و اون برای اولی   بار در برابرش کوتاه میاد. واقعا چش شده؟ هیچ وقت از کاری که 

ه با دیدن دست های روژان بد جور عصتر شد. از روی انجام یم داد عذاب وجدان نیم گرفت، اما اون روز توی درمانگا

تخت بلند یم شه و به سمت پنجره ی اتاقش یم ره. ماهان و کیارش و کیهان یم خواسیر  قدم بزنند هر چی اضار کردن 
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دلش راض  نشد روژان رو تنها بذاره. ماهان هر چه قدر گفت بهش مسکن زدم حاال حاالها بیدار نیم شه کارهای 

ون یم ده و یم گهکارخون  :ه رو بهونه کرد و موندگار شد. با حرص نفسش رو بت 

 چی کار باید کنم؟ -

همیشه همه چت   براش آماده بود، همه چت   باب میلش بود، هر چی رو که اراده کرده بود به دست آورده بود، چه اون 

ی یم ذاشت نه زمان  که برای ادامه تحصیل از ایران رفت چه اون زمان  که دوباره به ایر  ان اومد. دست روی هر دختر

نیم شنید. هیچ کس جرات نداشت بگه باال چشمت ابروئه، اما توی این مدت، این دختر همه ی دنیاش رو عوض 

 .کرده بود

 :لبخندی به لباش یم شینه و با خودش یم گه

ا، فقط یه کم مطمئنم اگه یه ماه باهاش دوست بشم مثل بقیه دلم رو یم زنه، اینم ییک هست مث - ل همه ی دختر

 .زبون درازه که اونم خودم کوتاش یم کنم

 :زیر لب زمزمه یم کنه

ا - ی رو اراده کنم به دست نیارم، تو هم ییک مثل بقیه ی چت    .محاله چت  

 .از جوانر که به خودش داده بود راض  بود. یاد قاسم و عباس یم افته دوباره اخماش یم ره تو هم

 :کنهزیر لب زمزمه یم  

 .حساب اون دو تا احمق رو هم یم رسم، هم اون دو تا هم پشاشون -

از نتیجه ی فکراش راض  بود. به سمت تختش یم ره و دراز یم کشه، چشماش رو یم بنده. بعد از اون همه بیداری 

 .رهدیشب و حرص هانی که امروز خورد هیچی مثل خواب نیم چسبه. چشماش رو یم بنده و کم کم به خواب یم 

***** 

نگرانم، نکنه بالنی رس قاسم بیاره. برای قاسم نگران نیستم نگرانیم به خاطر مادر رزاست. یم ترسم قاسم تالفیش رو 

 شده، از رختخواب بلند یم شم و به سمت در 
ر

رس اون زن بیچاره در بیاره، باید با ماکان صحبت کنم. درد دستم کمت

 .م نیست منو این جا گذاشیر  و کجا رفیر  یم رم. انگار کش تو خونه نیست، معلو 

 :ماکان

 دنبال کش یم گردی؟ -

با صدای ماکان که از پشت رسم یم شنوم جییع  یم کشم و دستم رو روی قلبم یم ذارم. با پوزخند نگام یم کنه. اخیم 

 :یم کنم و یم گم

 .این چه طرز ظاهر شدنه، آدم سکته یم کنه -

و با خونشدی به سمت مبل های تو سالن یم ره و روی مبل دو نفره لم یم ده، منم با ماکان حرفم رو نر جواب یم ذاره 

 .اخم به سمت ییک از مبل های یه نفره یم رم و یم شینم

 بقیه کجان؟ -
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 :ماکان

 .رفیر  قدم بزنند، ماهان بهت مسکن زده بود فکر نیم کرد حاال حاال بیدار شر  -

. من عی   جنازه تو اون بله چه قدر هم که بیدار نشدم، ُمرد - ین خسته نشی   ، این همه منو تحویل یم گت  م از خوشر

 ...اتاق افتادم بعد اونا رفیر  قدم بزنن. کوفتشو

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

، یم ترسم خفه شر  -  .حداقل یه نفس بگت 

 .من فقط با یه چت   خفه یم شم اونم از بوی جوراب جنابعالیه -

 :با اخم یم گه

 .اری نر تربیت یم شیاباز د -

. راستر بهم غذا نیم دی؟ -  چرا حرف در میاری بچه به این مودنر

 :ماکان

 .اقدس داره آماده یم کنه -

رسی تکون یم دم و هیچی نیم گم. دلم یم خواد در مورد عباس و قاسم حرف بزنم اما یم ترسم لجبازی کنه و کارها 

یه گوش مایل حسانر به این دو نفر بده اما باز نگرانیم بابت ثریا باعث  خراب تر بشه. هر چند خودمم دلم یم خواد ییک

یم شه یه خرده آینده نگر باشم. سنگیت  نگاش رو روی خودم احساس یم کنم. رسم رو باال میارم، با تعجب نگاش یم 

 :کنم و یم گم

؟ -  چیه، چرا این جوری نگاه یم کت 

 :ماکان

 چه جوری؟ -

 .چه یم دونم یه جوریه -

 :ماکان

 .من به تو نگاه نیم کنم، من به اون تابلوی پشتت نگاه یم کنم -

 .بریم گردم و نگایه به پشتم یم ندازم. یه تابلو یم بینم که چند تا خط روش دیده یم شه

؟ اون چند تا خط هم دیدن داره -  .این چرت و پرتا چیه رو دیوار یم زن 

 :ماکان پوزخندی یم زنه و یم گه

 .ت  چی یم فهیمتو از ه -

 :پقر یم زنم زیر خنده، یم گم
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 تو از هت  خییل یم فهیم؟ -
ی

 یعت  یم خوای بیک

ی بگه که خودم زودتر یم گم ه، اما سیع یم کنه جدی باشه، یم خواد چت    :خودش هم خنده اش یم گت 

ی   بود، اما وقتر بچه ها نر خیال این حرفا شو، راستش یه کاری باهات داشتم دلیل اصیل خارج شدنم از اتاق هم هم -

 .رو ندیدم و بعد هم که اون جوری ظاهر شدی کال موضوع رو یادم رفت

 :ماکان با کنجکاوی نگام یم کنه و من ادامه یم دم

 .یم خواستم در مورد قاسم باهات حرف بزنم -

 :اخماش یم ره تو هم و یم گه

 .خوشم نمیاد کش تو کارم دخالت کنه -

 :یم گمیم خواد بلند شه که 

دفعه ی پیش که اون طور کتک خورد، لجش رو رس ثریای بدبخت درآورد، زنگ زدن ثریا به رزا رو بهونه کرد و کیل  -

 .کتکش زد، یم ترسم این بار هم یه بالنی رس ثریا بیاره

 :ماکان که یم خواست بلند شه متفکر رس جاش یم شینه و یم گه

 .ردا بقیه هم سوء استفاده یم کنندنیم تونم ساده از این رفتارش بگذرم، ف -

به ی دوباره رو نداریم. منم که  - دوست ندارم بالنی رس ثریا بیاد. رزا داغون یم شه، دیگه هیچ کدوم تحمل یه ض 

 .جدیدا فقط برای رزا دردرس درست یم کنم. اگه حال و روز االن منو ببینه دوباره ناراحت یم شه

 :یم گهماکان با تاسف رسی تکون یم ده و 

 .وقتر کش نصیحتت هم یم کنه حرف گوش نیم دی. نباید تنها یم رفتر روستا، تو که از همه چت   مطلع بودی -

 :با اخم یم گم

 .همیشه که یه نفر نیست اسکورتم کنه، خوشم نمیاد مزاحم دیگران بشم -

 :ماکان

کیهان شنیدم فقط و فقط به خاطر تو اومده، رفتارت خییل بچگانه ست. وقتر یم گم بچه ای نگو نه؟ این جور که از   -

اومده این جا که این بار بالنی رست نیاد، اما جنابعایل بدون توجه به حرفانی که در مورد اون خواستگاری کذانی شنیدی 

 .تنهانی به روستا یم ری

هش اجازه نیم دادم. من به کیهان گفتم اگه یم خواد واسه گشت و گذار بیاد حق اومدن داره در غت  این صورت ب -

 .کیهان هم فقط برای تفری    ح اومده، اون بیچاره که گنایه نکرده بخواد بادیگاردم بشه

 :پوزخندی یم زنه و یم گه

 .از بس مغروری اجازه نیم دی هیچ کس کمکت کنه -

 :با اخم یم گم
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 .نیست که جنابعایل به اندازه ی یه نخود هم غرور نداری -

 :ماکان

 .ی الگ ندارم، سالم نیم رم ناقص برگردممن حداقل ادعا -

 :با عصبانیت یم گم

 .غافلگت  شدم، یم خوام بدونم اگه چهار تا مرد کله گنده بریزن رس خودت باز هم همی   حرف رو یم زن   -

 :با غرور یم گه

 .هیچ کس به خودش جرات این کار رو نیم ده -

 :با پوزخند یم گم

ش. بنده حداقل خودم سیع یم کنم از پس کارام بربیام  البته البته، با اون همه محافظ - و مبارسر و نوچه نباید هم بتر

؟ از ترس کیل محافظ پشت خودت تو روستا راه یم ندازی  .ویل جنابعایل چی

 :با چشم های به خون نشسته از جاش بلند یم شه و به طرفم میاد و یم گه

 .یه کاری نکن که بعدا پشیمون بشر  -

 : گمبا خونشدی یم

 .من هیچ وقت کاری نیم کنم که در آینده برام پشیمون  به همراه داشته باشه -

 :ماکان

 .ویل همی   االن در حال انجام همون کاری -

 چه کاری؟ -

 :ماکان

 .کاری که برات پشیمون  میاره -

 .من که چنی   فکری نیم کنم -

 :ماکان

ه بیشتر روش فکر کت   - . بهتر  .اشتباه یم کت 

 کاری نیم کنم چه جوری روش فکر کنم؟وقتر   -

 :ماکان

  رو دم شت  هم جز همون کاراست -
 .اگه نیم دون  بدون، پا گذاشیر

 از جام بلند یم شم و ماکان رو هل یم دم و نگایه به اطراف یم ندازم
ی

 .با مسخرگ
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 :ماکان با تعجب نگام یم کنه و یم گه

؟ -  چی کار یم کت 

 کجاست؟  دارم دنبال شت  یم گردم، پس -

ه و یم گه  :تعجبش جای خودش رو به عصبانیت یم ده. به طرف من میاد و بازوهام رو محکم یم گت 

 .مثل این که خییل دلت تنبیه یم خواد -

 :با خونشدی یم گم

 .نه ممنون، امروز ضف شد -

ون یم کشم و دوبا ه. بازوهام رو از تو دستاش بت   .ره به طرف مبل یم رماز این همه پر رونی من خنده اش یم گت 

 :ماکان

 .حیف که ناقض وگرنه بد جور تنبیه ات یم کردم -

 :با تمسخر یم گم

؟ -
ی

 نه بابا، راست یم گ

 :ماکان

 .باالخره یه روز ادبت یم کنم -

 .آرزو بر جوانان عیب نیست، ویل از همی   حاال بگم موفق نیم شر چون من خودم مودب هستم -

یل یم ره که قبال روش نشسته بود، دوباره همون جا یم شینه و پا روی پا یم ندازه و یم ماکان هم به سمت همون مب

 :گه

در مورد قاسم فعال دست نگه یم دارم ویل به همی   راحتیا ازش نیم گذرم، اما در مورد عباس و احمد حاال حاالها  -

 .باهاشون کار دارم

 :لبخندی رو لبام یم شینه و یم گم

 .ران ثریا بودمممنون، خییل نگ -

 :برای اولی   بار با مهربون  نگام یم کنه و یم گه

 .چه عجب یه بار تشکر کردی -

ه و هیچی نیم گم، ویل اون ادامه یم ده و یم گه  :خنده ام یم گت 

 .از همی   حاال بگم من از گناه قاسم نگذشتم مطمی   باش واسه اونم نقشه ها دارم اما فعال دست نگه یم دارم -

 :ون یم دم و یم گمرسی تک
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 .فعال همی   هم غنیمته -

 :یه خرده خیالم راحت یم شه. نر مقدمه یم پرسه

 خواهرت تا حاال دوست پش داشت؟ -

به چهره اش نگاه یم کنم، هیچی تو چهره اش نیم بینم، خونشِد خونشده. نیم دونم چرا این سوال رو یم پرسه، برام 

 :نر تفاونر یم گم مهم نیست، شاید به خاطر کیارشه. با 

 از اون بچه خرخون این کارا محاله، خداییش به قیافه اش میاد؟ -

 :با لبخند یم گه

 .بهش نیم خوره اهل این کارا باشه دقیقا برعکس تو -

 :این دوباره به من گت  داد. وقتر یم بینه هیچی نیم گم خودش ادامه یم ده

؟ -  نیم شه این حس کنجکاوی منو ارضا کت 

 :ب یم گمبا تعج

 در مورد چی این قدر کنجکاوی؟ -

 :ماکان

 این که جنابعایل با چند تا پش دوست شدی؟ -

 .خب با خیلیا، تو همی   روستا با سه نفر دوستم -

 :دهنش از تعجب باز یم مونه، بعدش با اخم یم گه

 تو که یم گفتر یه دونه هم دوست پش نداری؟ -

 .هنوز هم یم گم -

 :ماکان

 .گو من هم بفهممیه جور ب -

ای بابا، من با خییل از پشا دوستم، بفهم دوست، فقط دوست. تو پرسیدی با چند تا دوست بودی من هم گفتم  -

 .خییل. اگه یم پرسیدی چند تا دوست پش داری اون وقت یم گفتم هیچی 

 :ماکان

؟ -  تو این روستا با کیا دوستر

 .ماهان و کیارش و خودت -

 :ماکان
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 رابطه ی تو با همه ی پشا همی   طوره؟یعت  یم خ -
ی

 وای بیک

 پس یم خواستر چه جوری باشه؟ -

 :ماکان

ه مالیده باشر  -  .ویل به قیافه ات یم خوره تا حاال رس هزار نفر رو شت 

؟ مگه ازت یم ترسم که بهت دروغ بگم -  .دستت درد نکنه، چت   دیگه نبود نثار مِن بدبخت کت 

 :ماکان

 هیچ  -
ی

 وقت موقعیتش برات پیش نیومده؟یم خوای بیک

ا پیش میاد ویل خب من حوصله ی این جور رابطه ها رو ندارم -  .از اون حرفا بودا! برای اکتر دختر

 :ماکان

 مشکلش چیه؟ -

 :به قلبم اشاره یم کنم و یم گم

 .مشکل از این جاست -

 :ماکان با تعجب یم گه

؟ -  یعت  چی

 .نر خیال، فراموشش کن -

 :ماکان

 .ر کن خییل کنجکاو شدمباو  -

 :با تعجب یم گم

 چرا این قدر کنجکاو شدی؟ -

 :ماکان

 .خب برام جالبه -

 :با نر خیایل شونه ای باال یم ندازم و یم گم

ش - ا ازش بتی  .تو هم یه تخته ات کمه ها! دیگه هیشیک نبود در مورد این جور چت  

 :ماکان

 .نگفتر  -
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ون یم دم و یم باورم نیم شه این همون آدمه که همی    چند دقیقه پیش داشت رسم داد یم زد. با حرص نفسم رو بت 

 :گم

یشر هستیا! آه... خب، خودم رو یم شناسم، یم دونم اگه با کش دوست بشم این قلبم کار دستم یم ده -  .عجب ست 

 :ماکان با تعجب یم گه

؟ -  یعت  چی

 .اب وجدان هم یم ترسمیم ترسم زیادی وابسته بشم ویل بهش نرسم، هر چند از عذ -

 :ماکان

؟ -  عذاب وجدان واسه چی

اگه با کش دوست بشم و بعدها با یه نفر دیگه ازدواج کنم، همیشه این احساس رو خواهم داشت که من تو گذشته  -

 .به شوهرم خیانت کردم

 :خونشدی یم گه ماکان واسه چند لحظه هیچی نیم گه. یه لحظه رنگ نگاش عوض یم شه، اما فقط یه لحظه بعد با 

؟ -  یعت  یم خوای یه ازدواج سنتر داشته باشر

 .شاید -

 :ماکان یم خنده و یم گه

 چرا شاید؟ -

 .هیشیک از آینده ختر نداره -

 :ماکان

تا حاال فکرش رو کردی ممکنه همه ی این رابطه هانی که واسه تو یه دوستر معمویل هسیر  برای طرف مقابلت فقط  -

 اشه؟یه دوستر معمویل نب

 :گنگ نگاش یم کنم. وقتر یم فهمه متوجه منظورش نشدم یم گه

مثال همی   کیهان وقتر این همه راه باهات اومده، این همه نگرانته، وقتر دو نفری با هم توی یه ویال یم مونید، به  -

 نظرت این یم تونه یه دوستر ساده باشه؟

 :با تعجب یم گم

 آره، مشکلش چیه؟ -

ون و یم گهبا عصبانیت نفسش ر   :و یم ده بت 

 .همش مشکله -

 .من که مشکیل نیم بینم -
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 :با عصبانیت از جاش بلند یم شه و با داد یم گه

 .چون کوری -

 :اخیم یم کنم، خشمگی   نگاش یم کنم و یم گم

؟ -  چته؟ چرا این جوری یم کت 

 :تازه به خودش میاد و آروم تر یم گه

 تو دلم یم سوزه که  -
ی

، از سادگ  .یم ذاری هر پشی ازت سوء استفاده کنههیچی

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

 از گ جنابعایل دل سوز این و اون شدی؟ -

 :اونم متقابال پوزخندی یم زنه و خودش رو روی مبل یم ندازه و با خونشدی یم گه

 .کردم  حق با توئه، به من ربظ نداره. با خودم گفتم یه کوچولو نصیحتت کنم که انگار اشتباه -

 .خوب شد خودت فهمیدی اشتباه کردی، عیتر نداره یم بخشمت، احتیاچر به عذر خوایه نیست -

 :ماکان

 .یادم نمیاد ازت عذر خوایه کرده باشم -

 .دیدم یم خوای عذر خوایه کت  با خودم گفتم بیخودی اون دو مثقال زبونت رو خسته نکت   -

ی بگه که ماهان و کیهان  با خنده وارد سالن یم شن و پشت رسشون هم کیارش لبخند به لب وارد ماکان یم خواد چت  

 .یم شه. همشون با دیدن من و ماکان کنار هم خشکشون یم زنه

 :کیهان از همه زودتر به خودش میاد و یم گه

؟ - ، تو چرا یه جا بند نیم شر  روژان تو االن باید تو رختخواب باشر

ه و   :یم گه ماهان هم دنباله ی حرفش رو یم گت 

؟ -  روژان تو این جا چی کار یم کت 

 :بعد بریم گرده سمت ماکان و یم گه

ون بیاد -  .چرا گذاشتر از رختخواب بت 

 :ماکان با نر تفاونر یم گه

 .من خودم هم وقتر که اومدم تو سالن متوجه شدم -

 ای بابا مریض که نیستم مچ دستم در رفته بود که اونم حل شد. غذا چی داریم؟ -

 :یارش با لبخند یم گهک
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؟ -  تو به جز خوردن به چت   دیگه هم فکر یم کت 

 .اوهوم -

 :کیارش

؟ -  چی

 .خوابیدن -

 :کیارش با خنده یم گه

 .امان از دست تو -

 :بلند یم شم برم دستشونی که همه با هم یم گن

 کجا؟ -

 :با تعجب به سمتشون بریم گردم و یم گم

 چتونه؟ -

 :ماکان

 .ست یم کت  آدم جرات نیم کنه دو دقیقه تنهات بذارهاز بس دردرس در  -

 :کیهان

 .قربون دهنت -

 :با اخم نگاشون یم کنم و یم گم

 .ویل حاال مجبورین دو دقیقه بنده رو تنها بذارین -

 :کیهان

 .حرفشم نزن، برام مسئولیت داره -

 :یه نیشخند یم زنم و یم گم

 .جا دارهآخه جانی که یم خوام برم فقط واسه یه نفر  -

 :کیهان با اخم یم گه

 مگه کجا یم خوای بری؟ -

 :به قیافه های تک تکشون نگاه یم کنم، همه با کنجکاوی نگام یم کنند. رسی به عنوان تاسف تکون یم دم و یم گم

 .یه یه روزگار -

 .یه آه سورناک هم یم کشم
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 :کیارش

؟ -  روژان چرا آه یم کشر

 .اد خونر هم نیستآخه جانی که یم خوام برم جای زی -

 :ماهان

 .خب نرو -

 .آخه نیم شه، اجباریه -

 :کیهان با اخم یم گه

-  
ی

 .مثل بچه ی آدم حرف بزن بفهمیم چی یم گ

 .خب من هم که دارم همی   کار رو یم کنم ویل شماها نیم فهمی    -

 :کیهان

 !روژان -

 ها؟ -

 :کیهان

 .خوری، دوباره یم ری خودت رو چالق یم کت  و بریم گردیها و کوفت، بشی   رس جات حق نداری از این جا تکون ب -

 یعت  نرم؟ -

 :کیهان

 .نه -

 .خییل واجبه ها -

 :کیهان با اخم یم گه

 .گفتم نه -

 .اگه نرم عواقبش با تو هستا -

 :کیهان

 یه کلمه بگو کجا یم خوای بری؟ -

- wc. 

 با هم یم گن
ی

 :همیک

 !روژان -
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 .مرگ، چتونه -

 .تکون یم ده، ماکان با لبخند نگام یم کنه، ماهان و کیهان هم با دهن باز نگام یم کنند کیارش با خنده رسی

 :کیهان به خودش میاد و یم گه

ی ازت کم بشه - ، ممکنه یه چت    .یه بار یه کم خجالت نکشر

 .خوب شد گفتر خودم نیم دونستم -

 یم گه
ی

 :کیهان با نر حوصلگ

 چی رو؟ -

 .ازم کم یم شه که اگه خجالت بکشم یه چت    -

 :کیهان

 !برو هر غلظ دلت یم خواد بکن، من که حریفت نیم شم. چه غلظ کردم باهات اومدما -

 :همون جور که به سمت دستشونی یم رم یم گم

 .باید افتخار هم بکت   -

 :کیهان

 ...اوه، البته -

 .اون قدر ازش دور شدم که دیگه صداش رو نیم شنوم

 . بینم همه با چهره ای گرفته به ماکان نگاه یم کنندوقتر به سالن بریم گردم یم

 چی شده؟ -

 .با صدای من به خودشون میان

 :کیهان با عصبانیت بلند یم شه و یم گه

م -  رو بگت 
 .روژان باید حال اون عباس و قاسم عوض 

 !شتهبا این حرف کیهان یم فهمم که ماکان همه چت   رو براشون تعریف کرده. عجب رسعت عمیل هم دا

 :آیه یم کشم و یم گم

 .نر خیال کیهان -

 :ماهان

 .اگه االن کاری نکنیم معلوم نیست دفعه ی بعد چی کار یم کنند -

 :کیارش هم به نشونه ی موافقت رسی تکون یم ده و یم گه
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 .اون احمِد نامرد هم فراموش نکنید -

 :ماکان

 .براشون برنامه ها دارم -

 ..ویل -

 :ماکان با داد یم گه

 .من کار ندارم چه بالنی رس تو آوردن ویل نیم تونم بذارم هر کش هر چرت و پرنر که دلش خواست درباره ی من بگه -

 .با ناراحتر رسی تکون یم دم و هیچی نیم گم

دیگه متوجه ی بقیه ی حرفا نیم شم. فکرم پیش ثریاست، خییل نگرانشم، تحمل ناراحتر دوباره رزا رو ندارم، دوست 

 .صه دار ببینمش. با صدای اقدس خانم به خودم میادندارم غ

 :اقدس خانم

 .آقا غذا آماده ست -

 :ماکان رسی تکون یم ده و یم گه

 .یم تون  بری، فعال کاری باهات ندارم -

 :اقدس

 .چشم آقا -

 :اقدس از ما دور یم شه و ماهان به سمت کیهان بریم گرده و یم گه

با هم بریم روستا. هم خریداتون رو انجام بدین هم این که ببینیم با این عباس و امشب رو این جا بمونید تا فردا  -

 .قاسم باید چی کار کنم

 :با لحن غمگیت  یم گم

 .فعال با قاسم کار نداشته باشی    -

 :کیهان با داد یم گه

ی نیستر که من یم شناختم! مگه تو نبودی که زیر بار ح - ، روژان معلومه چت شده؟ تو همون دختر رف زور نیم رفتر

 کاری به کارش نداشته باشیم
ی

 .حاال کتک خوردی ویل باز یم گ

 :با عصبانیت نگاش یم کنم و یم گم

 .هنوز هم زیر بار حرف زور نیم رم ویل این موضوع فرق یم کنه، االن وقتش نیست -

 :ماهان

؟ -
ر
سم چه فرق  یم تونم بتی
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 :با پوزخند یم گم

ی تو که پرسیدی دیگه واسه چی  -  .اجازه یم گت 

 :کیهان

 .روژان با اعصابم بازی نکن، خودت هم خوب یم دون  اگه رزا تو رو با این حال و روز ببینه چه قدر داغون یم شه -

 .کیهان من نگران مادر رزام -

 :کیهان

 .این جا کش با مادر رزا کاری نداره -

و کیارش هم منظورم رو فهمیدن و با تاسف رسی تکون  نگایه به بقیه یم ندازم. ماکان از همه چت   ختر داره، ماهان

 .دادن، یم دونم اونا هم برای ثریا متاسف شدن

 :ماهان

 .منظور روژان اینه که ممکنه قاسم تالفیش رو رس مادر ثریا در بیاره -

 :کیهان

 آخه چه ربظ داره؟ -

درش تو این مدت کم خییل به هم وابسته شدن، قاسم یم دونه رزا برام خییل مهمه، این رو هم خوب یم دونه رزا و ما -

ه، از اون مهم تر ممکنه مثل دفعه ی پیش  صد درصد اگه حالش گرفته بشه جلوی رابطه ی رزا و مادرش رو یم گت 

ه  .مادر رزا رو زیر مشت و لگد بگت 

 :کیهان با تعجب یم گه

 مگه دفعه ی پیش چی شد که مادر رزا از قاسم کتک خورد؟ -

 :یم گم با پوزخند 

 .به خاطر این که ثریا به رزا زنگ زده بود -

 :کیهان

 ثریا کیه؟ -

 .مادر رزا -

 :کیهان

 مگه این جا تلفن هم داره؟ -

 .عجب سواالنی یم پرش کیهان! نه نداره، یم رن شهر -

 :کیهان یه کم فکر یم کنه و یم گه
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 .اگه این جوری باشه که قاسم همی   طور سوء استفاده یم کنه -

 :کان پوزخندی یم زنه و یم گهما 

م -  .واسه اونم برنامه ها دارم اما حاال دست نگه یم دارم، فعال یم خوام حال عباس و احمد رو بگت 

 :کیارش

ه بریم یه چت   بخوریم، غذا رسد یم شه -
 .بهتر

کم با غذام بازی یم همه به نشونه ی موافقت رسی تکون یم دن و منم به ناچار بلند یم شم. زیاد گشنه ام نیست، یه  

 .کنم و بعدش کنار یم کشم

 :کیهان

ی نخوردی؟ -  تو که چت  

 :با شیطنت یم گم

 .به جاش امروز کیل چت   مت   خوردم -

 :کیهان

ی بخوری؟ -  تو گ وقت کردی چت  

 .تو روستا -

 :ماهان با تعجب یم گه

ی بخری -  .تو روستا که وقت نشد چت  

 :ماکان با پوزخند یم گه

 .تکهمنظورش ک -

 :کیارش رسی تکون یم ده و یم گه

 .تو هیچ وقت دست از این کارات بر نیم داری -

لبخندی یم زنم و با نر تفاونر شونه ام رو باال یم ندازم، به سمت اتاق حرکت یم کنم، وقتر به اتاقم یم رسم رسی    ع در 

احت کردم، رو باز یم کنم و به سمت تختم یم رم، خودم رو روی تخت یم ندازم. خوابم نم یاد، فکر کنم زیادی استر

 نیم کنم، زیر لب یه بیت شعر رو واسه خودم زمزمه یم کنم
ی

 .اصال احساس خستیک

 زیباست چون تصویر ماست
ی

 زندگ

ش هر چه نازیباست از تقصت  ماست  در مست 

فردا هستم و  خسته شدم، ساعت دو شبه ویل هنوز بیدارم. هر کار یم کنم خواب به چشمام نیم یاد، خییل نگران

بیشتر از اون نگران روزی هستم که رزا یم رسه. جوابش رو چی بدم؟ از وقتر پام رو توی این روستای لعنتر گذاشتم هر 
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خونه یه لیوان آب بخورم. حداقل  م برم آشتی  چی بال بود رسم نازل شد. با عصبانیت از تخت پایی   میام. تصمیم یم گت 

خارج یم شم و به سمت سالن حرکت یم کنم. یه نفر رو مبل نشسته، نزدیک تر که یم  بهتر از فکرای بیخوده. از اتاقم

رم متوجه یم شم ماکانه. نیم دونم چرا این روزا این قدر زیاد یم بینمش؟ آدم از هر گ خوشش نمیاد بیشتر جلوش 

 :ستر  یم شه. با صدای ماکان به خودم میام. ماکان با اخم نگام یم کنه و یم گه

 جا چی کار داری؟ این -

 .خوابم نیم بره -

 :ماکان

 .من هم امروز زیاد خوابیدم، خوابم نیم بره -

خونه یم رم، یه لیوان آب برای خودم یم ریزم و یم خورم، لیوانم رو دارم یم شورم که صدای ماکان رو از  به سمت آشتی 

 .پشت رسم یم شنوم

 :ماکان

 .یه لیوان آب هم به من بده -

مبا نر تفاونر   .یه لیوان رو پر از آب یم کنم و جلوش یم گت 

خونه یم ذاره، خودش هم پشت  ه و یه نفس همه ی آب رو رس یم کشه و لیوان رو روی مت   آشتی  لیوان رو از من یم گت 

 :مت   روی صندیل یم شینه و یم گه

، حوصله ی تنهانی رو ندارم -  .اگه خوابت نیم بره همی   جا بشی  

 :وش یم شینم. بعد از مدنر یم گمرسی تکون یم دم و جل

 .ممنون بابت امروز، خییل کمکم کردی، هم به خاطر مچ دستم هم به خاطر قاسم که فعال کوتاه اومدی -

 :رسی تکون یم ده و یم گه

ه روستا نیای -  .فردا بهتر

 :با تعجب نگاش یم کنم و یم گم

 چرا؟ -

 :ماکان

حق نداری مثل دفعه های قبل کویل بازی در بیاری، مطمی   باش اگه یه نصیحت دوستانه بود. اگه اومدی اون جا  -

 .بخوای واسه کش دلسوزی کت  خودم هر دو دستت رو یم شکونم

 :با خشم نگاش یم کنم و یم گم

؟ -  مگه قراره فردا چی کار کت 

 :یه نیشخند یم زنه و یم گه
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 کرد که پا -
ی

 .ی منو پیش کشید حاال هم باید تاوانش رو پس بدهایناش دیگه به تو ربظ نداره. عباس اشتباه بزرگ

ی بگم  با ترس نگاش یم کنم، هر چند از عباس دل خوشر ندارم ویل یم ترسم زیاده روی کنه. دهنم رو باز یم کنم تا چت  

 :که با اخم یم گه

. همی   که فعال با  -  به نفعشون بزن  مجازاتشون سنگی   تر یم شه، دیگه خودت یم دون 
 
قاسم کاری ندارم هر حرق

 .خودش خیلیه، چون یم دونم این قاسم هم تو اون شایعه پراکت  ها کم نقش نداشته

؟ -  یم خوای چی کار کت 

ه یم شه و یم گه  :با چشمای مغرور بهم خت 

؟ -  واقعا دلت یم خواد بدون 

ی نیم گم با پوزخند ادامه یم ده  :وقتر یم بینه چت  

ه ندون  ممکنه شب کابوس ب -  .بیت  بهتر

 :با اخم نگاش یم کنم و یم گم

حیم -  .تو خییل بت 

 :ماکان هم با همون پوزخند روی لبش یم گه

یف داری -  .جنابعایل هم زیادی نت  تشر

ات تحملت یم کنند -  .من موندم چه جوری دوست دختر

 :ماکان با شیطنت یم گه

ام خییل فرق یم کنه خانم کوچولو اگه دوس -  .ت داشتر یم تون  امتحان کت  رفتار من با دوست دختر

 :با اخم نگاش یم کنم و یم گم

 .الزم نکرده، همون که بقیه امتحان کردن کافیه -

 :ماکان

س بهت بد نیم گذره ها -  .نتر

 :یم دونم یم خواد اذیتم کنه با پوزخند یم گم

م و  - ت بگت  ه از تجربیاتم درِس عتر  .خودم رو به دردرس نندازم من که هر وقت باهات بودم بهم بد گذشته پس بهتر

 :ماکان

 .دلیلش این بوده که دختر بدی بودی اگه حرف گوش کن باشر به تو هم خوش یم گذره -

 خوش یم گذره -
 
، به من بدون تو هم به اندازه ی کاق  .الزم نیست از این لطفا به من بکت 



 

 
304 

 :پوزخندی یم زنه و یم گه

 .بله، بله. کامال معلومه -

 .ه این قدر حرف بیخود تحویِل من ندهپس اگه معلوم -

 :ماکان با خونشدی یم گه

، اگه یم بیت  اقدایم نیم کنم چون عالقه ای بهت ندارم -  .من اگه اراده کنم تو توی مشت مت 

شر کنه بهتر از اینه که کش مثل تو بهش  -
ُ
. آدم خود ک برای من باعث افتخاره که هیچ عالقه ای بهم نداشته باشر

 .القه کنهابراز ع

 :ماکان

 .یه کاری نکن با این که هیچ عالقه ای بهت ندارم ویل کار دستت بدما -

 :با اخم نگاش یم کنم و یم گم

؟ -  مثال چه غلظ یم خوای بکت 

 :ماکان با خنده یم گه

 .کارای زیادی یم تونم بکنم -

 :با عصبانیت از جام بلند یم شم و یم گم

 .هیچ غلظ نیم تون  کت   -

هم به رسعت به سمت اتاق یم رم ویل صدای خنده اش رو از پشت رسم یم شنوم. حوصله ی چرندیات این پشه بعد 

رو ندارم. همی   که به تختم یم رسم خودم رو روی تخت پرت یم کنم و به آینده ی نامعلومم فکر یم کنم. وقتر به 

ه، اگه رزا با کیارش ازدواج کنه، خ ییل تنها یم شم، یعت  اگه با هم ازدواج کنند باید همی   آینده فکر یم کنم دلم یم گت 

 کنند؟
ی

 جا زندگ

 :زیر لب زمزمه یم کنم

 حاال کو تا ازدواج، شاید اصال رزا قبول نکرد؟ -

ویل باز ته دلم یم دونم رزا نسبت به کیارش نر میل نیست، از حرفانی که اون روز جلوی در خونه عباس زد همه چت   

 چی کار کنم. لبخند  رو فهمیدم. این هم
ی

خوب یم دونم که کیارش اون قدرا هم آدم بدی نیست، ویل با این همه دلتنیک

 :غمگیت  رو لبام یم شینه و با خودم زمزمه یم کنم

 .مهم رزاست، اون خوش باشه منم خوشم -

 .اون قدر به رزا فکر یم کنم که نیم فهمم گ خوابم یم بره

ساعت یم ندازم. باورم نیم شه ده و نیمه. فکر کنم چون دیر خوابیدم خواب موندم، چشمام رو باز یم کنم، نگایه به 

یاد حرفای دیشب یم افتم. قرار بود امروز عباس و احمد تنبیه بشن. با نگران  از تخت پایی   میام. مچ دستم زیاد درد 
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خونه یه صداهانی نیم کنه، خییل دردش بهتر شده. از اتاق خارج یم شم و یم رم تو سالن کش رو نیم  بینم. از آشتی 

خونه یم رم، اقدس رو یم بینم که داره غذا درست یم کنه  .میاد به سمت آشتی 

 .سالم اقدس خانم -

 :اقدس

 .سالم خانم -

 ببخشید بقیه کجان؟ -

 :اقدس

 .همه رفیر  روستا -

 :با دهن باز بهش نگاه یم کنم. اقدس که حواسش به کارشه یم گه

 .ن صبحونه رو براتون آماده یم کنمخانم بشینید اال -

دن؟ ؟ پس چرا منو نتر  یعت  چی

 :از اقدس خانم یم پرسم

دن؟ -  ببخشید نیم دونید چرا منو نتر

 :اقدس خانم

ه بیدارتون نکنم -  .آقا گفیر  بهتر

 .با حرص به سمت اتاق یم رم تا لباسم رو عوض کنم. صدای اقدس رو یم شنوم

 :اقدس

 یم شه؟خانم جان صبحونتون چی  -

 .ممنون گرسنه نیستم -

بدون این که منتظر جوانر از اقدس باشم خودم رو به اتاق یم رسونم و رسی    ع لباسام رو عوض یم کنم. بد جور نگرانم، 

 
 
باید خودم رو به روستا برسونم. نکنه ماکان بالنی رسشون بیاره، یم ترسم زیاده روی کنه. خشمش رو به اندازه ی کاق

ون. تا اقدس منو یم بینه یم دیدم، دیشب هم  خییل از دستشون شایک بود. وقتر لباسام رو پوشیدم از اتاقم میام بت 

 :گه

 .خانم جان شما کجا یم رین؟ آقا سفارش کردند که تا اومدنشون حق ندارین از خونه خارج بشی    -

باز یم کنم و به طرف نر توجه به حرف اقدس خودم رو به حیاط یم رسونم. جعفر هم تو حیاط نیست. در رو 

ماشینم یم رم. سوار ماشینم یم شم و روشنش یم کنم، با رسعت از ویال دور یم شم. به سمت روستا یم رونم. نباید 

ی که برام مهمه زودتر رسیدن به روستاست  .مچ دستم رو حرکت بدم، اما زیاد برام مهم نیست، تنها چت  
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دم، فقط یم دونم االن تو روستا هستم، اما روستا خلوِت خلوته، هیچ نیم دونم با چه رسعتر این جاده ها رو یط کر 

 افتاده نر ارتباط با عباس و احمد 
ر
کس نیست، یعت  چی شده؟ ماشی   رو یه گوشه پارک یم کنم. یم دونم هر اتفاق

ایت یم نیست، یم دونم یه طرف قضیه ماکانه و یه طرف قضیه عباس و احمد. پاهام منو به سمت خونه ی عباس هد

کنه، رسعت قدم هام رو زیاد یم کنم و به سمت خونه ی عباس یم رم. با خودم یم گم نکنه تا حاال عباس رو کشته 

م و یم گم  :باشه، ویل بعد حرفم رو پس یم گت 

 .ماکان هر چی هم که باشه قاتل نیست -

صدای التماس معصومه، صدای زجه به نزدییک های خونه ی عباس که یم رسم یه عالمه جمعیت رو اون جا یم بینم. 

، صدای فریادهای احمد، صدای ناله های عباس، صدای فریاد ماکان. از بی   جمعیت عبور یم کنم، بعض  ها  های منت 

منو یم شناسن. کسانی که منو یم شناسن با نفرت نگام یم کنند. خدایا مگه چی شده؟ همی   جور جلوتر یم رم. صدای 

زن رو یم شنوم که  :یم گه یه پت 

ه رو لعنت کنه معلوم نیست چی به ارباب گفته که ارباب این جور به جون این بدبختا افتاده -  .خدا دختر

 :یه زن دیگه که یم گه

 .صد درصد از کار هم بیکار شدن، ارباب نیم ذاره دیگه رس زمی   ها و باغ هاش کار کنند -

 :پرسه همی   جور که جلو یم رم صدای یه مرد رو یم شنوم که یم

 مگه احمد چی کار کرده؟ -

مرد میاد که یم گه  :صدای یه پت 

 .به سوگویل ارباب نگاه چپ انداخته -

 منظورشون رو نیم فهمم، این مردم چی یم گن؟ منظورشون از سوگویل چیه؟

 :صدای یه زن جوون میاد که یم گه

ه هم صاف -
ر

ای ارباب خواستگاری کرده، دخت
ر

 .گذاشته تو دست ارباب  شنیدم از ییک از دوست دخت

زن  در جوابش یم گه  :پت 

اس - ه ی هرزه، حتما از اون دختر  .دختر

 :زن جوون دوباره یم گه

 کرده، خواهر رزاست -
ی

 .خودم شنیدم که یم گفیر  چند روزی خونه ی ارباب زندگ

زن در جوابش یم گه  :پت 

 کدوم رزا؟ -

 :زن جوون

 .تازه دیروز کیل کتک هم خورد دختر قاسم دیگه، مگه ماجراش رو نشنیدی، -
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همی   جور به جلو یم رم، چشمم به عباس یم افته با قیافه ای آش و الش شده رو زمی   افتاده. ماکان هم احمد رو زیر 

به ای که به تنش فرود میاد دادش به هوا یم ره  .شالق گرفته. احمد با هر ض 

 :ماکان با داد یم گه

 .وتون زیاد شدهباز یه مدت بهتون آسون گرفتم ر  -

 :معصومه به شلوار ماکان چنگ انداخته و التماسش یم کنه

 کرد، شما بزرگواری کنید از گناهش بگذرید -
ی

 .آقا تو رو خدا ببخشینش، نادون  کرد، بچیک

 :اما ماکان پوزخندی یم زنه و یم گه

 .همی   که تا حاال زنده اش گذاشتم از رسش هم زیاده -

ه و بر تن زخیم احمد فرو میاره، قلبم  بعد هم معصومه رو با لگد  به گوشه ای پرت یم کنه و دوباره شالق رو باال یم گت 

ه. چشم معصومه به من یم افته، اشک تو چشمام جمع یم شه. معصومه به زحمت خودش رو به  داره آتیش یم گت 

 :من یم رسونه و یم گه

 کن و ببخشتو رو خدا پشم رو نجات بده، یم دونم نادون  کرده تو  -
ی

 .بزرگ

با مهربون  بغلش یم کنم و پیشونیش رو یم بوسم. منت  با چشم های اشیک به سمتمون میاد. ازش خجالت یم کشم با 

این که اشتبایه نکردم ویل از این که باعث ناراحتیشون شدم ازشون خجالت یم کشم، از خجالت به چشماش نگاه 

م و یم خوا م به سمت ماکان برم که معصومه مچ دست آسیب دیده ام رو محکم نیم کنم. معصومه رو بهش یم ستی

ه و یم گه  :یم گت 

 .تو رو خدا بهش کمک کن -

م، اما همه ی سعیم رو یم کنم که دردم رو مخق  کنم. رسی تکون یم دم و به سمت ماکان یم  از شدت درد دارم یم مت 

حیم تمام داره به بدن رم. احمد بد جور ناله یم کنه، حس یم کنم جون  تو بدنش نم ونده. هنوز ماکان منو ندیده. با بت 

احمد تازیانه یم زنه. هیچ وقت ماکان رو تا این حد عصبان  ندیده بودم. یم دونستم مردم ازش یم ترسن اما دلیلش رو 

یم شه مگه نیم دونستم. خشونتش رو دیده بودم اما نه تا این حد. ماهان با پوزخند تماشاگر این صحنه ست. باورم ن

یم شه ماهان این صحنه رو با این همه خونشدی نگاه کنه. به دیوار تکیه داده و دستاش رو توی جیبش فرو کرده. از 

ی نیست. تقریبا به ماکان رسیدم. چشم ماهان به من یم افته. با دیدن من همه ی اون خونشدی  کیهان و کیارش ختر

تشخیص یم دم. این نگران  و ترس رو درک نیم کنم. نر توجه به نگاه  جاش رو به ترس یم ده. نگران  رو تو چشماش

 :ماهان با داد یم گم

 .بسه کن دیگه -

ه و به سمت  ماکان با عصبانیت به طرفم بریم گرده و با دیدن من خشکش یم زنه. ماهان تکیه اش رو از دیوار یم گت 

ن هم کم کم به خودش میاد و اخماش تو هم یم ره. ماهان به من میاد. قدم هاش رو تند یم کنه تا زودتر بهم برسه. ماکا

ه و آهسته یم گه  :من رسیده بازوم رو یم گت 

؟ -  روژان تو این جا چی کار یم کت 

ون و با التماس به ماکان یم گم  :یم خواد منو از این جا دور کنه، ویل به شدت بازوم رو از دستش یم کشم بت 
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 .دیگه بسه -

به ی محکیم به احمد وارد یم کنه که نگاه عصبانیش رو  ه و دوباره ض  ه و شالق رو به شدت باال یم گت  از من یم گت 

 :جیغ من در میاد اما اون نر تفاوت به من، خطاب به احمد یم گه

ی که  - ، اگه یه بار دیگه ببینم رو چت   ی که مال اربابته چشم داشته باشر یادت باشه دفعه ی دیگه حق نداری به چت  

 .اربابته دست گذاشتر زنده ات نیم ذارم مال

 :با دهن باز به ماکان نگاه یم کنم. بعد به طرف عباس یم ره و لگد محکیم نثارش یم کنه، یه پوزخند یم زنه و یم گه

ه به فکر یه کار جدید واسه خودت و پشت باشر  - ، بهتر  .جنابعایل هم دیگه اجازه نداری تو زمینای من کار کت 

ه و به ماهان یم گههنوز از حر   :فش بهت زده ام که به طرف من میاد و با خشم بازوم رو یم گت 

 .راه بیفت -

ماکان همون جور منو با خودش یم کشه. ماهان هم با تعجب پشت رسمون آهسته قدم بریم داره. همه ی ذهنم رو 

 :و یم گه اون حرفش مشغول کرده. چشم ماکان به ماشینم یم افته، با اخم بریم گرده سمتم

 .سوییچ رو بده -

 :با عصبانیت یم گم

 چه مرگته؟ -

دستش یم ره باال و محکم رو صورتم فرود میاد. مات و مبهوت بهش نگاه یم کنم. ماهان خودش رو به ما یم رسونه و 

 :یم گه

؟ -  ماکان چی کار یم کت 

یر  سوییچ رو پیدا یم کنه و با یه لبخند ماکان نر توجه به ماهان دستش رو یم کنه تو جیب مانتوم. بعد یه خرده گش

وزمندانه به سمت ماهان بریم گرده و سوییچ رو به دستش یم ده و یم گه  :پت 

 .منتظر کیارش و کیهان بمون وقتر رسیدن با ماشی   روژان برگردین -

 .تازه به خودم میام سیع یم کنم بازوم رو از دستش خالص کنم که محکم تر فشار یم ده

 .و ول کن لعنتر بازوم ر  -

 :ماهان

 .ماکان تو رو خدا رسر درست نکن -

 :ماکان با داد یم گه

 .ماهان تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن -

 .نگران  و ترس رو تو چشمای ماهان یم بینم. یه قدم عقب یم ره
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یاد که ماکان رسش داد ماکان نر توجه به تقالی من همی   طور منو با خودش یم کشه. ماهان یم خواد پشت رسمون ب

 :یم زنه و یم گه

 نشنیدی چی گفتم؟ -

 :ماهان

 ...ماکان تو -

 :ماکان

 .ماهان خفه شو. خوشم نمیاد حرفم رو بیشتر از یه بار تکرار کنم -

بعد از این حرف دوباره نر توجه به تقالی من از مقابل چشمای نگران ماهان یم گذره و منو به قسمتر از روستا که نیم 

 .م کجاست یم برهدون

 :با داد یم گم

؟ -  چه غلظ یم کت 

 :ماکان با پوزخند یم گه

؟ -  مگه بهت نگفتم نیا. تو این جا چه غلظ یم کت 

 .اگه من نرسیده بودم که عباس و احمد رو کشته بودی -

 :ماکان

 .اونش به جنابعایل ربظ نداشت -

 :همون جور که منو یم کشه، یم گه

 .فهم رو هم آدم یم کنمامروز توئه زبون ن -

 :با پوزخند یم گم

 .زحمت نکش، وقتر خودت آدم نیستر نیم تون  برای آدم کردن بقیه کاری کت   -

ی به بازوم میاره و یم گه  :ماکان فشار بیشتر

 .امروز این زبونت رو کوتاه یم کنم -

کار کنه؟ یه خرده یم ترسم اما به روی   یم خوام جوابش رو بدم که ماشی   ماکان رو از دور یم بینم. یعت  یم خواد چی 

ی از ترس درونیم بفهمه، وگرنه بیشتر سوء استفاده یم   از یه خرده، اما نباید چت  
خودم نمیارم. شاید هم یه کم بیشتر

وم رو جمع یم کنم و  کنه. همه ی تالشم رو یم کنم تا با خونشدی حرف بزنم، دوست ندارم صدام بلرزه. همه ی نت 

 :یم گم

. یه  - . یم خوای همه رو مطیع خودت کت 
ی

مشکل تو زبون من نیست مشکل تو اینه که فقط بلدی به این و اون زور بیک

 .نفر هم که پیدا شده زیر بار ظلم و ستم های جنابعایل نیم ره نیم تون  تحمل کت  
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کِم محکم بود. از این فکر ماکان با خشم نگام یم کنه، ویل من به این فکر یم کنم که صدام نلرزید. مثل همیشه مح

ه. چند قدم فاصله ای که با ماشی   داریم رو رسی    ع تر  لبخندی رو لبم یم شینه. ماکان با دیدن لبخند من آتیش یم گت 

یط یم کنه. منو به داخل ماشی   هل یم ده و خودش هم سوار یم شه. ماشی   رو روشن یم کنه و به رسعت یم رونه. 

، ویل برای من مهم نیست. ترش از رسعت ندارم. اصال نیم دونم داره هر لحظه رسعتش بیشتر یم شه . بیشتر و بیشتر

ی به  کجا یم ره. تو این روستا به جز مست  ویال تا روستا جانی رو بلد نیستم. با پوزخند نگاش یم کنم. یم دونم هیچ چت  

 .د حرفش یم افتماندازه ی خونشدِی من اذیتش نیم کنه، پس باید خونشِد خونشد باشم. یا

ی که » ، اگه یه بار دیگه ببینم رو چت   ی که مال اربابته چشم داشته باشر یادت باشه دفعه ی دیگه حق نداری به چت  

 «.مال اربابته دست گذاشتر زنده ات نیم ذارم

 :با یاد آوری حرفاش اخیم یم کنم و با خونشدی یم گم

 منظورت از این مسخره بازیا چیه؟ -

 :زخند یم گهماکان با پو 

 .یم فهیم عزیزم، یم فهیم. زیاد عجله نکن -

ته دلم یه جوری یم شه. احساش شبیه ترس و دلشوره همه ی وجودم رو پر یم کنه. خییل سخته خونشد بودن 

یز باشه، خییل. اما همه ی توانم رو جمع یم کنم و با نگایه نر روح یم گم  :وقتر وجودت از ترس لتر

 .بفهمم ترجیح یم دم االن پیش کیهان تو ویالی خودم باشمعالقه ای ندارم  -

 :با اخم نگام یم کنه و با خنده ی مرموزی یم گه

س تا فردا بریم گردونمت -  .نتر

 نیم افته. تو همون روژان  که به هیچ کس اجازه نیم 
ر
ته دلم بد جور خایل شده، ویل به خودم دلداری یم دم هیچ اتفاق

 .قوی باشر  دی از حدش بگذره، باید 

 :با عصبانیت فریاد یم زنم و یم گم

. این مسخره بازی ها رو تمومش کن. هیچ خوشم نمیاد، با آدم کثیق  مثل تو  - هر چی هیچی نیم گم پر روتر یم شر

 توی یه ماشی   باشم. اون حرفای مسخره چی بود که تو روستا زدی؟

 :ماکان هم عصبان  شده، با داد یم گه

 فه ات کنم؟خفه یم شر یا خ -

من با کتک خوردن و داد شنیدن جنابعایل خفه نیم شم، اگه قرار بود خفه شم همون روز که سییل خوردم خفه یم  -

شدم، همون روز که شالق خوردم خفه یم شدم، همون روز که نامردی های تو رو دیدم خفه یم شدم، من امروز هیچ 

 .دلییل برای خفه شدن نیم بینم

 : گمبا دادی بلندتر یم

 .هر چه قدر که همه ی اطرافیانت برای راض  نگه داشیر  تو خفه خون گرفیر  بسه -
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با پشت دستش محکم به دهنم یم کوبه، شوری خون رو تو دهنم احساس یم کنم حس یم کنم زخم گوشه ی لبم هم 

 .دوباره خونریزی کرده

 :با داد یم گه

؟ -  چه طور جرات یم کت  با من این طور حرف بزن 

 :دستمال کاغذی بریم دارم و یم ذارم روی زخم گوشه ی لبم و یم گم یه

همی   که فحش نثارت نیم کنم برو خدا رو شکر کن، تو حتر لیاقت فحش هم نداری، این حرف زدن از رست هم  -

 .زیاده

 :ماکان با خشم یم گه

م، کاری باهات یم - کنم که روزی هزار بار به غلط کردن   دعا کن زنده به مقصد نرسیم وگرنه بد جور حالت رو یم گت 

 .بیفتر 

 :با پوزخند یم گم

 .توِی نامردی جنابعایل که شیک نیست، مطمئنم هر عمل ناجوانمردانه ای از دستت برمیاد -

 .نگایه به مست  حرکتمون یم ندازم، این مست  اصال برام آشنا نیست. معلوم نیست داره منو کجا یم بره

، انگار این جا آخر روستاست. ماشی   رو یه گوشه نگه یم داره، با عصبانیت پیاده یم شه و با عصبانیت نگام یم کنه

ه و به زور پیاده ام یم کنه. منو با خودش یم کشه و به سمت جنگیل که  میاد در سمت منو باز یم کنه دستم رو یم گت 

 :ز دستش خارج کنم که یم گهته روستاست یم بره. اطراف ترسناک به نظر یم رسن. سیع یم کنم دستم رو ا

ه خفه شر  - کجا خانم کوچولو؟ امروز باهات خییل کار دارم، من محاله دست رو یه چت   بذارم و به دستش نیارم، بهتر

 .و خودت با زبون خوش باهام بیای، هر چی تقال کت  وضعت بدتر یم شه

 مگه احمقم که با توئه نامرد جانی بیام؟ -

 :کنه و یم گهیه سییل دیگه نثارم یم  

م شت  نیم ذاشتر  -
ُ
 .از احمق هم احمق تری وگرنه پا رو د

 :با پوزخند یم گم

م پیدا کرده که من ختر ندارم -
ُ
یم ندیدم از گ تا حاال شت  آب دستشونی د

ُ
 .آخه من د

 :ماکان با عصبانیت یم گه

 .مطمی   باش گور خودت رو کندی -

به سمت کلبه یم بره و در رو با لگد باز یم کنه. منو به شدت به داخل کلبه یه کلبه رو از دور یم بینم. منو با خودش 

 .هل یم ده که تعادلم رو از دست یم دم و یم افتم زمی   

 :ماکان
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، هیچ کس به جز من از وجود این کلبه ختر نداره - ه دلت رو به ماهان و کیارش خوش نکت   .بهتر

 :با عصبانیت یم گم

 .ه، فقط یم تونم بگم تو یه نامرد به تمام معنانی نامرد که شاخ و دم ندار  -

به طرفم میاد و روم خم یم شه شالم رو به شدت از رسم درمیاره. بعد تو موهام چنگ یم ندازه و به شدت موهام رو 

 .یم کشه و همون طور که موهام رو یم کشه از رو زمی   بلندم یم کنه

 :جیغ یم زنم و یم گم

؟ -  چه غلظ یم کت 

 :خند نگام یم کنه. مجبورم یم کنه بایستم و بعد یم گهبا پوز 

ی رو بخوام و به دستش نیارم. همون روز که اومدی دنبال رزا و همه چت   رو خراب کردی تصمیم  - تا حاال نشده چت  

ن گرفتم بد جور ادبت کنم. هر چند وقتر دیدم به کیارش کمک کردی خواستم یه کوچولو کوتاه بیام ویل در آخر به ای

 .نتیجه رسیدم که تو به یه تنبیه درست و حسانر نیاز داری

 :با نیشخند یم گم

؟ -  تو خودت نیاز به ادب شدن داری بعد یم خوای منو ادب کت 

 :عصبان  نگام یم کنه و یم گه

 نکنه دلت یم خواد فردا حامله به ویال برگردی؟ -

منو به زور به این کلبه آورده. حس یم کنم ترس رو تو چشمام  بهت زده نگاش یم کنم، انگار تا االن باور نداشتم که اون

وزمندانه نگام یم کنه. لبخندش هر لحظه منو عصتر تر یم کنه. خودم هم نیم فهمم چه طور  دیده، چون با لبخند پت 

وم خالصه یم شه تو دستم و در آخر فرود میاد رو صورت م اکان. ویل یه دفعه دستم یم ره باال و بعدش هم همه نت 

 .نیم دونم چه طور تونستم. برام مهم نیست چه طور، مهم اینه که این سییل حقش بود

باورش نیم شه که بهش سییل زدم، با ناباوری نگام یم کنه، اما کم کم ناباوری جای خودش رو به خشم یم ده. موهام 

ه. مچ دستم عجیب درد گرف  :ته. جیغ یم زنمرو ول یم کنه و دو تا دستام رو با یه دستش یم گت 

 .لعنتر ولم کن -

 :با پوزخند یم گه

 .که روی من دست بلند یم کت   -

ون بکشم.  با همه ی دردی که روی مچ دستم احساس یم کنم ویل باز همه سعیم رو یم کنم که دستام رو از دستش بت 

با همه ی وجودم ترس رو وقتر تقالی منو یم بینه، منو به سمت تخت یه نفره ای که گوشه ی کلبه هست یم کشه. 

 .احساس یم کنم اما نیم تونم هیچ کاری کنم

 .ولم کن لعنتر  -

 :ماکان با پوزخند یم گه
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 .ولت یم کنم اما فردا صبح -

 ...تو یه عوض  آشغایل که ت -

 نیم ذاره ادامه حرفم رو بزنم منو به سمت تخت هل یم ده که رو تخت یم افتم خودش رو رسی    ع یم ندازه روم و یم

 :گه

 .خب پس ایرادی نداره یه عوض  آشغال یه خرده با یه دختر زبون دراز حال کنه -

 :با عصبانیت یم گم

 ...خفه ش -

لباش رو روی لبام یم ذاره و اجازه نیم ده بیشتر از این فحش بارش کنم. هر چی تقال یم کنم اونم حریص تر یم شه. 

رابر این هرکول مِن بدبخت جوجه ام. واقعا نیم دونم چی کار کنم. لعنتر همه ی سنگینیش رو انداخته رو بدنم. در ب

ه.  هر دو تا دستام رو با یه دستش گرفته و با خشونت لبام رو یم بوسه. بوسیدن که چه عرض کنم بیشتر گاز یم گت 

کرد. لبام بد جور حتر نیم تونم جیغ بزنم. فقط و فقط تقال یم کنم نیم دونم چه قدر یم گذره که لباش رو از لبام جدا  

 .درد گرفته

وع به فحش دادن یم کنم رسش رو باال میاره و یم گه  :همی   که لبام آزاد یم شن رسر

 .اگه بخوای همی   جور ادامه بدی برات بدتر یم شه ها -

 .گم شو اون ور -

 :ماکان

 .چرا عزیزم، من که هنوز کارم باهات تموم نشده -

 کنه. دستش رو به سمت دکمه های مانتوم میاره. مچ دستم خییل خییل درد یم از روم بلند یم شه و دستام رو ول یم

کنه. همی   که دستش به دکمه مانتوم یم خوره به شدت دستش رو پس یم زنم، اما اون نر تفاوت به عکس العملم 

ه و همون جور که من تقال یم کنم و فحش نثارش یم کنم دکمه های م انتوم رو با آرامش دوباره دو تا دستام رو یم گت 

باز یم کنه. قلبم تند تند یم زنه. نیم دونم چه غلظ کنم. بدبختر این جاست هر چی جیغ هم یم کشم به گوش کش 

 .نیم رسه

 :باالخره عصبان  یم شه و با داد یم گه

 .خفه شو -

بهم یم ندازه. هیچ وقت فکرش رو از بس تقال کردم به نفس نفس افتادم. مانتو رو از تنم در میاره و یه نگاه خریدارانه 

هم نیم کردم ماکان تا این حد آدم کثیق  باشه. دوباره صورتش هر لحظه نزدیک و نزدیک تر یم شه. تق  روی 

صورتش پرت یم کنم که با عصبانیت نگام یم کنه. دستاش رو یم بره باال که دوباره بزنه. اشک تو چشمام جمع یم 

ه،  اما من همه ی سعیم رو یم کنم مقاوم باشم من نباید اشک بریزم. نیم دونم چی شد شه. نگاهش رنگ تعجب یم گت 

، این بار دیگه سییل نیم زنه  .اما دستش رو میاره پایی  

 :با پوزخند یم گم
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 .تو از حیوون هم پست تری -

ی بگه که من اجازه نیم دم و حرفم رو ادامه یم دم  :یم خواد چت  

تو زور و بازوت، بعد منو به زور آوردی تو این خراب شده و داری تهدیدم یم کت   همه ی مردونگیت رو جمع کردی -

سم. به خاطر زن بودنم یم خوای منو به زانو در بیاری. همه ی جرانر که ازش حرف یم زدی  که چی بشه؟ که ازت بتر

 واقعا یه احمق به تمام معنانی 
 که فکر کردی با تجاوز به یه همی   بود. همه ی ادعات همی   بود. باید بگم خییل احمقر

دختر اون دختر تسلیم حرفات یم شه. من یاد نگرفتم تسلیم بشم، من همیشه تا آخرین نفس یم جنگم، من دلییل 

سم، حتر اگه امروز بهم تجاوز بشه اون  که شکست یم خوره من نیستم اون  برای ترسیدن نیم بینم چرا باید ازت بتر

 .تونی 

 :اه یم کنه زبونش بند اومده و هیچی نیم گه. با تمسخر نگاش یم کنم و یم گمماکان بهت زده بهم نگ

، چون حتر اگه بهم تجاوز هم بشه من همه ی سعیم رو کردم، همه تالشم رو کردم، من تسلیم  - آره بازنده تونی

ت  ویل من تمام مدت نشدم. اون  که از همون اول هم بازنده بود تو بودی چون خواستر از زن بودن من سوء استفاده ک

صادقانه جنگیدم. مت  که امروز جلوی تو هستم خییل خییل از تو مردترم، چون هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که 

زورم رو به کسانی نشون بدم که از من ضعیف ترن. آره آقای ارباب هر غلظ دلت یم خواد بکن، چون اگه تا قبل از 

انسانیت رو به وجودت برگردوند االن مطمئنم که جزء محاالته. انسانیت از این ماجرا احساس یم کردم شاید بشه 

 .شنیدن اسم تو فراریه، تو امروز نامردی رو به حد اعال رسوندی

بهت زده از رو تخت بلند یم شه. یه جور خاض نگام یم کنه، معت  نگاهاش رو نیم فهمم. یم ره روی ییک از صندیل 

ه. حالش رو درک نیم کنم، حتر حال خودم رو هم درک نیم  های چونر کلبه یم شینه. رسش رو بی   دستاش یم گت 

کنم، نیم دونم چی شد اون همه ترس دوباره جاش رو به شجاعت داد، ویل خوشحالم که تسلیم نشدم، خوشحالم 

 :که حرفام رو گفتم. نگایه به ماکان یم ندازم و با خودم یم گم

 پسته؟یعت  واقعا این آدم تا این حد  -

***** 

 

 

 «ماکان»

ا فقط منتظر یه اشاره از طرفش بودن تا خودشون  ی باهاش این جوری حرف نزده بود. همه ی دختر تا حاال هیچ دختر

رو در اختیارش بذارن. تا حاال یه بار هم جواب رد از کش نشنیده بود، همه ازش یم ترسیدن، از غرور و جدیتش و اون 

ِ راض  بو 
د. حتر ماهان و کیارش هم به ندرت باهاش مخالفت یم کردن. با عصبانیت از جاش بلند از این موضوع راض 

تو از »یم شه و به سمت در کلبه یم ره. از کلبه خارج یم شه و با خودش فکر یم کنه... حرفای روژان رو به یاد میاره. 

 :با خودش زمزمه یم کنه« یه حیوون هم پست تری. 

، چرا نتونستم؟ من چ - مه؟ چرا کار رو یکشه نکردم، تو اون چشم ها چی دیدم که نتونستم مثل همیشه حرفم لعنتر

 .رو به کرش بنشونم

 :حرفای روژان دوباره تو گوشش یم پیچه
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 «.مت  که امروز جلوی تو هستم خییل خییل از تو مردترم»

زیر سوال رفت و اون هیچ جوانر  همه عقاید و رفتارانی که این همه سال باهاشون بزرگ شده بود توسط یه دختر بچه

 .در برابر حرفای اون دختر نداشت

 :با خودش زمزمه یم کنه و یم گه

 .اون هم ییک هست مثل بقیه -

 :ییک تو ذهنش داد یم زنه

 که یم خواستر نرسیدی، پس چرا رامش نکردی -
 
 .پس چرا به هدق

 :صدای روژان تو گوشش یم پیچه

 «.اون  که شکست یم خوره من نیستم اون تونی حتر اگه امروز بهم تجاوز بشه »

 :زمزمه یم کنه

تا آخرین لحظه هم دست از تقال برنداشت، حتر التماس هم نکرد. یم خواستم غروِر شکسته شده اش رو ببینم پس  -

چرا هیچی اون جور که من یم خواستم پیش نرفت؟ چرا وقتر به اشک هانی که تو چشماش جمع شده فکر یم کنم 

از خودم بهم یم خوره؟ من چه مرگمه؟ چرا بعد از اون همه توهیت  که بهم کرد باز مثل خییل از این روزا کوتاه حالم 

 اومدم؟

 :با رسدرگیم به درختر که نزدیک کلبه ست تکیه یم ده و به آسمون نگاه یم کنه و با خودش یم گه

 من چم شده؟ -

رو هم نیم شناسه. بدون هیچ نتیجه ای به آسمون نگاه یم  حس یم کرد با خودش هم غریبه ست. انگار دیگه خودش

 :کنه و یم گه

 یعت  آخر این ماجراها چی یم شه؟ -

***** 

نیم دونم کجا رفته. دلم هم نیم خواد بدونم. اعصابم بد جور بهم ریخته ست. هر چند حس یم کنم خوب مقاومت 

ین که اولش نتونستم از خودم دفاع کنم بد جور اذیت کردم و بابت این موضوع خییل هم خوشحالم، ویل باز بابت ا

ه. با این که اون حرفا رو زدم  یم شم. اگه بهم تجاوز یم کرد چی کار باید یم کردم. وقتر یاد حرفام یم افتم خنده ام یم گت 

شته که ویل خودم هم یم دونستم اگه بالنی رسم یم آورد واسه همیشه زندگیم نابود یم شد. نیم دونم چه قدر گذ

ی نیست، انگار دوباره  ماکان در رو باز یم کنه. با پوزخند بهش نگایه یم ندازم. از حاالت چند دقیقه پیش ختر

خونشدیش رو به دست آورده. وقتر اون حرفا رو زدم بد جور آشفته و پریشون شده بود. نیم دونم کدوم قسمتش 

 تاثت  داشت ویل حرفام اون قدر کاری بود که دست
 .از ادامه ی کارش برداره بیشتر

 :با جدیت همیشگیش یم گه

 .آماده شو، یم ریم ویال -
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به مچ دستم نگایه یم ندازه از بس فشار داده کبود شده. یه پوزخند یم زنم و با خودم فکر یم کنم مثال تا چند روز 

 دیروز و فشارهانی که امروز به مچم وارد شده بود ب
ی

اعث یم شه از درد نر طاقت بشم. نباید تکونش یم دادم. در رفتیک

خییل سیع یم کنم تو قیافه ام نشون  از درد نباشه. ماکان به در کلبه تکیه داده و با جدیت نگام یم کنه. هیچی رو از 

نگاش نیم خونم. به زحمت از جام بلند یم شم و شالم رو از روی زمینه بریم دارم. صدای رعد و برق میاد. با تعجب به 

 نیم زنم دکمه های مانتوم رو یم بندم و به سمت در کلبه حرکت یم کنم. پشه ی خودخواه  ماکان نگاه
 
یم کنم اما حرق

حتر یه عذر خوایه هم نکرد. در کلبه رو باز یم کنه یم بینم که بد جور بارون گرفته. یم دونم تا به ماشی   برسیم کامال 

ه انتظارش رو نداری بارون و برف و سیل و همه چت   یم خیس آب یم شیم. شمال همیشه همی   جوره همون زمان  ک

ه  .گت 

 :صدای ماکان رو یم شنوم که به بارون نگاه یم کنه و یم گه

 .لعنتر  -

بدون هیچ حرف دیگه ای ماکان از کلبه خارج یم شه و به سمت ماشی   یم ره منم مثل این جوجوها که پشت رس 

آروم حرکت یم کنم. بارونش خییل شدیده، اصال معلوم نیست گ بارون  مامان مرغه راه یم افیر  پشت رس ماکان آروم

گرفت. تا به ماشی   برسیم مثل موش آب کشیده یم شیم. ماکان در ماشی   رو باز یم کنه و سوار یم شه. منم سوار 

 .ماشی   یم شم. چند دقیقه ای یم گذره. ماکان هر کاری یم کنه ماشی   روشن نیم شه. بد جور عصبانیه

 :ا داد یم گهب

 .لعنت  ی -

 :با پوزخند نگاش یم کنم و یم گم

 .چرا داد و فریاد راه یم ندازی، اون موقع که داشتر این غلط رو یم کردی باید به عاقبتش هم فکر یم کردی -

 :با عصبانیت بهم نگاه یم کنه و یم گه

ه با اعصاب من بازی نکت   -  .ببی   خانم کوچولو بهتر

 :با پوزخند یم گم

؟ -  نیست، دیگه یم خوای چی کار کت 
ی

 باالتر از سیایه رنیک

 :با یه لحن مسخره ادامه یم دم

؟ -  نکنه امشب یم خوای بابا شر

 که زدم خنده 
 
با خشم نگام یم کنه و هیچی نیم گه، با عصبانیت از ماشی   پیاده یم شه و در رو محکم یم بنده. از حرق

ه، واقعا خییل پر رو شدم. جا  جانانه نثارم کنه. کجانی رزا که ببیت  خواهرت از ام یم گت 
ی رزا خایل که یه پس گردن 

دست رفته. زیر بارون ایستاده و با خشم به زمی   های گیل لگد یم زنه. نیم دونم چی کار کنم؟ چند دقیقه ای تو ماشی   

م تموم یم شه، از ماشی    ون از ماشی   ایستاده. باالخره صتر  پیاده یم شم و به سمتش یم رم با یم شینم و ماکان هم بت 

 :خونشدی یم گم

؟ -  یم خوای چی کار کت 
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نر توجه به من به سمت کلبه یم ره. لباساش خیِس خیسه، از رس و روش آب یم چکه. رسی به نشونه ی تاسف تکون 

یم شینم. لباسام یم دم و باهاش راه یم افتم. وارد کلبه یم شه و شومینه رو روشن یم کنه. من هم یم رم رو تخت 

خیسه یه خرده تخت خیس یم شه، ویل برای من مهم نیست. نگایه به کلبه یم ندازم، خییل بانمکه. به سمت 

اهنش رو در میاره  .صندوقچه ای یم ره و درش رو باز یم کنه و یه دست لباس بریم داره تا لباساش رو عوض کنه. پت 

 :با داد یم گم

؟ -  چه غلظ یم کت 

 :یم گهبا پوزخند 

 .یه جور حرف یم زن  انگار تا حاال هیچ پشی رو این جوری ندیدی -

 :با خشم یم گم

 .همه مثل تو یه عوض  هرزه نیسیر   -

م و یم گم  :با عصبانیت نگام یم کنه و من نر توجه به اون با دست جلوی چشمام رو یم گت 

 .زودتر لباست رو عوض کن -

 :رو یم شنوم با تعجب دستام رو از چشمام بریم دارم و یم گمامروز برای اولی   بار صدای خنده اش 

 چته؟ -

اهنش رو یم پوشه. دستش به سمت شلوارش یم ره که زودی چشمام رو یم بندم. این بار با  ی نیم گه و پت  ماکان چت  

 :صدای بلندتری یم خنده که زیر لب زمزمه یم کنم

 .رو آب بخندی مرتیکه ی نر خاصیت -

 :یقه که خنده اش تموم یم شه یم گهبعد از چند دق

 .چشمات رو باز کن، لباس پوشیدم -

ون میاره و به طرفم میاد و با لحت  که هنوز آثار خنده توش  بعد تو صندوقچه یم گرده و یه دست لباس پشونه بت 

 :هست یم گه

 .بیا لباست رو عوض کن این جوری مریض یم شر  -

 :با عصبانیت یم گم

 .من لباسام خوبه -

 :ماکان جدی یم شه و یم گه

 .یه کار نکن از کارم پشیمون بشم، من فقط دلم برات سوخت وگرنه حاال حاالها باهات کار داشتم -

 .پس واجب شد یه رس بری زیر بارون -
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 :ماکان

؟ -  چی

ی ب -  جلوگت 
 بیشتر

ی
 .شهیم ترسم یه خرده دیگه این جا بمون  دلت جزغاله بشه برو زیر بارون تا از سوختیک

 :ماکان با عصبانیت یم گه

 .یا خودت مثل بچه ی آدم لباسات رو عوض یم کت  یا من به زور لباسات رو عوض یم کنم -

ون رو نگاه یم کنه  .و بعد لباسا رو با عصبانیت به طرفم پرت یم کنه و پشت به من به سمت پنجره بریم گرده و بت 

دنر به سمتم بریم گرده و وقتر یم بینه هنوز لباسام رو عوض نکردم هنوز رس جام نشستم و نگاش یم کنم. بعد از یه م

 :با داد یم گه

 .مثل این که خییل دلت یم خواد من لباسات رو عوض کنم -

 :با پوزخند یم گم

ی که االن دلم نیم خواد همینه. انتظار نداری که جلوی چشمای تو لباسام رو عوض کنم -  .اتفاقا تنها چت  

 :م تر یم شه و یم گهماکان یه کم آرو 

 .من نگاه نیم کنم -

 .بهت اعتماد ندارم -

 :ماکان با خشم رسش رو بریم گردونه طرف پنجره و یم گه

 .تا پنج دقیقه فرصت داری یا خودت لباسات رو عوض یم کت  یا من خودم برای تعویض لباسات اقدام یم کنم -

م. حوصله ی دردرس ندارم، رسی    ع لباسا رو بریم دارم. یم دونم با خشم نگاش یم کنم و با عصبانیت لباسا رو بریم دار 

 بزنه عملیش یم کنه. اول از همه شالم رو که روی شونه هام افتاده بریم دارم. بعدش هم مانتوم رو از تنم 
 
وقتر حرق

تنم یم کنم. فقط یم درمیارم. تانی که زیر مانتو تنم کردم رو از تنم خارج یم کنم و رسی    ع لباش که ماکان بهم داده رو 

مونه شلوار. شلوار جینم رو در میارم. یم خوام شلواری که ماکان بهم داده بپوشم. حس یم کنم ماکان یم خواد برگرده، 

 :جیغ یم زنم و یم گم

 .برنگرد -

 :با صدانی که رگه هانی از خنده توشه یم گه

 .راحت باش -

ون رو نگاه یم کنه. شلوا ر رو هم یم پوشم خییل برام گشاده. تازه بلندم هست. مطمئنم و همون جور از پنجره بت 

 .قیافه ام خییل خنده دار شده

 :ماکان

 برگردم؟ -
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 .اوهوم -

 .همی   که بریم گرده با دیدن من پقر یم زنه زیر خنده

 .کوفت، به جای خندیدن یه فکری برام کن. کمربند نداری؟ این رو ول کنم یم افته پایی    -

 : یم کنه نخنده اما زیاد هم موفق نیست یم گههمی   جور که سیع

م و بذارم تو راز بقا -  .حال یم ده ازت یه عکس بگت 

 .نر تربیت، قیافه ی فسییل تو بیشتر به درد راز بقا یم خوره -

 :با خنده کمربند شلوار خودش رو باز یم کنه و یم گه

 .فقط همی   رو دارم -

م. با  . آخرین سوراخش هم اندازم  کمربند رو با یه دست ازش یم گت  یه دست هم شلوارم رو گرفتم که نیفته پایی  

 .نیست

 :با عصبانیت یم گم

 .اینم که بهم نیم خوره حاال چه غلظ کنم -

ه و کمربند رو دور کمرم یم ذاره  .با خنده کمربند رو ازم یم گت 

؟ -  چی کار یم کت 

 :ماکان با لبخند یم گه

 ذاری یم فهیم؟دو دقیقه دندون رو جیگر ب -

ه و یم گه  :انگشتش رو روی قسمتر از کمربند یم ذاره و بعد همون جا رو سوراخ یم کنه. کمربند رو به طرفم یم گت 

 .حاال اندازته -

م و یه تشکر زیر لتر یم کنم. وقتر کمربند رو یم بندم یم گم  :کمربند رو ازش یم گت 

 .آخیش راحت شدم -

 :یم شینه و نگام یم کنه با اخم یم گمماکان رو صندیل کنار شومینه 

؟ -  چرا این جوری نگام یم کت 

 :با شیطنت یم گه

 چه جوری؟ -

ه - ه خت   .چه یم دونم، خت 

 :ماکان
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ی فکر یم کردم. حواسم به تو نبود، این قدر همه چت   رو به خودت نگت   -  .داشتم به چت  

 :زیر لتر یم گم

ت یه - ی فکر یم کردم آره جون عمه ات، با اون چشمای هت    داشتم به چت  
ی

 .براندازم یم کت  بعد یم گ

ون رو نگاه یم کنم. بارون بیشتر شده که کمتر نشده. به سمت  همی   جور که غرغر یم کنم به سمت پنجره یم رم. بت 

 :ماکان بریم گردم و یم گم

 چه جوری بریم گردیم؟ -

 :ماکان

 .بارون بند بیاد یه فکری یم کنیم -

 ...ان و کیاممکنه ماه -

 :ماکان

 قبال هم گفتم کش از وجود این کلبه ختر نداره، پس این طرفا دنبالمون نمیان؟ -

 وقتر ماشی   خراب شده، چه جوری این همه راه رو برگردیم؟ -

 :ماکان

 .بذار بارون بند بیاد، االن که نیم تونیم کاری کنیم -

دم رو تخت پرت یم کنم. با دست سالمم مچ دستم رو یم مچ دستم بد جور درد یم کنه. به سمت تخت یم رم و خو 

 .مالم

ه  .ماکان از روی صندیل بلند یم شه و به طرف من میاد. گوشه ی تخت یم شینه و مچ دستم رو تو دستش یم گت 

 :با تعجب نگاش یم کنم و یم گم

؟ -  چی کار یم کت 

 :با اخم یم گه

 خییل درد یم کنه؟ -

 .ارم نازش یم دمپس نه کمبود محبت داره د -

ه و یم گه  :خنده اش یم گت 

 تو این وضعیتم دست بر نیم داری؟ -

 .مگه دستم رو جانی گذاشتم که بخوام بردارم -

 .رسش رو تکون یم ده و هیچی نیم گه. به مچ دستم که تو دستشه نگایه یم ندازه
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 :با تعجب یم گم

 تو چت شده؟ -

 :ماکان

 .ه باشهدارم نگاه یم کنم صدمه جدی ندید -

 .الزم نکرده، همی   که بنده رو نزن  و ناقص نکت  خیلیه. من به معاینه شدن اونم توسط جنابعایل احتیاچر ندارم -

م. به خودش میاد و فشار روی مچم رو کم یم  با عصبانیت مچ دستم رو فشار یم ده که از شدت درد لبم رو گاز یم گت 

 .کنه

 :ماکان

؟همش تقصت  خودته، چرا این  -  قدر به پر و پای من یم پیچی

 .من که کاری بهت ندارم -

 :ماکان

 .مگه نگفتم امروز حق نداری بیای روستا -

 به تو چه ربظ داره که من بخوام بیام روستا یا نه؟ -

 :ماکان

 .تو جزء رعیت مت  و باید مطیع من باشر  -

 ن -
ی

یم کنم که بخوام جزء رعیت تو محسوب بشم، باز که این مزخرفات رو تحویل من دادی؟ من اصال این جا زندگ

 یم کردم و از اهایل این روستا بودم باز دلییل نیم دیدم که ازت اطاعت کنم. پول داری که 
ی

ویل حتر اگه این جا هم زندگ

. من حتر اگه برای تو کار هم  داشته باش، دلیل نیم شه چون پول داری خودت رو مالک همه چت   و همه کس بدون 

باز همی   حرف رو یم زدم. چون در اصل تو بهم لطف نیم کردی من به ازای کاری که یم کردم ازت پول یم  یم کردم

 .گرفتم. پس باز هم حق نداشتر به جز در حیطه ی کاری به من دستوری بدی

 :ماکان

 یم کردی مطمی   باش تا االن زنده ات نیم ذاشتم. من به هیچ وجه ا -
ی

ز آدمای زبون دراز اگه تو توی این روستا زندگ

خوشم نمیاد. اگه حاال هم بهت رحم کردم فقط دلم برات سوخت، حواست رو جمع کن من همیشه این قدر دلسوز 

 .نیستم

 :با پوزخند یم گم

منده یم  - بله، بله. این بخشش و بزرگواری جنابعایل منو کشته. اجازه بده دستت رو ببوسم این همه لطف آدم رو رسر

 .کنه

ه و یم گه  خنده اش یم  :گت 
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؟ -  تو چرا این جوری هستر

 :با اخم یم گم

 چه جوری؟ -

 :ماکان

 .من تهدیدت یم کنم ویل جنابعایل با مسخره بازی جوابم رو یم دی -

 نیم زنم دستم رو ول یم کنه و دوباره یم ره روی همون 
 
پوزخندی یم زنم و جوابش رو نیم دم. اونم که یم بینه حرق

 :بد جور هوای رزا رو کرده. به پهلو یم شم و با خودم فکر یم کنم صندیل یم شینه. دلم

 یعت  حمید االن چی کار یم کنه؟ خییل نگرانشم. یعت  همه چت   حل شده؟ -

 :با صدای ماکان به خودم میام که یم گه

ت خالص بشیم و به نفس راحت بکشی -  .مهیچی منتظر جنابعالیه که زودتر برگردی تهران، تا ما هم از رسر

 :با اخم یم گم

؟ -
ی

 چی یم گ

 :با پوزخند یم گه

دی -  .حمید رو یم گم دیگه، همون دوست پشت که دست رزا ستی

 :انگار نر حواس حرفام رو به زبون آورده بودم. منتظر جواب من نیم شه و ادامه یم ده

ش خییل کنجکاوم نر افت رو ببینم، دلم یم خواد بدونم کدوم پشیه که به جای این ک - ه اون مراقب دوست دختر

 نیم شه به این جور پشا تکیه 
ی

ه از نگران  براش محافظ یم ذاره. از من به تو نصیحت توی زندگ باشه، دوست دختر

 .کرد

 :با تمسخر نگاش یم کنم و یم گم

ن و به آدمای ضعیف تر از خود - شون زور اون وقت یم شه به آدمانی مثل تو که راه به راه شالق تو دستشون یم گت 

 یم گن تکیه کرد؟

 :ماکان با خشم نگام یم کنه که من نر تفاوت به خشمش یم گم

ات رو ببینم. چون این جوری با احمق ترین موجودات روی کره ی زمی   آشنا  - من هم خییل دلم یم خواد دوست دختر

 .یم شم

 :ماکان

 .دوستر با من لیاقت یم خواد -

 .یاقتممن خییل خوشحالم که این قدر نر ل -
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 :ماکان

 .هر چند نر لیاقتر ویل به خاطر اون بوسه ای که من بهت زدم باید کیل افتخار کت   -

 باز داره اون ماجرای کذانی رو یادم میاره با خشم یم گم
 :لعنتر

 .خفه شو -

 :ماکان

 .هر چند اون بوسه واسه ترسوندنت بود ویل این اجازه رو بهت یم دم که بری بهش افتخار کت   -

 .تو فقط یه وحشر به تمام معنا هستر  -

 :ماکان

 .عزیزم تقصت  خودت بود اگه مالیم تر برخورد یم کردی من هم اون قدر خشن باهات رفتار نیم کردم -

همی   رفتاری هم که با تو دارم از رست زیاده. من اگه قرار باشه با کش مالیم تر رفتار کنم اون شخص فقط و فقط  -

یک زندگیمه نه آ  .شغایل مثل تورسر

 :با پوزخند یم گه

 آقا حمید یم دونه که با دوست پش جدیدت اومدی؟ -

 .به تو ربظ داشته باشه -

از جاش بلند یم شه و با قدم های بلند خودش رو به من یم رسونه. رو تخت یم شینه و دستش رو به سمت صورتم 

 :شینه و یم گه میاره. با خشم صورتم رو عقب یم کشم که یه لبخند رو لبش یم

ای چموش خوشم میاد. داری کم کم وسوسه ام یم کت   -  .از دختر

 :با اخم یم گه

 .گم شو برو رِس جات بشی    -

 .همه جای این کلبه مال منه، پس این جا هم جای منه -

 .دوباره دستش رو میاره جلو که با خشم دستش رو عقب یم زنم

 :با آرامش یم گه

ی رو بخوام به هر قیمتر شده به دست میارم هیس، آروم باش، من عاشق -  .دست نیافتت  هام. وقتر چت  

 .یم خوام از تخت بلند شم که دستش رو یم ذاره رو سینه ام و اجازه نیم ده

 :ماکان

 .وقتر دارم حرف یم زنم فقط و فقط باید حواست به من باشه -
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 :پوزخندی یم زنم و یم گم

 .اره به حرفات گوش بدممن از تو خوشم نمیاد پس دلییل ند -

 :ماکان با خونشدی یم گه

ون یم ریم -  بشم از این جا سه نفری بت 
ه گوش بدی، چون اگه عصبان   .ویل بهتر

م، بعد از چند لحظه تازه یم فهمم چی گفته با جیغ یم گم  :اول منظورش رو نیم گت 

 .نم سوء استفاده کت  تو یه نر شعوِر کثافِت آشغایل که فقط و فقط یم خوای از دختر بود -

 .با صدای بلند یم خنده و با پشت دستش گونه ام رو نوازش یم کنه

 :ماکان

بیخودی حنجرت رو خسته نکن. با این که قیافه ات معمولیه ویل این زبون دراز بودنت کار دستت داده. تصمیم  -

ت رفتار کت   گرفتم یه مدت باهات باشم تا هم زبونت رو کوتاه کنم هم یه کم ادبت کنم تا   .بدون  چه جوری با بزرگتر

 :با داد یم گم

 .مگه دیوونه ام با توئه وحشر دوست بشم. من هیچ وقت قبول نیم کنم، گم شو برو اون طرف -

 :با خونشدی کامل یم گه

 .من از تو نظر نخواستم، قبال هم گفتم اراده کنم تو دستیم -

ه از زند  - ونمن از آدمای خود رای متنفرم، بهتر  من گم شر بت 
ی

 .گ

 :ماکان با خشم تو موهام چنگ یم ندازه و یم گه

من عادت ندارم یه حرف رو بیشتر از یه بار بزنم ویل واسه توئه زبون نفهم مجبور یم شم هزار بار حرفم رو تکرار  -

 .کنم

 :با داد یم گم

 .من هم عادت ندارم زیر بار حرف زور برم -

 :بعد با پوزخند یم گم

، نکنه چشمات منو گرفته؟ که یه -  مدت باهام باشر تا منو ادب کت 

ل یم کنه و با خونشدی موهام رو ول یم کنه و یم گه  :خشم رو تو نگاش یم بینم ویل خودش رو کنتر

من اگه چشمم تو رو گرفته بود امروز به همی   راحتر ازت نیم گذشتم، از تو خوشگل ترهاش نتونسیر  منو تو  -

 .و که دیگه در برابر اونا هیچی نیستر دامشون بندازن ت

 :با پوزخند یم گم

 .کامال از این اضارهات معلومه -
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 :ماکان با خشم یم گه

. وقتر اراده کنم باید تو دستم باشر وقتر هم  - انی
من تو رو واسه ازدواج نیم خوام، تو هم برام مثل بقیه ی دختر

 .نخوامت باید از زندگیم گورت رو گم کت  

 :از نگاش یم کنم منظورش رو نیم فهمم. وقتر تعجبم رو یم بینه پوزخندی یم زنه و یم گهبا دهن ب

ه باهام راه بیای تا  - ، پس بهتر ای من باشر اما برای تنوع بد نیستر تو حتر در اون سطچ نیستر که جزء دوست دختر

 .کاری بهت نداشته باشم

 :اخمام یم ره تو هم و با جیغ یم گم

 به آشغایل تو ندیده بودم، تو در مورد من چی فکر کردی؟ که من یه دختر هرزه ام که هر جور توی عمرم آدیم -

م ویل  م بمت  ون. من به شخصه حاض  خواستر ازم استفاده کت  و بعد هم مثل یه تیکه آشغال از زندگیت پرتم کت  بت 

 .راض  به این رابطه نشم

 :ماکان

ه از همی   حاال به فکر ُمردنت - ی رو اراده کنم تا به دستش نیارم دست از رسش بر  پس بهتر باشر چون وقتر من چت  

 بعد ادعای پایک داری، تونی که قراره با یه پِش غریبه توی یه ویال 
نیم دارم. جنابعایل همی   االنش هم با دو نفر هستر

، خودت رو پاک یم دون    .بخوانر

 .اونش به تو ربظ نداره -

 :ماکان

ی که به تو ربط داره به من هم ربط پیدا یم کنهنشد دیگه خانم  -  .خانما. از این به بعد هر چت  

خییل عصبیم، خییل خییل از دست این پشه ی پر رو عصبیم. حالم ازش بهم یم خوره. هیچ جمله ای پیدا نیم کنم که 

سکوت کنم. برای اولی   بهش بگم تا آرومم کنه. دوست دارم همه ی فحش های عالم رو نثارش کنم ویل ترجیح یم دم 

 .بار ترجیح یم دم سکوت کنم. حوصله ی بگو مگو با این آدم مزخرف رو ندارم

 :ماکان

ی، خوشم نمیاد رو حرف من حرف بزن   -  .آفرین، داری درسات رو خوب یاد یم گت 

ین راه حل ممکنه. تو چشماش زل یم زنم و یه پوزخند یم زنم. وق تر یم بینه بعض  مواقع سکوت و خونشدی بهتر

 :هیچی نیم گم ادامه یم ده

 .اگه یم دونستم این راه حل این قدر زود جواب یم ده، زودتر اقدام یم کردم -

ی نیم گم. حس یم کنم یم خواد حرصم بده، نیم دونم چرا ویل احساس یم کنم دوست داره جوابش رو  باز هم چت  

ی نیم گم و با خونشدی ن گاش یم کنم و اون پوزخند هم از لبم پاک نیم شه چشماش پر بدم. وقتر یم بینه باز هم چت  

ل یم کنه و یم گه  :از عصبانیت یم شه. خشم رو تو چشماش یم بینم اما خودش رو کنتر

 .عزیزم گفتم حرف گوش کن شو ویل نگفتم که کال الل شر  -
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براش دارم، ویل یم دونم با خییل سخته حفظ ظاهر، خییل سخته، تظاهر به آروم بودن خییل سخته. یه دنیا جواب 

هر کدوم از اون جوابام یم فهمه که دارم یه دنیا حرص یم خورم، یم فهمه که چه قدر عصبیم. نباید از عصبانیتم بونی 

 جوانر از جانب 
ه، اون جوری اون برنده یم شه. پس ترجیح یم دم سکوت کنم. این سکوت رو دوست دارم. وقتر بتر

 :منفجر یم شه. ماکان با داد یم گهمن نیم شنوه، از عصبانیت 

 .روژان با من بازی نکن -

. با عصبانیت از روی تخت بلند یم شه و یم ره کنار شومینه یم  پوزخندم پررنگ تر یم شه و عصبانیت ماکان بیشتر

خت بلند یم ایسته و با خشم نگام یم کنه. انگار یم خواد بفهمه چی تو ذهنم یم گذره. نگایه بهش یم ندازم و از روی ت

شم، به سمت در کلبه حرکت یم کنم. سنگیت  نگاهش رو روی خودم احساس یم کنم. در رو باز یم کنم و از کلبه خارج 

یم شم. دلتنگم، دلتنگ پدر و مادرم، دلتنگ رزا، دلتنگ همه ی خونر های دنیا، احساس یم کنم از همه ی خونر ها 

 :از هم باز یم کنم. چشمام رو یم بندم و زیر لب شعری رو زمزمه یم کنم دور افتادم. زیر بارون یم ایستم و دستم رو 

 بزن بارون به یاد یک ترانه، یک ترانه

 بزن بارون به سوز عاشقانه، عاشقانه

 بزن نم نم دلم خییل گرفته، باز گرفته

 بزن بارون، کرانه تا کرانه غم گرفته

. هر چند تو چه حس خوبیه، زیر بارون با چشمای بسته دستات رو با ز کت  تا یم تون  اشک های آسمون رو جمع کت 

دستت نیم مونند اما دستت رو خیس یم کنند. لمس دِل گرفته ی آسمون رو دوست دارم. چون دل من هم غرق 

 ها
ی

 .غصه هاست، غرقه تنهانی ها، غرق دلتنیک

گ پونه  بزن بارون توی گلتر

 بزن آروم بدون هیچ بهونه

 :رو زمزمه یم کنم با خودم فکر یم کنمهمی   جور که این شعر 

 .خدایا اگه بارون نبود این آسمون چه جوری خودش رو خایل یم کرد، خایل از همه ی غصه های دنیا -

 ببار و تازه کن بوی علف رو

حیم سخت زمونه  توی این بت 

حیم های دنیا. خدایا خییل مهربون  که به آسمون اشک رو هدیه کردی.  اگه اشک نبود آسمون چه  خایل از همه ی بت 

 .جوری یم تونست این همه نامردی رو ببینه و باز هم آروم بمونه

 بزن بارون به یاد یک ترانه، یک ترانه

 بزن بارون به سوز عاشقانه، عاشقانه

همی   جور که فکر یم کنم و شعر رو هم برای خودم زمزمه یم کنم. یهو دستم کشیده یم شه. چشمام رو باز یم کنم و 

 : بینم ماکان با عصبانیت منو به سمت کلبه یم بره و منو به داخل کلبه هل یم ده با داد یم گهیم
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ون دارم صدات یم زنم ویل جنابعایل اصال به روی مبارکت نمیاری؟ - ؟ از وقتر رفتر بت   واقعا دلت یم خواد با من لج کت 

وزی خودمه. همیشه فکر یم کردم باید با حرف یه لبخند روی لبام میاد، نه برای حرفای ماکان، لبخندی که نش ونگر پت 

ی، اما امروز تو این لحظه فهمیدم که بعض  مواقع سکوت بدترین جواب برای یه نفره. ماکان حرف یم  حقت رو بگت 

زنه و من متوجه هیچ کدومشون نیم شم. با خودم فکر یم کنم ماکان ییک از خودخواه ترین آدمای کره ی زمینه که 

رزش زنده بودن رو هم نداره. از یاد آوری حرفاش پوزخندی رو لبام یم شینه. کش که این همه ادعای بودن یم حتر ا

 داره. معلوم نیست تا حاال 
ی

کنه هنوز نفهمیده دختر جنس و اموال نیست بلکه یه انسانه، حق انتخاب داره، حق زندگ

 چند نفر رو خراب کرده. یه نفر داره تکونم یم ده،
ی

به طرفش بریم گردم و یم بینم ماکان بازوم رو گرفته با حایل  زندگ

 :گرفته یم گه

 روژان چته؟ حالت خوبه؟ -

 از همیشه. از دیدن این همه نامردی نر نهایت خوشحالم. 
یه پوزخند رو لبم یم شینه یم خوام بگم آره خوبم، بیشتر

 دم چی بهش بگمچه توقیع از من داره. انتظار داره با اون حرفانی که ازش شنی

 :دستش رو روی پیشونیم یم ذاره و یم گه

 .انگار یه خرده تب داری -

ون میارم و یم رم رو تخت دراز یم کشم. باز یه جوری نگام یم کنه. همیشه خشنه ویل بعض   بازوم رو از دستش بت 

ست ییک دیگه ست. ییک از مواقع یه جوری یم شه، یه جور خاص. احساس یم کنم تو اون لحظه ها اون آدم، ماکان نی

 یم افته، ویل وقتر اون جوری یم بینمش حس یم کنم پاک ترین 
ر
یه دیار دیگه. نیم دونم توی اون لحظه ها چه اتفاق

حیم نیست،  آدم دنیاست. االن هم جزء همون بعض  وقتاست، که تو چشماش غرور نیست، خودخوایه نیست، بت 

 یم شه اما دلیل این تغیت  ناگهان  ویل نیم دونم چی هست. یم دونم تا چند 
ی

لحظه ی دیگه دوباره همون ماکاِن همیشیک

رو نیم فهمم. با همه ی اینا یه چت   رو خوب یم دونم که هیچ عالقه ای به این مرد ندارم. نگایه بهش یم ندازم. از 

و پولدار نیم خوام، من  ریخت و قیافه هیچی کم نداره، اما از لحاظ شخصیتر واقعا زیر صفره. من یه مرد خوشتیپ

برای زندگیم یه مردی رو یم خوام که باشخصیت باشه، دل رحم و مهربون باشه، نتونه ظلم و ستم رو ببینه. به خودم 

میام اخمام یم ره تو هم، من چه مرگمه؟ ماکان هر گ که یم خواد باشه، من حتر حق ندارم مرد رویاهام رو باهاش 

فقط و فقط مال منه، نه مال هزار تا دختر دیگه. با یاد آوری حرفاش یه پوزخند رو لبام  مقایسه کنم. مرد رویاهای من

یم شینه مثال آقا یم خواد غرور منو بشکنه ویل نیم دونه با اون حرفاش شخصیت خودش رو زیر سوال یم بره. امروز 

ش متنفرم، واقعا چرا؟ بعض  مواقع ماکان رو خییل خییل کوچیک یم بینم. فقط یه چت   رو نیم فهمم چرا این قدر از 

 .حس یم کنم حتر از قاسم هم تا این حد بدم نمیاد که از ماکان بدم میاد. البد دلیلش اینه که ماکان خییل اذیتم کرده

ه و مجبورم یم کنه که بشینم. با شدت تکونم یم ده و یم گه  :ماکان به طرف تخت میاد و با عصبانیت بازوم رو یم گت 

؟چه مرگت -
ی

ی نیم گ  ه؟ چرا چت  

 :باز جوابش یه پوزخنده. با داد یم گه

 .این قدر پوزخند تحویل من نده -

م. یه کم احساس رسما یم کنم اما عکس العمیل نشون نیم دم. با خشم چونه ام رو یم  با نر تفاونر نگام رو ازش یم گت 

ه و مجبورم یم کنه تو چشماش زل بزنم. بعد از الی دندونای کلید   :شده یم گه گت 
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 .خوشم نمیاد سواالم نر جواب بمونه -

 رو از چشماش یم خونم، یم دونم از دستم کالفه شده. با عصبانیت چونه ام رو ول یم کنه و به سمت صندیل 
ی

کالفیک

کنار شومینه یم ره و لگد محکیم بهش یم زنه که صندیل به گوشه ی کلبه پرت یم شه و هزار تیکه یم شه، اما من با 

شدی نگاش یم کنم. چی کار یم تونم کنم. واقعا چی کار یم تونم کنم. وقتر خودش نیم خواد درست شه من چی خون

ده باشه من چی کار یم تونم کنم. وقتر به خاطر یه لجبازی بچه گونه این بال رو 
َ
کار یم تونم کنم. وقتر یم خواد آدم ب

نیست، حس یم کنم خییل گرممه، شاید هم رسدمه. اصال رس من میاره من چی کار یم تونم کنم. حالم زیاد خوش 

هیچی نیم فهمم. شاید دارم رسما یم خورم. دوباره دراز یم کشم و چشمام رو یم بندم. دلم خواب یم خواد، یه خواب 

. چشمام رو یم بندم و کم کم به خواب یم رم س، بدون نگران   .با آرامش کامل، بدون استر

***** 

 

 

 «ماکان»

ه یم شه، به فکر فرو یم ره. مگه نیم خواستر حرف نزنه، مگه نیم کنار شوم ینه روی زمی   یم شینه و به روژان خت 

، پس حاال چه مرگته؟  جوانر نکنه، مگه سکوتش رو نیم خواستر
 خواستر حاض 

دستاش رو توی موهاش فرو یم کنه و با خشم موهاش رو چنگ یم زنه، نیم دونه چرا خوشحال نیست. با خودش 

فکر یم کنه مثل فرشته ها خوابیده، آروِم آروم، توی خواب و بیداری مثل بچه ها یم مونه. با خشم رسش رو تکون یم 

 :ده و زیر لب زمزمه یم کنه

 .این چرت و پرتا چیه که به ذهنم میاد -

ه کاری بهش خودش هم نیم دونه چی یم خواد. هیچ چت   طبق برنامه اش پیش نرفته. روژان جلوشه و اون نیم تون

 داشته باشه، دلیلش چیه؟

 :با خودش یم گه

به ای وارد نکردم؟ مگه جلوی اون  - دم به بدنش ض  اصال دلیل این کارام چیه؟ چرا تو همون روستا شالق رو باال نتر

همه آدم اون جور مقابلم نموند، پس چرا هیچ عکس العمیل نشون ندادم؟ چرا آوردمش این جا؟ چرا مثل احمقا این 

 ا نشستم و هیچ کار نیم کنم؟ چرا از سکوتش ناراحت یم شم؟ج

فکرش بریم گرده به چند دقیقه پیش که روژان زیر بارون رفت. محو کارهاش شده بود، دست خودش هم نبود مثل 

همی   االن که هیچ کدوم از رفتاراش دست خودش نیست. از جاش بلند یم شه و به طرف روژان یم ره. روی تخت 

 .شینه. لباساش خیِس خیسهکنارش یم 

 :زیر لب یم گه

 .لعنتر یادم رفت بهش لباس بدم -

دستر به صورت روژان یم کشه. داِغ داغه، توی تب داره یم سوزه. رسی    ع دستش رو کنار یم کشه. دونه های عرق 

ِ روژان خود نمانی یم کنه. هر چی روژان رو صدا یم کنه جوانر نیم شنوه. بد جور عصبی
 :ه، با داد یم گهروی پیشون 
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 .روژان بیدار شو نباید این جوری بخوانر حالت بدتر یم شه، باید لباسات رو عوض کت   -

 .روژان به زحمت چشماش رو باز یم کنه. چشماش خماِر خماره، اما دوباره پلکاش رو هم یم افیر  

نواده اش واسه کش نگران نشده خودش دست به کار یم شه. نیم دونه چرا این قدر نگرانه. تو عمرش به جز برای خو 

بود. به سمت صندوقچه یم ره و یه دست لباس بریم داره و به سمت روژان بریم گرده. روژان بیهوِش بیهوشه، هیچی 

حالیش نیست. لباسای خیس رو تک تک از تن روژان خارج یم کنه و لباس های خشک رو تنش یم کنه. یه مقدار آب 

 :خیس یم کنه و روی پیشون  روژان یم ذاره. زیر لب زمزمه یم کنه با یه پارچه میاره، پارچه رو 

 چرا دارم این کارا رو یم کنم؟ آخه به من چه ربظ داره؟ -

دستاش ناخودآگاه به سمت لب های روژان پیش یم رن. با انگشتاش لب های روژان رو لمس یم کنه. ناخودآگاه خم یم 

ه  . خودش هم نیم دونه چشه؟شه و بوسه کوتایه از لبای روژان یم گت 

از دست خودش عصبیه. چرا نیم تونه خوددار باشه. دوباره به سمت صورت روژان خم یم شه و این بار عمیق تر 

لباش رو یم بوسه. با نر مییل از لب های روژان دل یم کنه و پارچه رو از روی پیشونیش بریم داره و دوباره خیس یم 

هکنه و روی پیشونیش یم ذاره. نگ  .ایه به مچ دست روژان یم ندازه کبوِد کبوده. دلش یم گت 

 :با عصبانیت با خودش یم گه

 .ماکان این هم ییک هست مثل بقیه، فقط و فقط برای رسگریم و لذت جنش -

 :با یاد آوری کیهان و حمید پوزخندی روی لباش یم شینه و با خودش یم گه

 .برای یه مدت کوتاه به دردت یم خوره نه بیشتر خوبه خودت هم یم دون  دست خورده ست. فقط  -

دلیل عصبانیتش رو نیم فهمه، نیم فهمه چرا نگران  روژان برای حمید عصبیش یم کنه، نیم فهمه چرا تنها بودن 

ا ناراحتش یم  روژان با کیهان حرصش یم ده. وقتر روژان رو برای یه مدت کوتاه یم خواد پس چرا فکر کردن به این چت  

 .کنه

ه یم شه. میل عجیتر به بوسیدن دوباره اش داره. رسش رو تکون یم ده و رس  ه و به روژان خت  ش رو بی   دستاش یم گت 

 :یم گه

؟ -  ماکان تو هیچ وقت پیش قدم نیم شدی، داری چی کار یم کت 

ه یم شه و یاد این قس مت از شعری یم با عصبانیت از جاش بلند یم شه و به سمت پنجره یم ره و به نم نم بارون خت 

 :افته که روژان یم خوند

 بزن نم نم دلم خییل گرفته، باز گرفته

 بزن بارون، کرانه تا کرانه غم گرفته

 :با خودش یم گه

 چرا کشف این دختر این قدر سخته، مگه چی تو وجودش داره؟ -

ه یم شه  .رسش رو به سمت روژان بریم گردونه و بهش خت 
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***** 

الم زیاد خوب نیست. ماکان روی زمی   نشسته و رسش رو روی تخت گذاشته و به خواب چشمام رو باز یم کنم، ح

رفته. با تعجب رس جام یم شینم. یه پارچه و یه کم آب هم کنارش روی زمینه. تازه نگام یم افته به لباسام. چرا لباسام 

انی یادم میاد، از خجالت رسخ یم شم. دیشب حالم خییل ب
د بود. یادم میاد ماکان صدام یم عوض شده؟ کم کم یه چت  

کرد ویل اصال نیم تونستم جوابش رو بدم و اون همه لباسام رو عوض یم کنه. به ساعت توی دستم نگاه یم کنم، 

 یم کنم. یعت  این قدر حالم بد بود که اصال متوجه ی گذر زمان نشدم. 
ی

ساعت چهار صبحه. بد جور احساس گرسنیک

ز مدنر رسش رو از روی تخت بریم داره و با چشمانی که از نر خوانر رسخ شده بهم زل یم ماکان تکون  یم خوره. بعد ا

 :زنه و خمیازه یم کشه، با جدیت یم پرسه

 باالخره بیدار شدی؟ -

 .با تعجب نگاش یم کنم و رسی به نشونه ی آره تکون یم دم. باورم نیم شه یعت  به خاطر من نخوابید

 :ه یم گهوقتر نگاه متعجب منو یم بین

؟ -  چیه؟ چرا این جوری نگام یم کت 

 :با تعجب یم گم

 تو به خاطر من تا االن بیدار موندی؟ -

 :لبخندی یم زنه و یم گه

یم -  .باالخره دوست دختر

 .اخمام یم ره تو هم و یم خوام بلند شم که اجازه نیم ده

 :ماکان با جدیت نگام یم کنه و یم گه

 روژان تو مشکلت با من چیه؟ -

 که افتاده باز هم داری از من یم پرش مشکلم با تو چیه؟ -
ر
؟ با این همه اتفاق  واقعا نیم دون 

 :با عصبانیت یم گه

 نیفتاده بود، پس چرا از راه نرسیده بهم توهی   یم  -
ر
. اون موقع که اتفاق تو از همون روز اول با من مشکل داشتر

 کردی؟

 .چون تو باعث شده بودی رزا کتک بخوره -

 :ماکان با لحن آروم تری یم گه

روژان من هیچ وقت نیم خواستم اون بال رس رزا بیاد این رو بفهم. من به قاسم گفتم رزا رو راض  کنه ویل نه با اون  -

 .شیوه

 :اشک تو چشمام جمع یم شه و یم گم
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 .اگه همی   بال رس ماهان یم اومد حاض  بودی اون طرف رو ببخشر  -

 .یچ جوانر نیم دهتو فکر فرو یم ره و ه

ی رو  -  نیم بخشیدی، پس چه طور از من انتظار برخورد بهتر
ی

خودت هم خوب یم دون  که اون طرف رو به سادگ

 داری؟

 :ماکان

 .ویل تو همه رو بخشیدی حتر کیارش و ماهان رو، ویل بعد از اون باز هم رفتارت با من خوب نشد -

رفتارت رو با اهایل روستا دیدم تازه با نر رحیم هات آشنا شدم. هیچ  تو رو هم بخشیده بودم، ویل بعد از این که -

مرِد بیچاره اون کار رو کت    .وقت فکر نیم کردم با اون پت 

 :ماکان

من که نیم تونم برم با ناز و نوازش از این مردم کار بکشم اگه یه روز باهاشون این طور رفتار نکنم فردا روی رسم  -

 .سوار یم شن

 :گم  با اخم یم

ی -  .تو زیاد بهشون سخت یم گت 

 :ماکان

ی. روژان دوست ندارم رابطه ی من و تو از ایت  که هست خراب تر بشه. هم  - تو هم زیاد همه چت   رو آسون یم گت 

من یم دونم هم تو، که کیارش به زودی رزا رو راض  یم کنه ویل یم ترسم برخوردهای من و تو روی تصمیم رزا تاثت  

 .ی چشمای رزا عالقه به کیارش رو دیدمبذاره. تو 

 با اون رفتارانی که باهام کردی انتظار داری چی کار کنم؟ -

 :ماکان

 .تو خودت باعث شدی -

 مگه من چی کارت کردم؟ -

 :ماکان

 .مگه قرار نبود نیای روستا -

 .یم ترسیدم یه بالنی رس عباس و احمد بیاری -

 :ماکان

 .یم خوری؟ مگه همی   آدما نبودن که کتکت زدنبر فرض یم آوردم تو چرا حرص  -

 .من دلم برای اونا نیم سوزه، دلم برای زن عباس یم سوزه. تو حتر با اون هم خوب برخورد نکردی -



 

 
332 

ون یم ده و با صدانی که سیع یم کنه آروم باشه اما باز از حد معمول بلندتره یم گه  :با عصبانیت نفسش رو بت 

؟  -  .من که نیم تونم برم دست رو رس رعیت بکشم و بگم آفرین کار خونر کردی بهم تهمت زدیآخه چرا درک نیم کت 

ه - . من وقتر عباس رو اون طور دیدم فکر کردم داره یم مت   .ویل یم تون  به قصد کشت اونا رو کتک نزن 

 :ماکان سکوت یم کنه و هیچی نیم گه و من ادامه یم دم

؟همه ی اینا به کنار، به نظرت او  - ، اون حرفا رو بهم بزن   مدنم به روستا دلیل یم شد اون کارا رو باهام بکت 

 :مچ دستم رو بهش نشون یم دم و یم گم

این بال رو رسم بیاری؟ من اگه خییل اشتباه کرده باشم اینه که چند بار بهت توهی   کردم ویل تو همه ی شخصیتم رو  -

 ار یم کردی؟زیر سوال بردی، خودت حالیته داشتر باهام چی ک

 :ماکان

 .تو زیادی زبون درازی و من نیم تونم این رو تحمل کنم -

 .من با همه همی   طور برخورد یم کنم، دلیل نیم شه که همه بخوان منو بدزدن و تهدید کنند -

 .ماکان کالفه دستر به موهاش یم کشه و هیچی نیم گه

یم دم. حق نداشت با من اون طور برخورد کنه. من هیچ نیم دونم چی باید بگم، هر جور که فکر یم کنم بهش حق ن

 یم زدم از روی دلسوزی بود، دلسوزی واسه ی این 
 
وقت به خاطر به کرش نشوندن حرفم کاری نکردم. من اگه حرق

 :مردم. با صدای ماکان به خودم میام که یم گه

 .یم خوام هر چی که دیروز اتفاق افتاده رو فراموش کت   -

، حتر االن هم داری بهم دستور یم دیواقعا خییل -  . پر رونی

 :یم خوام بلند شم که دستش رو جلو میاره و مانع یم شه و یم گه

 .خواهش یم کنم -

خییل ناراحتم، ویل یم دونم عذر خوایه براش سخته، تا همی   جاش رو هم به سختر گفت. با این که خییل بهم توهی   

 که پشیمونه و بالنی هم رسم نیاورده خودش خیلیه. بماند تا شده دلم نیم خواد هیچ کش بهم التم
اس کنه، همی  

 .صبح هم باالی رسم، مراقبم بود

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .فقط امیدوارم تکرار نشه -

 :لبخندی یم زنه و یم گه

ا اولش کیل ناز یم کنند -  .خییل زود بخشیدی، تا اون جا که من یم دونم دختر

 :با اخم یم گم
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وع کردی؟ -  باز رسر

 :ماکان

م هم نیم تونم شوچ  کنم -  .ای بابا دیگه با دوست دختر

 :با خشم یم گم

وع یم کت   -  .دیدی کرم از خودته، باز داری اون بازی مسخره رو رسر

 :ماکان یم خنده و یم گه

 .این که جزء تنبیه نبود، من واقعا دلم یم خواد یه مدت باهات دوست باشم -

 .نیم خوادویل من دلم  -

 :با مهربون  یم گه

 .اونش زیاد مهم نیست، مهم اینه که من راضیم -

 :با عصبانیت زل یم زنم تو چشماش که یم گه

 .این قدر حرص نخور موهات سفید یم شه -

ای مردم رو بدبخت کردی و فرستادی نی کارشون -  .واقعا برام جای سواله؟ خداییش تا حاال چند تا از دختر

 :هبا اخم یم گ

 .من اگه با کش دوست یم شدم یا رابطه داشتم خواسته ی دو طرف بوده -

 .کامال معلومه، من االن راض  نیستم ویل تو حرف زور یم زن   -

 :ماکان

ا با پیشنهاد خودشون باهام دوست یم شدن. من اگه  - این رو تو گوشت فرو کن، من دوست دختر زیاد داشتم ویل اکتر

ی بذ ای قبلیم دست روی من یم ذاشیر  و منو انتخاب خودم دست رو دختر ارم دست بردار نیستم، ویل دوست دختر

 .یم کردن

 :بعد با شیطنت یم گه

 .من هم که فداکار دلم نیم اومد جواب رد بدم، همه که مثل تو ناز نیم کنند -

 .تو هم که نهایت استفاده رو از همشون یم کردی -

 :باز اخم یم کنه و یم گه

 نکناگه راب -
 
 .طه ای بوده مطمئنا دو طرفه بود، این قدر گذشته رو برام کالبد شکاق

ه بری نی زندگیت -
 .من دوست ندارم ازم سوء استفاده بشه، بهتر
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 :با پشت دستش گونه ام رو نوازش یم کنه و یم گه

ه این بحث رو تموم کت  من انتخابم رو کردم -  .بهتر

 .دیگهواسه تو فقط لذت جنش مهمه نه چت    -

 :با خشم یم گه

نیم گم مهم نیست اما اگه یم خواستم دیروز ازت استفاده یم کردم و امروز هم ولت یم کردم. من توی رابطه ی  -

سونمت که با حرفات عصبیم کردی و اون  جنش هیچ وقت به زور متوسل نیم شم، دیروز هم فقط یم خواستم بتر

 .با هم دوست باشیم همی   و بساتفاقات پیش اومد. من فقط یم خوام یه مدت 

 .ای بابا، مگه زوریه -

 :با عصبانیت یم گه

 .آره زوریه -

من نیم خوام، چرا نیم فهیم؟ دلم نیم خواد امروز به زور باهام دوست بشر فردا هم منو مثل یه آشغال از زندگیت  -

ون  .پرت کت  بت 

 :ماکان

ه کوتاه بیای چون تو دنیانی هم حرف بز -
 .ن  من روی حرف خودم وایسادمروژان بهتر

واقعا درکش نیم کنم، چه طور انتظار داره باهاش باشم؟ با اون حرفانی که بهم زد واقعا باید یه احمق به تمام معنا 

ون میام  .باشم که قبولش کنم! با صدای ماکان از فکر بت 

 :ماکان

ی بدونه -  .روژان دوست ندارم رزا از این ماجراها چت  

 :زنم و یم گم یه پوزخند یم

 .اگه امر دیگه ای هم هست تعارف نکن -

 :ماکان

؟ -  چرا این قدر لجبازی یم کت 

، به زور یم خوای  - ، شخصیتم رو زیر سوال یم بری، کتکم یم زن  تو واقعا خییل رو داری! میای به من توهی   یم کت 

 بعد ها با
ی

، جالبش این جاست از همی   حاال هم بهم یم گ ون. من واقعا نیم باهام دوست شر ید از زندگیت برم بت 

ی نگم! تو هدفت چیه؟ واقعا یم  تونم درکت کنم. االن هم در کمال پر رونی داری بهم دستور یم دی که به رزا چت  

؟ یا تو دیوونه ای یا داری منو مسخره یم کت    !خوای چی کار کت 

 :ماکان
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ی ندارم، با  - س ترین  من قصد ازدواج ندارم، فعال هم دوست دختر آخریش شش ماه پیش بهم زدم. فعال در دستر

 یم کنه یه مدت با من باشر یا نه
ر
، پس چه فرق . تو هم که با چند نفر دوستر  تونی

 .دختر

 بابا به پت  به پیغمتر من با کش دوست نیستم، چرا هر چی یم گم نیم فهیم؟ -

 :ماکان با بدبیت  نگام یم کنه و یم گه

 پس کیهان کیه؟ -

ونبا خ ه بهش بگم تا پاش رو از زندگیم بکشه بت  ون یم دم شاید بهتر  .شم نفسم رو بت 

 با هم صمییم بودیم کیهان مثل  -
ی

هم بازی دوران بچگیم. تا یه مدت دیگه هم داره ازدواج یم کنه. ما از بچیک

 .داداشمه، این رو بفهم. ما حتر اگه تو یه اتاق باشیم باز هم این احساس تغیت  نیم کنه

 :ماکان متفکر یم گه

 حمید کیه؟ -

 :با خشم یم گم

 .خوب داری سوء استفاده یم کنیا -

لبخندی روی لباش میاد ویل چشماش یه جوریه، حس یم کنم تو چشماش یه دنیا غم نشسته. با همون صالبت 

 یم گه
ی

 :همیشیک

انی از تو بدونم یا نه؟ -
 باالخره باید یه چت  

 اون وقت چرا؟ -

 :ر یم شه و با خونشدی یم گهلبخندش پررنگ ت

یم -  .چون جنابعایل دوست دختر

 .آخ که چه قدر دلم یم خواد رس خودم و این زبون نفهم رو بکوبم به دیوار

 :ماکان

 نگفتر حمید چی کاره ات یم شه؟ -

 :با عصبانیت یم گم

 .ردماونم ییک هست مثل کیهان. مادرش مریض بود و اون به کمک احتیاج داشت منم کمکش ک -

 :ماکان با جدیت یم گه

 .یعت  هیچ کس دیگه نبود به این آقا پش کمک کنه -

 .اون هنوز خییل بچه ست -

 :با تعجب یم گه
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 مگه چند سالشه؟ -

چهارده سالشه، پدر نداره. درسش رو کنار گذاشت و به خاطر خونواده اش داره کار یم کنه. به نظرت یه خرده کمک  -

 وره؟از جانب من خییل تعجب آ

 .ماکان با دهن باز نگام یم کنه، نیم دونم چرا این قدر تعجب کرده

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 چهارده سالشه؟ -

 .اوهوم -

 :به آرویم یم گه

 تو واقعا تا حاال با کش دوست نشدی؟ -

 من با کش دوستم یا کش تو گذشته ام بوده؟ -
ی

 چرا به زور یم خوای بیک

 :ماکان با اخم یم گه

 .م میاد سوالم با سوال جواب داده بشهبد -

ا بدم میاد، همی   که جلوت بشینم و بخوام به سواالت جواب بدم سخت ترین کار دنیاست ویل  - منم از خییل چت  

اض یم کنم  .مگه من اعتر

 :جوابم رو نیم ده و یم گه

ی به شیطون  تو تا حاال هیچ شیطنتر توی این زمینه -  .نکرده باشه من نیم تونم باور کنم دختر

 .بابا شیطونم، هرزه که نیستم. بعدش هم کش مجبورت نکرده که باور کت   -

حس یم کنم رنگ نگاش عوض شده، یه جورانی آروِم آرومه. من این حالتش رو درک نیم کنم، اگه منو فقط برای چند 

 .روز یم خواد پس چرا این قدر به گذشته ام گت  یم ده

 :ماکان

 .ا هم باشیم، من نیم خوام اذیتت کنم. اون روزانی که میای روستا یم تونیم با هم باشیمبیا یه مدت رو ب -

 .من نیم تونم -

 :ماکان

 دیگه چرا؟ -

م -  .قبال هم گفتم حس یم کنم اگه در آینده ازدواج کنم عذاب وجدان یم گت 

 :ماکان

ی؟ من که ازت رابطه ی جنش نیم خ -  .وامای بابا، چرا این قدر سخت یم گت 
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به نظر من خیانت این نیست که جسمت رو در اختیار دیگری بذاری اگه یه روزی روحت هم دست خورده شد باز  -

یک زندگیم نگه دارم. چرا من هر چی یم گم مثل آدمای عهد  . من یم خوام جسم و روحم رو برای رسر هم تو یه خائت 

؟ اصال بذار این جوری بگم  تو خودت دوست داری همش آینده ات در گذشته اش با قاجار باز حرف خودت رو یم زن 

کش رابطه داشته باشه؟ اصال رابطه هیچی تو خوشت میاد همش آینده ات با یه پش، یه دوستر معمویل داشته 

باشه؟ با همه ی روشنفکری ای که االن ازش حرف یم زن  ویل وقتر پاش برسه مطمئنم نیم تون  این موضوع رو 

 .تحمل کت  

ن با لبخند نگام یم کنه. خدایا باز چه نقشه ای داره؟ به ساعتم نگایه یم ندازم. این همه حرف زدیم هنوز شش ماکا

 .شده، بارون هم قطع نشده. بدشانش پشت بدشانش

 :ماکان

 .اون قدرا هم که به نظر یم رسه بچه نیستر  -

داییت دوس - ت شو، به خدا خییل بهم میاین، فامیل هم پس دست از رسم بردار. اصال من یم گم برو با اون دختر

، همدیگه رو هم یم شناسی   در آینده یم تونید با هم ازدواج کنید  .هستی  

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

 من جانی نداره -
ی

 .دختر تو چه قدر ساده ای، ازدواج تو برنامه ی زندگ

 :یم کنه و یم گه متعجب نگاش یم کنم. وقتر تعجبم رو یم بینه خنده اش رو جمع

خوشم نمیاد متعهد باشم، با ازدواج خییل از آزادی ها رو از دست یم دم. دیدگاه من در مورد ازدواج اینه که مثل یه  -

ی  لذت بتر
ی

 .زنجت  دست و پات رو یم بنده و نیم ذاره اون جور که باید از زندگ

 داری -
 
 .باید بگم دیدگاه مزخرق

ه و یم گه از این همه رک بودنم دوباره  :خنده اش یم گت 

 .بچه تو نیم ترش یه بالنی رست بیارم، همیشه باید جواب حرفام رو بدی -

 :یه چشم غره براش یم رم و یم گم

؟ -  االن منتظرم ببینم امروز چه بالنی رسم نازل یم کت 
 این قدر بال رسم آوردی دیگه برام عادی شده، از همی  

 :یم گهماکان با لبخند نگام یم کنه و 

 .بیا یه فرصت به همدیگه بدیم. گ از آینده ختر داره -

، من هم که دوست ندارم به همش آینده ام خیانت کنم. دو  - چرا این قدر اضار داری؟ تو که حاض  به ازدواج نیستر

؟ من حتر رفتار و عقاید تو رو ن یم پسندم. من و تو تا آدم متفاوت با دو تا دیدگاه متفاوت. چرا این قدر اضار یم کت 

 .مثل دو تا خط موازی هستیم

 :ماکان جوابم رو نیم ده و یم گه

احت کت   - ه فعال استر  .بهتر
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 :دستش رو به سمت صورتم میاره. با پشت دست گونه ام رو لمس یم کنه و یم گه

، بارون هم که قصِد بند اومدن نداره -
 

 .هنوز یه خرده دایع

 .گرسنمه -

 :و یم کنه و یم گهدستش رو توی موهاش فر 

ی واسه خوردن پیدا یم شه؟ - احت کن برم ببینم تو ماشی   چت    خودم هم گرسنه هستم، یه خرده استر

این رو یم گه و از جاش بلند یم شه به سمت در کلبه حرکت یم کنه. در رو باز یم کنه و از کلبه خارج یم شه. به فکر 

ش هم خوشم فرو یم رم. واقعا دلیل این همه اضارش چیه؟ ح تر از اول هم بهم یم گه قصد ازدواج نداره. از هیچ چت  

ایط هم برای به دست آوردنم دروغ نگفت. مثل خیلیا یم  نیومده باشه ویل این صداقتش قابل تحسینه. در بدترین رسر

ه اما این کار رو نکرد. از این فکر لبخندی رو لبام یم  شینه. با همه ی تونست با دروغ و فریب، کارای خودش رو پیش بتر

اینا نیم تونم قبولش کنم، عقاید و باورهام بهم این اجازه رو نیم دن. من اصال نیم تونم زورگونی ها و خودخوایه 

هاش رو تحمل کنم. حتر اگه باهاش دوست هم بشم باز آینده ای در کار نیست، فقط دوستیه. اون هیچ وقت قصد 

رفا چیه که پیش خودم یم زنم. رسم رو تکون یم دم. من نباید اصال به این حرفا ازدواج نداره. یهو به خودم میام. این ح

 .فکر کنم. سیع یم کنم به ماکان فکر نکنم اما باز یاد حرفاش یم افتم

، وقتر هم نخوامت باید از زندگیم گورت رو گم کت  »  «.وقتر اراده کنم باید توی دستم باشر

م و یم گم  :رسم رو تو دستام یم گت 

 .روژان چه مرگت شده. تو قرار نیست باهاش باشر پس بیخودی با فکر کردن به این حرفا خودت رو ناراحت نکن -

؟ زیر لب  طاق باز دراز یم کشم و به سقف نگاه یم کنم. خودم هم نیم دونم چه مرگمه، حس یم کنم ناراحتم اما از چی

 :زمزمه یم کنم

 هانی هس -
 .ت که ماکان بهم کردهحتما این ناراحتر به خاطر توهی  

بعد هم چشمام رو یم بندم و با خودم فکر یم کنم چه قدر دیر کرده. مثال رفته یه چت   بیاره بخوریم، ویل انگار رفته 

 .بسازه

***** 

 

 

 «ماکان»

ه از کلبه خارج یم شه، همون جور که به سمت ماشی   یم ره به حرفای روژان فکر یم کنه. بد جور توی فکره. تا حاال ب

ماجرا این جوری نگاه نکرده بود. حرفاش رو قبول داشت خودش هم هیچ وقت دلش نیم خواست همش آینده اش 

دست خورده باشه حتر نیم تونست راض  بشه که همش آینده اش با پشی دوست بوده باشه هر چند قصِد ازدواج 

یم ذاشت حق رو به روژان یم داد اما از یه نداشت ویل وقتر به حرفای روژان فکر یم کرد و خودش رو جای اون مرد 

اف یم کنه  :طرف هم نیم تونست ازش بگذره، برای اولی   بار پیش خودش اعتر
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 .چه قدر دوست دارم این خانم کوچولو رو مال خودم کنم -

حاال که یم دونست دست هیچ کس بهش نخورده، حاال که یم دونست تا االن است  هیچ کس نشده، حاال که یم 

ست اولی   بوسه رو خودش روی لب هاش زده، یه حس خونر داشت. یه حش که نسبت به هیچ کدوم از دوست دون

اش نداشت. شاید دلیلش این بود که هیچ کدومشون تجربه ی اولشون نبود، اما او برای روژان اولی   تجربه بود.  دختر

 .کس تا االن به روژان نخورده آرومش یم کرداین بهش آرامش یم داد نیم دونست چرا؟ ویل فکر به این که دست هیچ  

 
ی

خودش هم نیم دونست چرا دوست داره اون رو مال خودش کنه، خودش هم نیم فهمید چرا از نبودن کش تو زندگ

. یه لبخند روی لباش  روژان این قدر خوشحاله؟ فقط یم دونست دوست داره این دختر مال اون باشه، به هر قیمتر

 :کنه  یم شینه و زمزمه یم

 نر پروا جوابم رو یم دی دوست دارم محکم بغلت کنم و همون لحظه مال  -
چرا تسلیم نیم شر خانم کوچولو؟ وقتر

 .خودم کنم

 :با لبخند ادامه یم ده

 .خودم کم کم رامت یم کنم -

 :همون جور که به سمت ماشی   یم ره یاد حرفانی یم افته که به روژان زده. با خودش یم گه

؟ -  .من که قصد ازدواج ندارم آخرش چی

، از همون اول یم گفت که قصدم ازدواج نیست و هر  ای قبلیش همه و همه از این موضوع ختر داشیر  دوست دختر

ایطش رو قبول کنه یا نه. پس چرا  ی رسر کس که نیم خواست خودش عقب یم کشید. براش زیاد هم مهم نبود دختر

 .راض  بشه؟ یاد حرف روژان یم افتهاالن داره همه ی سعیش رو یم کنه که روژان 

. من هم که دوست ندارم به همش آینده ام خیانت کنم. دو تا » چرا این قدر اضار داری؟ تو که حاض  به ازدواج نیستر

؟ من حتر رفتار و عقاید تو رو نیم پسندم، من و تو مثل  آدم متفاوت با دو تا دیدگاه متفاوت، چرا این قدر اضار یم کت 

 «.خط موازی هستیم دو تا 

ده یم شه. با دندونای کلید شده زمزمه یم کنه  :از فکر ازدواج روژان قلبش فشر

ی رو بخوام باید  - ، حتر اگه قصدم ازدواج نباشه. من اگه چت   ، تو باید مال من باشر من هیچ وقت نیم ذارم ازدواج کت 

 .به دستش بیارم

االن هیچ دختر براش این جایگاه رو نداشت. از فکر کردن به این که به  دلیل این همه خشم و ناراحتر رو نیم فهمید. تا 

ه  .یه پش چهارده ساله حسادت یم کرد خنده اش یم گت 

 :زیر لب یم گه

 چرا حسودی یم کردم؟ واقعا چرا؟ -

 :یاد حرف پدرش یم افته

 .هیچ وقت عشق و دوست داشیر  فقط و فقط آدما رو به تبایه یم کشونه. هیچ وقت عاشق نشو، -

 :با خودش یم گه
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من دوستش ندارم، من عاشقش نیستم، من فقط یم خوام داشته باشمش، فقط یم خوام مال من باشه، مثل همه  -

انی که خواستم و به دست آوردم
 .ی اون چت  

 :یه صدانی تو ذهنش یم گه

؟ -  پس چرا این قدر کوتاه میای؟ پس چرا به زور تصاحبش نیم کت 

 :ره و به خودش جواب یم ده اخماش تو هم یم

یم خوام همه ی وجودش رو رام خودم کنم، هم قلبش، هم جسمش باید در اختیار من باشه. من هیچ وقت به  -

 .خاطر رابطه ی جنش خودم رو خار و ذلیل نیم کنم

ون یم ده و یم گه  :به کنار ماشی   رسیده، لباساش خیِس خیس شده. با عصبانیت نفسش رو بت 

 رون چرا بند نمیاد؟این با -

در ماشی   رو باز یم کنه و با عصبانیت دنبال اون چند تا بیسکوییت یم گرده. یادش بود آخرین باری که رفته بود شهر 

 بمونند. یادش 
ر
چند تا بیسکوییت خرید که بخوره ویل براش کاری پیش اومد که باعث شد بیسکوییتا دست نخورده باق

 :زیر و رو یم کنه و باالخره پیداشون یم کنه. لبخندی رو لباش یم شینه و یم گه نمیاد کجا گذاشته. همه جا رو 

ه -  .از هیچی بهتر

از دیروز هیچی نخورده بود، حتر صبحونه هم نخورده بود. زودتر یم خواست بره تا اون احمد و عباس رو تنبیه کنه. 

یم داد. فکر این که روژان مال احمد بشه دیوونه  شاید اگه روژان نیم رسید احمد رو زیر تازیانه های شالق به کشیر  

اش یم کرد. حتر اگه یه خواستگاری ساده بود. بابت شایعه هانی که عباس درست کرد خییل هم از عباس ممنون بود 

این جوری تو این روستا همه یم دونسیر  روژان مال اونه. آخرین لحظه هم به احمد اخطار داد. خیالش از بابت اهایل 

وع یم شهروست  .ا راحته. اما وقتر روژان برگرده تهران، اون موقع باید چی کار کنه؟ تازه مصیبتاش رسر

ون یم ده و یم گه  :با حرص نفسش رو بت 

 یم کردی، االن هم همون کار رو کن -
ی

 .قبل از اومدنش چه جوری زندگ

جنگل بغل کرد، از وقتر که طعم  ته دلش یم دونست که دیگه هیچی مثل سابق نیم شه از وقتر که روژان رو توی

 
ی

لباش رو چشید، از وقتر که فهمید بوسه ی خودش اولی   بوسه ی روژان بوده، از وقتر که فهمید کش توی زندگ

ا تغیت  کرد. برای اولی   بار ترس از دست دادن کش تو دلش آشیونه کرد  .روژان نیست، خییل چت  

***** 

کنم و به در کلبه نگایه یم ندازم. ماکان با لبخند داخل یم شه و بیسکوییتا رو   با صدای باز شدن در چشمام رو باز یم

 .بهم نشون یم ده

 :با اخم یم گم

؟ -  فقط همی  

ه و یم گه  :خنده اش یم گت 
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 .نکنه انتظار داری برات جوجه کباب بیارم -

 :با شیطنت یم گم

 .بدم نیست، اما به یه پرس رضایت نیم دما -

 :ماکان

 .، بنده یم دونم شما هر جا حرف از غذای مجان  باشه چادر یم زنیدبله بله -

م. ماکان با  ه، به دستش چنگ یم زنم و بیسکوییت رو ازش یم گت  میاد باالی رسم و یه بیسکوییت رو به طرفم یم گت 

 :صدای بلند یم خنده و یم گه

ته؟ آروم تر -  چه ختر
 .دختر

 .من که مثل تو چرنر های اضافه ندارم -

 :ماکان

 .به اینا یم گن عضله، نیم دونستر بدون -

یت کمک چندان  نیم کنه -  .هه هه،حاال یم دونم اما این دونسیر  به علم بشر

 :ماکان

م -  .یه کار نکن همون بیسکوییت رو هم ازت بگت 

 .البد یم خوای مثل اون دفعه سهم مگسه بشه -

 :و من ادامه یم دم با یاد آوری اون بار لبخندی رو لب هر دوتامون میاد 

 .کوفتش بشه، من که راض  نیستم، اون آب پرتقال سهم من بود -

 :ماکان

 اشتباه نکن، سهم من بود که من حاض  بودم اون مگس آب پرتقال رو بخوره ویل تو نخوری؟ -

 .از بس نر لیاقتر  -

ریم دارم و یم ذارم تو دهنم. از هیچی نیم گه و یه بیسکوییت رو یم ذاره تو دهنش. من هم ییک از بیسکوئتا رو ب

ه. بعد از خوردن بیسکوییتا نگایه به ماکان یم ندازم که یم بینم دست به جیب   بهتر
ی

بیسکوییت بدم میاد ویل از گشنیک

 .کنار شومینه ایستاده، نگام یم کنه

 .تا گ باید این جا بمونیم، یم ترسم کیهان نگران بشه -

 :اخیم یم کنه و یم گه

 چی  -
ی

 .کار کنم؟ ماشی   که روشن نیم شه، بارون هم که بیشتر شده. کاری از دستم برنمیاد  یم گ

 :با خشم یم گم
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 .همش تقصت  توئه -

 یم گه
ی

 :با نر حوصلگ

وع نکن که حوصله ی یه بحث دوباره رو ندارم -  .دوباره رسر

 :بعد با چند قدم خودش رو به من یم رسونه و یم گه

 مچ دستت بهتر شده؟ -

ون یم کشم و  تا میام ه و نگایه بهش یم ندازه. آروم دستم رو از دستش بت  جواب بدم مچ دستم رو تو دستش یم گت 

 :یم گم

 .خوبه -

 .رو تخت کنارم یم شینه و نگام یم کنه

؟ -  چته؟ چرا این جوری نگام یم کت 

 :ماکان

 دلم یم خواد حرفیه؟ -

 :از جام بلند یم شم که اون هم بلند یم شه و یم گه

؟ -  حق نداری از رختخواب بلند شر

 :با اخم یم گم

 اون وقت چرا؟ -

 :ماکان

 .چون تا از جات بلند یم شر هزار تا دردرس درست یم کت   -

؟ -
ی

 من گ دردرس درست کردم؟ چرا دروغ یم گ

 :ماکان

 .بفرما همی   تب و لرزی که دیشب کردی گ باعثش بود -

 .خب هوس بارون کرده بودم -

 :ماکان

 .بعایل هوس بارون یم کت  اون وقت من باید پرستاری کنمجنا -

 خب کش مجبورت نکرده بود؟ -

 :ماکان
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 .خییل حرف یم زنیا، داری مجبورم یم کت  از شیوه ی خودم واسه ی ساکت کردنت استفاده کنم -

 :با پوزخند یم گم

؟ -  مثال یم خوای چی کار کت 

 :ماکان با لبخند یم گه

 .لت یم خواد بدون  مثل این که خییل د -

ی بهش بگم که خودش رو روی من پرت یم کنه که روی تخت یم افتم، خودش هم روم یم افته. یم خوام  یم خوام چت  

ه و خییل آروم لبام رو با  دست و پا بزنم که پاهام رو با پاهاش قفل یم کنه و هر دو تا دستام رو با یه دستش یم گت 

وع یم کنه ب ه بوسیدنم. چشماش رو بسته و با آرامش منو یم بوسه. هیچ چت   مثل دیروز لباش قفل یم کنه و رسر

ی از خشم دیروز نیست. قلبم تند تند یم زنه. با مالیمت با لبام بازی یم کنه. حس یم کنم دارم غرق یم  نیست، ختر

یم خواد همی   جور  شم. انگار توی یه دنیای دیگه ام. ناخودآگاه داره چشمام بسته یم شه. نیم دونم چرا ویل دلم

ادامه بده. نیم دونم چرا خوشحالم که اون همون جور با لبام بازی یم کنه و اجازه ی هیچ حرکتر رو بهم نیم ده. یاد 

 .حرفش یم فتم

ی رو بخوام به هر قیمتر شده به دست میارم»  «.من عاشق دست نیافتت  هام. وقتر چت  

اون یم خواد ازم استفاده کنه، من چرا دارم باهاش راه میام؟ اخمام تو  تازه به خودم میام. من دارم چه غلظ یم کنم. 

وع یم کنم به تقال کردن، اما فایده ای نداره اون باز به کارش ادامه یم ده، ویل من همچنان سیع یم کنم از  هم یم ره، رسر

و تجربه نکرده بودم. وقتر دستش خالص شم ویل نیم تونم منکر لذنر بشم که داره بهم یم ده. تا حاال چنی   حش ر 

تقالم رو یم بینه. لباش رو از لبام جدا یم کنه. هر دومون نفس نفس یم زنیم. من که نفس کم آورده بودم چند بار 

ی بگم که دوباره خم یم شه و این بار با یه خرده خشونت به  نفس عمیق یم کشم. با لبخند نگام یم کنه یم خوام چت  

شون بازی یم کنه. بعد از یه مدت که خودم هم نیم دونم چه قدر گذشته لباش رو از لبام جدا لبام بوسه یم زنه و باها

 .یم کنه و روی تخت یم شینه

 :همون جور که نفس نفس یم زنم یم گم

 ...تو، تو -

 :یم پره وسط حرفم و با خنده یم گه

 جوانر کت  به نفع  -
 .من یم شهطعم لبات خییل خوشمزه بود، اگه دوباره بخوای حاض 

 :از عصبانیت دستام رو مشت یم کنم و یم کوبم به سینه اش که خنده اش بیشتر یم شه و یم گه

 .دختر خودت رو از این ناقص تر نکن -

 :با داد یم گم

؟ -  تو چه طور جرات یم کت 

 :با خونشدی و مالیمت انگشت اشاره اش رو روی لبم یم کشه و نر توجه به حرفم یم گه

 .خییل متفاوته طعم لبات -
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 :با خشم دستش رو پس یم زنم که از جاش بلند یم شه و همون طور که به سمت پنجره یم ره یم گه

 .بهت گفتم که اگه ساکت نشر از شیوه ی خودم استفاده یم کنم -

ی بگم که یم گه  :یم خوام چت  

 جوانر یم کت   -
 .مثل این که تو هم خوشت اومده، چون هنوز خییل حاض 

حرفش ساکت یم شم. وقتر عکس العمل منو یم بینه از خنده منفجر یم شه و دیگه هیچی نیم گه. حوصله ی  با این

جر و بحث ندارم، یم دونم کار خودش رو یم کنه. اعصابم خییل خرده. چرا داشتم تسلیم یم شدم؟ حرفش تو گوشم 

 .یم پیچه

 «.مثل این که تو هم خوشت اومده»

د؟ دستم رو یم ذارم روی قلبم. تند تند یم زنه، من چمه؟ نگایه به ماکان یم ندازم داره از یعت  واقعا خوشم اومده بو 

ون نگاه یم کنه. چرا امروز این جوری شدم؟ دلم یم خواست به کارش ادامه بده. حتر وقتر که تقال هم یم  پنجره به بت 

این جوری بشه. خودم هم نیم فهمم چم کردم دوست داشتم به کارش ادامه بده. خدایا منو ببخش من نیم خواستم 

 .شده. با ناراحتر به ماکان نگاه یم کنم و حس یم کنم چه قدر با خودم غریبه ام

م نابود شد. اگه دیروز بوسه ای بود با خشونت بود، به زور بود، اما امروز  همه ی باورهام، همه ی اعتقاداتم همه چت  

م. اشک تو چشمام جمع یم شه، حالم از خودم بهم یم خوره. ماکان داشتم تسلیم یم شدم، حتر داشتم لذت یم برد

حق نداشت این کار رو باهام کنه، از ماکان متنفرم. اولی   کش که منو یم بوسه باید عشقم باشه ویل من االن توسط 

ی    ع اشیک رو کش بوسیده شدم که تا حد زیادی از خودش و رفتاراش متنفرم. پشتش به منه، نباید اشکام رو ببینه. رس 

که توی چشمام جمع شده با دستام پاک یم کنم، من باید مقاوم باشم، نباید تسلیم یه هوس زودگذر بشم. چه قدر از 

خودم بدم میاد، من با اون همه ادعا داشتم در برابر یه بوسه تسلیم یم شدم. تنها امیدواری که به خودم یم دم اینه 

ن از زن بودنم سوء استفاده کنه. نیم دونم چه قدر گذشته اما با صدای ماکان به که به خودم اومدم. نباید بذارم ماکا

 .خودم میام

 :ماکان

ون ببینم چی کار یم تونم کنم - ه بریم بت 
 .بارون بند اومده بهتر

 :با رسدی یم گم

 لباسام رو بدین باید عوض کنم؟ -

م و نگایه به اطراف کلبه یم ندازم. بهت زده بهم نگاه یم کنه. وقتر تعجبش رو یم بینم با نر تفاو نر نگام رو ازش یم گت 

چشمم به لباسام یم افته به سمت لباسام یم رم و اونا رو بریم دارم. هنوز بهت زده نگام یم کنه از کلبه خارج یم شم و 

طول یم کشه.  به سمت پشت کلبه یم رم تا لباسام رو عوض کنم. لباسای ماکان رو هم تا یم کنم. کارم چند دقیقه ای

ون میام ماکان رو یم بینم که با نگران  به اطراف نگاه یم کنه و دنبالم یم گرده. چشمش به من یم  وقتر از پشت کلبه بت 

 :خوره، با عصبانیت به طرف من میاد و یم گه

؟ -  کدوم گوری رفتر

 :با لحن رسدی یم گم
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 .رفتم پشت کلبه لباسام رو بپوشم -

م و یم گم بعد لباسای خودش رو به  :طرفش یم گت 

 .ممنون بابت لباس -

با دهن باز نگام یم کنه. از مت  که همیشه شوچ  و خنده یم کردم این لحن بعیده. خودم هم این رو خوب یم دونم، اما 

وقتر ببینم کش داره از رفتارم سوء استفاده یم کنه ترجیح یم دم تغیت  کنم. امروز فهمیدم که هر کش جنبه ی شوچ  

و خنده رو نداره. ماکان وقتر شوچ  ها و شیطنت های منو دید فکر کرد که یم تونه یه مدت خودش را با من رسگرم 

ین اشتباه زندگیم اینه که با  کنه و بعد هم بره رساغ زندگیش. هر کاری کرد من باز هم همون جور رفتار کردم. بزرگتر

اما باالخره فهمیدم. باالخره فهمیدم که شوچ  و خنده با یه  همه یه جور برخورد یم کنم این رو خییل دیر فهمیدم

غریبه عواقب خونر رو برام به همراه نداره. وقتر یم بینم همون جور نگام یم کنه خودم به سمت کلبه یم رم و لباساش 

 :یت یم پرسهرو روی تخت یم ذارم. یم خوام از کلبه خارج شم که یم بینم به در تکیه داده و نگام یم کنه و با جد

 چی شده؟ -

ا شده. همه ی اون کارها رو هم خودت انجام دادی. خودت هم یم دون  چی شده.  با خودم فکر یم کنم که خییل چت  

 !پس چه دلییل داره که من دوباره توضیح بدم و تو دوباره بهم جواب تکراری بدی

 :با خونشدی نگاش یم کنم و یم گم

ی نشده، لطفا بگی   االن ب -  اید چی کار کنیم؟چت  

ی بگه اما منرصف یم شه. دستش رو الی موهاش فرو یم کنه و با  با تعجب نگام یم کنه. دهنش رو باز یم کنه که چت  

ون یم ده و یم گه  :حرص نفسش رو بت 

ی رو پیاده بریم، یه خرده طوالنیه اما چاره ای نداریم - ه یه مست 
 .ماشی   که روشن نیم شه فکر کنم بهتر

 :ون یم دم و یم گمرسی تک

 .باشه -

 :به سمت در کلبه یم رم و یم گم

 اجازه یم دین؟ -

 نیم زنه و از جلوی در کنار یم ره، من هم از کلبه خارج یم شم. متفکر پشت رسم راه میاد و هیچی نیم گه، من 
 
حرق

یم کنم بهم برسه  .هم ترجیح یم دم هیچی نگم. به ماشی   که یم رسم صتر

 :با تعجب یم گه

 چرا وایسادی؟ -

ه شما جلوتر حرکت کنید من که مست  رو بلد نیستم -  .بهتر

 :متعجب از رفتارای من رسی تکون یم ده و یم گه

 .باشه -
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ماکان جلوتر از من حرکت یم کنه و من هم پشت رسش راه یم افتم. هنوز یه خرده حالم بده. با اون تب و لرزی که من 

کرش باقیه. حدود یک ساعته داریم راه یم ریم دیشب کردم و با اون غذانی که من 
ُ
خوردم همی   که زنده ام جای ش

 رو به موتم. ماکان هم با قدم های بلند حرکت یم کنه 
ی

خییل خسته شدم اما هنوز به روستا نرسیدیم. از شدت خستیک

سته ام و از یه که هر قدمش دو سه برابر قدم های منه. من مجبور یم شم تقریبا پشت رسش بدوم. از یه طرف خ

طرف هم غرورم اجازه نیم ده ازش بخوام رسعتش رو کم کنه. همون جور که با رسعت پشتش حرکت یم کنم پام به 

 .یه سنگ گت  یم کنه و یم افتم زمی   

 :ماکان با رسعت به طرفم بریم گرده و یم گه

 چی شد؟ -

ونه یم شم. همی   جور بدشانش پشت مچم به شدت درد گرفته. پام هم بد جور پیچ خورد. خدایا دارم دیو 

بدشانش. باز درد پام خوبه ویل مچ دستم بد جور درد یم کنه. از شدت درد یه قطره اشک از چشمام رسازیر یم شه. 

 .خییل دارم سیع یم کنم گریه نکنم

 :ماکان به رسعت خودش رو به من یم رسونه و کنارم زانو یم زنه و یم گه

 روژان حالت خوبه؟ -

 :مه ی دردی که دارم یم کشم با رسدی یم گمبا ه

 .ممنون خوبم -

 :یم خواد کمک کنه بلند شم که یم گم

 .ممنون خودم یم تونم -

ه. با زحمت از روی زمی   بلند یم  از عصبانیت دندوناش رو روی هم فشار یم ده و هیچی نیم گه و از من فاصله یم گت 

اه برم. ماکان نر توجه به من با رسعت راه یم ره، ویل من آروم آروم پشت شم. با این پا حتر نیم تونم درست و حسانر ر 

قابل تحمله. از  رسش حرکت یم کنم. هر چی بیشتر راه یم رم درد پام هم زیادتر یم شه. مچ دستم هم که دیگه غت 

رمه. پشتش به شدت درد نفس نفس یم زنم و عرق روی پیشونیم یم شینه. ماکان خییل جلوتر از من وایساده و منتظ

ی که یم تونم توی یه دقیقه یط کنم، توی ده دقیقه به سختر یط یم کنم و خودم رو  منه و به من نگاه نیم کنه. مست 

 :به ماکان یم رسونم. با شنیدن صدای قدم هام نر توجه به حال من حرکت یم کنه و یم گه

 کنم. من تا همی   االن هم کیل دیرم شده. این رو اگه بخوای همی   جوری بیای از من انتظار نداشته باش برات صتر  -

ه مثل بچه ی آدم  ونه رو ندارم. بهتر  منو گذاشت و رفت. من حوصله ی لوس بازی های دختر
ی

بهت گفتم که بعد نیک

 .دنبالم راه بیای

 :با صدانی که از شدت نر حایل به سختر شنیده یم شه یم گم

اگه این قدر دیرتون شده یم تونید زودتر از من خودتون رو به روستا  من از اول هم نیم خواستم مزاحم شما بشم -

 .برسونید

 :با شنیدن صدام رسی    ع به سمتم بریم گرده و با دیدن حال و روزم با دو قدم بلند خودش رو بهم یم رسونه و یم گه

 روژان چت شده؟ -
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یشتر نرفتم که خودش رو بهم یم رسونه و با همون حال خرابم به عقب هلش یم دم و از کنارش یم گذرم. چند قدم ب

ه. متوقفم یم کنه و یم گه  :بازوم رو یم گت 

 روژان تو حالت خوب نیست، بهم بگو چت شده؟ -

 :با چشمانی که از شدت درد خمار شده یم گم

 .من حالم خوبه -

ون بکشم که با اون همه ضعف زورم بهش نیم رسه. با نگران    نگام یم کنه و مجبورم یم یم خوام بازوم رو از دستش بت 

 :کنه روی زمی   بشینم. خودش هم رو به روم زانو یم زنه و یم گه

 بهم بگو کجات درد یم کنه؟ -

 جوانر از جانبم نیم شنوه داد یم زنه و یم گه
 :بد جور نفس نفس یم زنم. وقتر

 یم گم چه مرگته؟ -

 :به زحمت یم گم

 .زیاد مهیم نیستپام پیچ خورده یه خرده درد یم کنه چت    -

 :بعد با پوزخند ادامه یم دم

ه زودتر از من حرکت کنید، من خودم یم تونم از پس کارهای خودم بربیام -  .شما بهتر

 :با عصبانیت نگام یم کنه و یم گه

 .تو این موقعیت هم دست برنیم داری -

ه  .بعد از روی زمی   بلندم یم کنه و منو توی بغلش یم گت 

 :ور شنیده یم شه یم گمبا صدانی که به ز 

 .خودم یم تونم بیام -

 :ماکان

ه حرف نزن  که خییل از دستت کفری ام. اگه همون اول یم گفتر این جوری نیم شد -  .کامال معلومه. بهتر

دیگه جوابش رو نیم دم. اصال نیم تونم جوابش رو بدم. دیگه حتر نای حرف زدن هم ندارم. درد زیاد امونم رو بریده. 

ز شدت درد در اومده. ماکان متوجه ی اشکام یم شه و یم ایسته. منو با نگران  روی زمی   یم ذاره. جلوم یم اشکم ا

 :شینه و یم گه

 روژان حالت خییل بده؟ -

 :خوبه داره یم بینه ها، باز یم پرسه! ییک نیست بگه مگه کوری؟ وقتر یم بینه جواب نیم دم با اخم یم گه

 کدوم پاته؟ -
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 :گمبه سختر یم  

 .راست -

 :نگایه به پام یم ندازه و یم گه

 .فقط پیچ خورده، چون باهاش راه رفتر دردش بیشتر شده -

ه. این رو دیگه هر احمقر یم دونه. مِن بدبخت هم اگه نیم خواستم ازت عقب  یه جور برام توضیح یم ده انگار دکتر

احت کنم اما جنابعایل این قدر ت ند یم رفتر که انگار دنبالت کردن. همی   جور که دارم با بمونم یم تونستم یه خرده استر

م. که با صدای داد  خودم فکر یم کنم مچ دستم رو هم یم مالم. از شدت درد چشمام رو بستم و لبم رو گاز یم گت 

 .ماکان از ترس چشمام رو باز یم کنم. مست  نگاش رو دنبال یم کنم. نگاهش روی مچ دستم ثابت مونده

 :هبا داد یم گ

 ...چرا بهم نگفتر مچ دستت هم درد یم -

من نای حرف زدن ندارم و این پشه یه از مِن بدبخت حرف یم کشه. احساس یم کنم از شدت درد دارم از حال یم رم. 

چشمام بد جور سیایه یم رن ویل هنوز باز نگشون داشتم. صدای داد و فریاد ماکان هر لحظه گنگ تر یم شه. 

داره بسته یم شه. احساس یم کنم از زمی   کنده یم شم و بعد هم از حال یم رم و دیگه هیچی از  چشمای من هم کم کم

 .دنیای اطرافم نیم فهمم

چشمام رو باز یم کنم. روی یه تخت هستم. مثل تخت درمونگاه یم مونه. یه رسم بهم وصله. رسم رو بریم گردونم که 

 :. با اخم میاد جلو و یم گهماکان رو با موهای بهم ریخته جلوی در یم بینم

 باالخره بهوش اومدی؟ -

 :رسی به نشونه ی مثبت تکون یم دم و به رسدی یم گم

 .ممنون بابت کمکتون -

 :ماکان نر توجه به حرفم میاد روی صندیِل کناِر تخت یم شینه و یم گه

؟ آخه چت شده؟ -  روژان چرا این جوری حرف یم زن 

 .یه خرده درد داره ویل درد پام خییل خییل کم شدهدردم خییل کمتر شده. مچ دستم 

 ببخشید این سوال رو یم پرسم ویل بنده باید با یه غریبه چه جوری حرف بزنم؟ -

 :با اخم یم گه

 .با غریبه هر جور که دلت یم خواد ویل با من مثل سابق -

 .ویل شما امروز برای من از هر غریبه ای غریبه تری -

ی بگه که  :دکتر وارد اتاق یم شه. با لبخند به طرفم میاد و یم گه یم خواد چت  

 .دختر تو که زدی خودت رو ناقص کردی -
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 :یم خندم و با خنده یم گم

 .من نزدم خودش شد -

 :با لحت  که مثال داره فکر یم کنه یم گه

 بابا. اختیار دست و پامون که با خودمون نیست -
ی

 .هوم، راست یم گ

 ی؟آفرین، از کجا فهمید -

 :دکتر با مهربون  نگایه بهم یم ندازه و یم گه

 .ای شیطون بال، یه بار از زبون کم نیاری -

م -  .اگه کم آوردم از جنابعایل قرض یم گت 

 :با شیطنت یم گه

 .حرفشم نزن که خودم بهش احتیاج دارم -

نر تفاوت به حضور ماکان به دکتر  با صدای بلند یم خندم که چشمام به ماکان یم افته که با حرص نگام یم کنه ویل من

 :یم گم

 .این همه خسیش اصال خوب نیستا -

 :دکتر 

 .اگه خوب نیست جنابعایل یه خرده از اون زبونت رو به ما قرض بده -

ده -
َ
 .دکتر از این نوع خساستا واسه من خوبه ویل واسه ی شما ب

 :با خنده رسی تکون یم ده و یم گه

 .خییل بالنی دختر  -

ه و نگایه بهش یم ندازه و یم گهبعد می  :اد مچ دستم رو تو دستش یم گت 

خدا رو شکر مشکیل نداره فقط یه پماد یم دم که اگه چند روز بهش بزن  دردش کم یم شه برای مچ پات هم از همون  -

 .پماد استفاده کن

 :بعد به طرف در یم ره و یم گه

احت کت   - ه یه خرده استر  .بهتر

 .رف از اتاق خارج یم شه. ماکان همون جور با عصبانیت نگام یم کنه. اخماش بد جور تو همهبعد از گفیر  این ح

 :ماکان

 دکتر برات آشناست ویل من غریبه ام -
ی

. یم خوای بیک  .که با غریبه ها این جور حرف یم زن 
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 :با خونشدی یم گم

 .دکتر هم غریبه ست اما قبال امتحانش رو پس داده -

 :ماکان

ر داشته باشهفکر نیم   - ، اون هم جلوی من براش ض   .کت  این همه طرفداری از دکتر

 .ته دلم خایل یم شه. نکنه بالنی رس این بیچاره بیاره

 :با اخم یم گم

 .منظورتون رو نیم فهمم -

 :ماکان

 .اگه به بالنی که رس احمد اومد فکر کت  منظورم رو خوب یم فهیم -

ه. انگار  ترس رو توی چشمام یم بینه که با پوزخند به طرفم میاد و روی صندیل کنار  ترس همه ی وجودم رو یم گت 

 :تختم یم شینه و یم گه

س کاری بهش ندارم. تا وقتر پاش رو از گلیمش درازتر نکنه کاری بهش ندارم -  .نتر

 .از این ماکان هیچی بعید نیست بد جور نگران دکتر شدم

 بز 
 
ی نگم یم ترسم یه حرق  نیم زنیم. ماکان با ترجیح یم دم چت  

 
نم تالفیش رو رس بقیه در بیاره. هیچ کدوم حرق

لبخند نگام یم کنه و من هم زیر سنگیت  نگاش معذب یم شم ویل به روی خودم نمیارم. باالخره رسم تموم یم شه. 

ی نیم گه  چت  
 .ماکان خودش رسم رو از دستم جدا یم کنه و به دکتر

 :ماکان

کار بیاره. یه نفر دیگه هم فرستادم ویال که به بچه ها ختر بدهیه نفر رو فرستادم شهر   -  .که بره تعمت 

 :رسی به نشونه ی فهمیدن تکون یم دم و یم گم

 حاال ما باید چی کار کنیم؟ کش نیست ما رو به ویال برسونه؟ -

 :ماکان

 اری بلدی؟این جا کش ماشی   نداره، همون  رو هم که به ویال فرستادم با اسب رفته. سوارک -

 :با ناراحتر یم گم

 نه... پس مردم چه جوری خودشون رو به شهر یم رسونن؟ -

 :ماکان

 .تا جاده ی اصیل باید پیاده برن، بعد از اون یم تونند با اتوبوس برن -

 .این جوری که خییل سخته -
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 :ماکان

 .واسه ی جنابعایل سخته ویل این مردم عادت دارن -

 تا منتظر بمونم؟یعت  االن باید تو روس -

 :ماکان

 .بنده هم مجبورم به خاطر تو منتظر بمونم -

 .کش شما رو مجبور نکرده -

 :ماکان

. اگه من برم باید منتظر جنازه ات باشم -  .مثل این که ختر نداری بیشتر اهایل روستا به خونت تشنه هسیر 

 :یم خوام جوابش رو بدم که دکتر با لبخند وارد یم شه و یم گه

 مت تموم شده بود؟رس  -

 :ماکان با اخم یم گه

 .تموم شد خودم درآوردم -

 :دکتر با لبخند یم گه

 .کاش خودم رو صدا یم زدی -

 :ماکان با رسدی یم گه

 .احتیاچر نبود -

 :یم پرم وسط حرفشون و یم گم

 آقای دکتر دیروز دو نفر رو به درمونگاه نیاوردن؟ -

 :دکتر 

 منظورت کیه؟ -

 .و یم گم که بد جور کتک خورده بودنعباس و احمد ر  -

 :دکتر رسی به نشونه ی تاسف تکون یم ده و به ماکان نگاه یم کنه و یم گه

 .اصال کارتون درست نبود، اون چه بالنی بود که رس بیچاره ها آوردین -

ی بگه که من اجازه نیم دم و خودم با ناراحتر یم گم  :ماکان با اخم یم خواد چت  

 حالشون خوبه؟ -

 :دکتر 
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 .خانم خانما تو که باید خوشحال باشر اون روز بد جور کتکت زدن -

 .من راض  نبودم که تا حد مرگ کتک بخورن -

 :ماکان با عصبانیت یم گه

نر یم شه واسه بقیه که حساب کار دستشون بیاد -  .این عتر

 :دکتر با تاسف رسی تکون یم ده و یم گه

ها نیم تونند درست و حسانر کار کنند. شنیدم دامادشون رو هم از کار نر کار زخماشون خییل عمیق بود. حاال حاال -

 .کردین

 :با رسعت رو تخت یم شینم و با داد یم گم

 چ  ی؟ -

 .که هم دکتر و هم ماکان خودشون رو به من یم رسونند

 :دکتر 

؟ -  چرا داد یم زن 

 :یه کم از بلندی صدام کم یم کنم و یم گم

؟ -  شما چی گفتی  

 ...فتم زخماشونگ -

 .نه، در مورد دامادشون -

 :دکتر 

 .آها، شنیدم آقا ماکان دامادشون رو هم از کار نر کار کردن -

ی بگم که یم گه  :یم خوام چت  

این هفته بدترین هفته ی کاریم بود. اول تو رو اون جور کتک خورده یم بینم، بعد از تو، دختر ییک از اهایل روستا که  -

 .رش کتک خورده بود، دیروز هم احمد و عباس رو اون طور یم بینمتا حد مرگ از پد

 :ماکان با اخم به حرف های ما گوش یم ده. اخمام یم ره تو هم و یم گم

ه کتک خورده بود؟ -  چرا دختر

 :دکتر با تاسف رسی تکون یم ده و یم گه

 .اید با یه پش حرف زدهمثل این که با یه نفر حرف زده بود که نباید یم زد. من اول فکر کردم ش -

 .ماکان هم با کنجکاوی به حرفای دکتر گوش یم کرد
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 :دکتر 

 .اما بعدش دیدم که پدرش با داد یم گه تا تو باشر با اون دختر هرزه حرف نزن   -

نگاه من و ماکان بهم گره یم خوره. از شدت عصبانیت دستام رو مشت یم کنم. هر چی دکتر بیشتر حرف یم زنه خشم 

 .بیشتر یم شه من هم

 :دکتر 

 .مثل این که یم خوان به زور شوهرش بدن -

 :با صدانی لرزون یم پرسم

 یم دونید یم خوان به گ شوهرش بدن؟ -

 :دکتر با ناراحتر یم گه

 .به ییک که همسن باباشه -

 :ماکان به دکتر نگایه یم ندازه و یم گه

 یم دون  طرف کیه؟ -

 :دکتر 

ت رو هم با خودشون آورده بودن. اصال براش مهم نبود همش آینده اش داره جون یم اون روز اون مرتیکه ی نر  - غت 

ده. وقتر گفتم زنت داره جون یم ده چرا هیچ کاری نیم کت  بهم یم گه به زن جماعت نباید رو داد این کتکا براش الزم 

 .اشتمبود، حیف که هنوز زنم نشده اگه زن من بود با این خودرسی ها زنده اش نیم ذ

 :با داد یم گم

 .غلط کرده -

 :ماکان با نگران  یم گه

 .خودت رو عصبان  نکن -

 .چه جوری خودم رو عصبان  نکنم، اون دختر به خاطر من کتک خورده -

 :دکتر با دهن باز یم گه

 چرا به خاطر تو باید کتک بخوره؟ -

 .اش حرف بزنم. اون روز سوسن منو دیده اون قاسم لعنتر بد جور با من لجه، اجازه نیم ده من با خونواده -

 .با یادآوری اون روز اشک تو چشمام جمع یم شه

. نگران بود بالنی رسم بیاد -
ه زودتر روستا رو ترک کنم چون بد جور اهایِل روستا باهام لج هسیر   .بهم گفت بهتر

 :ماکان با نگران  نگام یم کنه و دکتر با ناراحتر یم پرسه
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 آخه چرا؟ -

 .من به پِش عباس جواب رد دادم، اون عباس و قاسم لعنتر حرفای نامربویط رو توی روستا پخش کردنچون  -

 :دکتر با تعجب یم گه

 یعت  احمد ازت خواستگاری کرد؟ -

 .اوهوم -

ل کنه ه اما سیع یم کنه خودش رو کنتر  .دکتر خنده اش یم گت 

 :دکتر 

 .باورم نیم شه -

 .منم باورم نیم شد -

 :م و به ماکان نگاه یم کنم و یم گمآیه یم کش

 هیچ جور نیم شه به سوسن کمک کرد؟ -

 :ماکان

 .اختیار سوسن با پدرشه -

 .اما وقتر دختر راض  نباشه عقد درست نیست -

 :ماکان

 .این جا خییل وقتا دختر رو به زور به عقد کش در میارن -

 :دکتر 

ای عجیب غریب یم بینمواقعا برام جای تعجب داره. از وقتر به این روست -  .ا اومدم هر روز چت  

ای عجیب غریب یم بینم - ای عجیب غریب یم بینید من، هم کیل بال رسم میاد هم چت    .خوبه شما فقط چت  

 :با حرف من خنده ای یم کنه و یم گه

 .یه خرده دیگه دراز بکش من هم برم به کارام برسم -

خارج یم شه. نگران سوسن هستم. بد جور اعصابم خرد شد. نگایه به رسی تکون یم دم. دکتر هم با لبخند از اتاق 

ماکان یم ندازم االن وقت لجبازی نیست. شاید بتونه بهم کمک کنه. بیچاره ثریا چه قدر عذاب یم کشه اون از رزا که از 

 .کمکش کنههمون اول تو آغوش یه نفر دیگه بزرگ شد اون از سوسن که دارن به زور شوهرش یم دن و کش نیست  

 .اشک تو چشمام جمع یم شه

 :ماکان با ناراحتر یم گه
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 .چرا این قدر خودت رو عذاب یم دی -

 .من باید به سوسن کمک کنم، مهم نیست چه جوری، من بهش مدیونم -

 :ماکان

. حالت بهتر شد با هم یم ریم پرس و جو یم کنیم ببینیم اون طرف کیه که یم - . یه کم آروم بگت 
خواد با  باشه دختر

 .سوسن ازدواج کنه

ه یم شم و با خوشحایل یم گم  :با چشمای خیسم بهش خت 

 واقعا؟ -

 :با لبخند نگام یم کنه و یم گه

ی - یط که یه خرده آروم بگت   .آره، به رسر

 :رسم رو تکون یم دم و یم گم

 من آرومم، نیم شه االن بریم؟ -

ه و یم گه  :خنده اش یم گت 

؟بعض  وقتا دقیقا مثل  -  بچه ها یم شر

ه کمک یم کنه از تخت پایی   بیام ی نیم گم بازوم رو یم گت   .وقتر یم بینه چت  

 :ماکان

 پات درد نیم کنه؟ -

 .نه خوبم -

 :رسی تکون یم ده و یم گه

 .نباید زیاد به پات فشار بیاری -

 .مراقبم -

 :ماکان

 .باشه بریم -

 :تا دکتر ما رو یم بینه یم گه

؟بهتر نبود یه خرد - احت کت   ه دیگه استر

 .نه خوبم -

 :دکتر 
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 .پس مراقب خودت باش -

 که یم خواست با سوسن ازدواج کنه چی بود؟ -
 
 باشه حتما. راستر دکتر یادت نیست اسم اون طرق

 :دکتر یه کم فکر یم کنه و بعد یم گه

 .فکر کنم اسمش قادر بود، اما این جور که فهمیدم از این روستا نبود -

 هر بود؟یعت  از ش -

 :دکتر 

 .نه، فکر کنم از روستاهای اطراف بود -

 .مرش -

 :دکتر 

 .خواهش یم کنم -

من و ماکان از دکتر خداحافظ  یم کنیم و هر دو از درمانگاه خارج یم شیم. دلم عجیب گرفته. نیم دونم چرا ویل حس 

 .ا نگران بودمیم کنم سوسن رو هم مثل رزا دوست دارم. احساسم دقیقا مثل روزیه که واسه رز 

 االن باید چی کار کنیم؟ -

 :ماکان

اش رو بیخودی شوهر نیم ده -  .اول باید بفهمم قادر کیه؟ قاسم دختر

 :با تعجب نگاش یم کنم وقتر تعجبم رو یم بینه یم گه

ا - ش تا طرف یه پول درست و حسانر بهش نده، یا به پیشنهاد خوب براش نداشته باشه محاله راض  به ازدواج دختر

 .باشه

 :ماکان با شیطنت نگام یم کنه و یم گه

 .بهتر نیست یه کم مهربون تر قدم بزنیم -

 :با اخم نگاش یم کنم و یم گم

 .همی   که دارم راه یم رم و فحش نثارتون نیم کنم باید خدا رو شکر کنید -

 :ماکان

؟ -  چرا باهام این طور رسیم حرف یم زن 

 .بم سوء استفاده کنهچون خوشم نمیاد کش از رفتار خو  -

 :ماکان
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 اون وقت بنده گ سوء استفاده کردم؟ -

 .خییل زیاد -

 :ماکان

؟ -  بابت کدوم ماجرا ناراحتر

ین ناراحتیم اون بوسه ی مسخره تون بود - ا ناراحتم ویل بیشتر  .بابت خییل چت  

 :ماکان با شیطنت یم گه

 .من که فکر کردم خوشت اومده -

 .ه چنی   فکری کردینشما خییل بیجا کردین ک -

 :بعد قدمام رو بلندتر بریم دارم، اونم با رسعت بیشتر باهام هم قدم یم شه و یم گه

 .همه از خداشونه توسط من بوسیده بشن -

 .ویل من چنی   عالقه ای ندارم. شما باعث شدین همه ی باورهای من زیر سوال بره -

 :ماکان

 مگه یه بوسه چه قدر یم تونه مهم باشه؟ -

من قبال هم بهتون گفتم، من دوست دارم همه ی وجودم برای همش آینده ام باشه. دلم نیم خواد قبل از ازدواج  -

 .دست کش بهم بخوره

 :آیه یم کشه و یم گه

 .باشه، قول یم دم از این به بعد حد و مرزم رو بدونم. حاال بخند -

 .نیم خوام، خنده ام نمیاد -

 :ماکان

 .بیه یم خوادمثل این که دلت تن -

 .خوبه االن قول دادین -

 :ماکان

یط که اذیتم نکت  عملیش یم کنم -  .به رسر

 .من که اصال کاری بهتون ندارم -

 :ماکان

 .نکنه دلت یم خواد وسط روستا ببوسمت -
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 .جییع  یم زنم که باعث یم شه از ته دل بخنده

 :ماکان

 .خییل بانمیک دختر  -

 :با اخم نگاش یم کنم که یم گه

 باشه بابا. چته؟ -

بعد دستش رو یم ندازه روی شونه ام و باهام هم قدم یم شه. از این همه پر روییش دهنم باز یم مونه. بعد از چند 

 :دقیقه به خودم میام و یم گم

 این چه کاریه؟ -

 :ماکان با شیطنت یم گه

 کدوم؟ -

 :با خشم یم گم

 .دستتون رو بردارین -

 :ماکان

 .ه جزء اون حد و مرز نیستنشد دیگه، اینا دیگ -

ی بگم که با عصبانیت یم گه  :یم خوام چت  

 .یه کاری نکن اصال کمکت نکنما -

 :منم با عصبانیت یم گم

 .وقتر قراره کمیک با منت باشه همون بهتر که اصال نباشه -

ای روستا ما رو یم بینه. ماکان همون جور دس ه شدیم که ییک از دختر تش روی شونه ام هر دومون با اخم بهم خت 

هست. دختر هم با یه حالت بدی نگام یم کنه. ماکان که متوجه ی اون دختر یم شه، صورتش رو نزدیک گوشم میاره 

 :و با شیطنت یم گه

 .این جوری به نفع منه. همه یم فهمن مال مت  دورت رو خط یم کشن -

ز دستش خالص شم. مجبورم یم کنه به سمت از عصبانیت دارم منفجر یم شم. شونه ام رو محکم گرفته نیم ذاره ا

اون دختر بریم. دختر که یم بینه داریم به سمتش یم ریم با ترس رس جای خودش یم ایسته. نگایه به ماکان یم ندازم با 

ه یم رسیم که  ی نیست. به دختر  داره حرکت یم کنه. دیگه از ماکان چند دقیقه ی پیش ختر
ی

اخم و جدیت همیشیک

 : گهدختر با لکنت یم

 ...س... سل... ام... آق ا -

 :ماکان پوزخندی یم زنه و یم گه
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ِ قاسم رو یم شناش؟ -
 سوسن، دختر

 :دختر به نشونه ی مثبت رسی تکون یم ده که ماکان با داد یم گه

 زبون نداری؟ -

ه با ترس یم گه  :دختر

 .یم شناسم آقا -

 :ماکان

 خوبه. شنیدم یم خواد ازدواج کنه درسته؟ -

 :دختر 

 .بله آقا -

 :ماکان

 با گ؟ -

 :دختر 

 .یه نفر از روستاهای اطراف -

 :ماکان

 قاسم چه طوری راض  شده؟ -

 :دختر 

ط بندی کرد - ش رسر  .تو قمار روی دختر

 .آه از نهادم بلند یم شه

 :ماکان رسی تکون یم ده و یم گه

 .یم تون  بری -

 . شهدختر یه خداحافظ  زیر لتر یم کنه و با رسعت از ما دور یم

 .باورم نیم شه -

 :ماکان با اخم یم گه

 .باید حدس یم زدم -

 حاال باید چی کار کنیم؟ -

 :ماکان
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 .باید بفهمم از کدوم روستاست -

 چه جوری؟ -

 :ماکان

ه -  .آدمش رو دارم، رسی    ع برام آمار قادر رو یم گت 

 .پس رسی    ع تر بریم پیشش دیگه -

ه و رسی تکون یم ده  .خنده اش یم گت 

 :نماکا

 .حاال هم داریم همی   کار رو یم کنیم -

هر کاری کردم راض  نشد با فاصله از من راه بیاد. دستش رو انداخت روی شونه ام و تا رسیدن به مقصد اذیتم کرد. 

ی رو درست نکرد  .تقالها و حرص خوردنای من هم چت  

 :نزدیک یه خونه یم ایسته و به من یم گه

 .همی   جا منتظر بمون تا بیام -

رسی تکون یم دم و هیچی نیم گم. یم ره در خونه رو یم زنه و بعد از مدنر مردی در رو باز یم کنه و ماکان به داخل 

 از اهایل روستا با نر تفاونر و 
ی نیست. حوصله ام رس رفته. بعض  خونه یم ره. ده دقیقه ای گذشته و هنوز ازش ختر

عبور یم کنند. همه ی نگران  من از بابت رزاست، وقتر بیاد و اوضاع این بعض  با نفرت نگایه بهم یم ندازن و از کنارم 

 .جا رو ببینه خییل ناراحت یم شه. همی   جور که دارم با خودم فکر یم کنم با صدای آشنانی به خودم میام

 :سلمان

 .باز که این طرفا یم بینمت، فکر نیم کردم دیگه گذرت به این ورا بیفته -

 :با پوزخند یم گم

 .جنابعایل اشتباه کردی، باید فکرش رو یم کردی -

 :سلمان

 .هنوز زبونت کوتاه نشده، نکنه دوباره دلت یه کتک حسانر یم خواد -

؟ اون بار چهار تانی ریختی   رسم. اون قدر مرد نبودین که یه نفر یه نفر بیاین جلو -
 تنهانی حریف مت 

 .مطمئت 

 : گهاز عصبانیت چشماش قرمز یم شه، با داد یم

ه ی هرزه چه طور جرات یم کت  با من این طور حرف بزن   -  .دختر

 .اهایل روستا کم کم دارن دورمون جمع یم شن

 :سلمان
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 ...این بار که جنازه ات رو واسه -

 .همون جور که داره حرف یم زنه دستش رو یم بره باال که یه سییل نثار صورتم کنه

 :سلمان

 ...ارباب فرستادم اون وقت -

ه و اون رو به شدت به طرف خودش بریم گردونه. حرف تو دهن سلمان یم مونه. هر  که یه نفر مچ دستش رو یم گت 

 .چند حدس زدنش مشکل نبود ویل باز با دیدن ماکان جا خوردم. خییل عصبانیه. رنگ سلمان پریده

 :ماکان با فریاد یم گه

 تو داشتر چه غلظ یم کردی؟ -

 :سلمان با لکنت یم گه

 ...آق  ا م  ن -

وع به  هنوز حرفش تموم نشده که ماکان یه سییل محکم به صورتش یم زنه. سلمان روی زمی   پرت یم شه و ماکان رسر

 .لگد زدنش یم کنه

 :به رسعت خودم رو به ماکان یم رسونم، یم گم

شیش -
ُ
 .ماکان تو رو خدا تمومش کن، االن یم ک

ه و با داد یم گه  با خشم نگایه به من یم ندازه، بازوم رو یم  :گت 

 .فقط کافیه یه بار دیگه ببینم با روژان چنی   برخوردی کردی اون وقت دیگه زنده ات نیم ذارم شت  فهم شد -

 .سلمان که از شدت درد ناله یم کنه رسی تکون یم ده

 :قیافه ی ماکان خییل ترسناک شده با داد یم گه

 .نشنیدم -

 :سلمان به سختر یم گه

 .بله آقا -

 .ه لگد دیگه به سلمان یم زنه و بعد منو با خودش یم کشه و از جمعیتر که دورمون جمع شده بود خارج یم کنهی

 :ماکان با عصبانیت یم گه

 .پشه ی عوض   -

 .آیه یم کشم و هیچی نیم گم

 :با خشم بهم نگاه یم کنه و یم گه
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؟ چند بار باید این رو بهت بگم تا بفه -  .یمنباید جلوم رو یم گرفتر

 :با ناراحتر یم گم

ی درست نیم شه -  .با کتک کاری چت  

 :ماکان

 کنند، باز بگو رفتارت درست نیست -
 
 .حداقل دیگه جرات نیم کنند همچی   غلطای اضاق

 .من هنوز هم روی حرفم هستم رفتارتون درست نیست -

 :با عصبانیت بازوم رو یم کشه و منو به یه جای خلوت یم کشونه و با داد یم گه

اگه جرات داری باز منو رسیم صدا کن، اون وقت من یم دونم و تو. گفتم حد و مرز رو رعایت یم کنم، تو هم مثل  -

 .گذشته باش

نیم دونم چی بگم. از رفتاراش راض  نیستم، اما خداییش خییل نامردیه بخوام باهاش این طور برخورد کنم. امروز خییل 

در اذیتم کرد دو برابرش بهم کمک کرد. منو به درمونگاه رسوند، در برابر سلمان کمکم کرد. کال این چند روز هر چه ق

ازم دفاع کرد، تو جنگل بهم کمک کرد، به خاطر من این جا مونده وگرنه خودش یم تونه با اسب برگرده. واقعا نیم 

باشم. وقتر اون رو منتظر یم دونم چه طور برخورد کنم. سیع یم کنم یه کم لحنم رو نرم تر کنم ویل باز باید مراقب 

 :بینم یم گم

یط که از حد و مرزی که برات تعیی   کردم رد نشر  -  .به رسر

 :ماکان خنده ای یم کنه و یم گه

 .باشه خانم کوچولو -

 .بعد دستش رو دور شونه ام حلقه یم کنه

 ...تو که باز -

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

 .این ییک جزء حد و مرزا نیست -

نشونه ی تاسف تکون یم دم و هیچی نیم گم یم دونم حرف زدن باهاش فایده ای نداره. لبخندی رو لباش یم رسی به 

 :شینه و یم گه

ش؟ -  نیم خوای در مورد قادر بتی

 :با شوق یم گم

 فهمیدی کیه؟ -

 :ماکان با لحن خاض یم گه

 .همی   جوری مجان  که نیم شه بهت بگم -
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 :با اخم یم گم

 منظورت چیه؟ -

 :ماکان

؟ -  اول بگو ببینم چه مدت باهام یم مون 

وع یم کنم دستش رو از دور شونه هام بردارم، یم گم  :باز رسر

 .تو آدم نیم شر برو اون ور -

 :با ناامیدی یم گه

 .خییل خب بابا، آروم باش. از روستای باالست. ارباب اون جا رو یم شناسم -

ه و ادامه یم دهبا ذوق و شوق به حرفش گوش یم دم وقتر قیا  :فه ام رو یم بینه خنده اش یم گت 

. یه رس به روستای  - سلطان که ارباب روستای باالست دوست صمییم پدرم بوده، پشاش هم با من و ماهان دوسیر 

 .باال بزنم همه چت   حله

 :با خنده یم گم

 یعت  سوسن دیگه با قادر ازدواج نیم کنه؟ -

 :با مهربون  نگام یم کنه و یم گه

 نه، خیالت راحت شد؟ -

 یم کشم و یم گم
ی

 :نفش از رس آسودگ

 اوهوم، گ به اون روستا یم ری؟ -

 :ماکان

 .وقتر ماشینم آماده بشه. تو هم باید باهام بیای -

 :با اخم نگاش یم کنم و یم گم

 من دیگه بیام چی کار کنم؟ -

 :ماکان

ما. تنها اون همه راه  -  رو برم چی کار کنم؟مثال دارم برای جنابعایل مت 

 ...ویل -

 :ماکان

 .رو حرف من حرف نزن، من، تنها جانی نیم رم تو هم باید باهام بیای -
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 :به ناچار قبول یم کنم و یم گم

ش خییل طوالنیه؟ -  مست 

 :ماکان

به ماهان رفت و برگشتش یه شبانه روز طول یم کشه. اگه امروز ماشی   آماده بشه اول یم ریم یه ختر از سالمتیمون  -

 .و کیارش و کیهان یم دیم بعد به سمت روستا حرکت یم کنیم

 .ممکنه خودشون زودتر برسن -

 :ماکان

اون وقت با ماشی   ماهان یم ریم چون اگه بیان با ماشی   ماهان میان بعد وقتر ماشی   من درست شد اونا با همون  -

 .بریم گردن

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .مهنوز یه خرده نگران -

 :ماکان

؟ - ی نباش همه چت   حل یم شه. تو گرسنه نیستر  نگران چت  

م -  یم مت 
ی

 .آخ گفتر دارم از گرسنیک

 :ماکان

 غذا چی یم خوری؟ -

ی به جز فحش و کتک -  .هر چت  

 :خنده ای یم کنه و یم گه

ی یم خوریم - احت یم کنیم، هم یه چت   . هم یه خرده استر ه بریم خونه ی مبارسر  .بهتر

 .یم دم و هیچی نیم گم رسی تکون

ام که ناشر از  ام یم ذارن. هر چند من عقیده دارم این احتر وقتر به خونه ی مبارسر یم رسیم کیل به من و ماکان احتر

احت کردن مبارسر  ترسه هیچ ارزشر نداره، ویل نیم شه کاری کرد. ماکان همیشه کار خودش رو یم کنه. بعد از کیل استر

یم ده ماهان و کیارش  کار نشده. من از مبارسر و زنش تشکر یم کنم اما ختر ی از تعمت  و کیهان به روستا رسیدن ویل ختر

ماکان فقط رسی تکون یم ده و از خونه خارج یم شه. بعد از خداحافظ  من هم از خونه خارج یم شم که ماکان رو 

 :منتظر خودم یم بینم به طرف من میاد و با اخم یم گه

؟چرا این همه معطل یم   -  کت 

 :چشم غره ای بهش یم رم و یم گم

 .یه تشکر یم کردی بد نبود -
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 :ماکان

 .اونا وظیفشون رو انجام دادن. راه بیفت بچه ها منتظرمون هسیر   -

ه، اما جوانر هم براش ندارم، البته دارم ویل  این رو یم گه و با رسعت حرکت یم کنه. از این همه غرورش حرصم یم گت 

ه این حرفام نداره. پشت رسش حرکت یم کنم که قدماش رو آهسته یم کنه تا با من هم قدم یم دونم اون توجیه ب

بشه. بچه ها رو از دور یم بینم. تا کیهان منو یم بینه با قدم های بلند خودش رو به من یم رسونه و بغلم یم کنه و یم 

 :گه

 ب رزا و بابا رو بدم؟روژان کجا بودی؟ هزار بار ُمردم و زنده شدم؟ نگفتر چه جوری جوا -

 :با مهربون  یم گم

منده، ماشی   خراب شد و بارون هم به شدت یم اومد نیم تونستیم کاری کنیم -  .رسر

 :کیهان

 مگه کجا بودین؟ -

م و به کیهان یم گم  :نگایه به ماکان یم ندازم که با خشم من و کیهان رو نگاه یم کنه. نگام رو ازش یم گت 

 .ی روستارفته بودیم آخر آخرا -

 :کیهان

 اون جا چی کار یم کردین؟ -

 هانی هم ته 
دوباره نگاهم به نگاه ماکان گره یم خوره. نگران  رو تو چشماش یم بینم. هر چند عصبانیه اما یه نگران 

چشماش وجود داره. درسته خییل اذیتم کرد، اما باید قبول کنم خییل هم کمکم کرد. االن هم داره کمک یم کنه. با 

 اصل ماجرا هیچی درست نیم شه فقط رابطه ها خراب تر یم شن. شاید در آینده رزا با کیارش ازدواج کرد گفیر  

ی وجود داشته باشه  .دوست ندارم بی   خونواده ی شوهر رزا با خونواده ی خودم درگت 

 :کیهان

 با تو هستم چرا جواب نیم دی؟ -

 :تازه به خودم میام و یم گم

؟ -  چی گفتر

 :کیهان

  گم اون جا چی کار یم کردین؟یم -

هیچی بابا، ماکان یم خواست بهم کلبه ی ته روستا رو نشون بده که وقتر یم خواستیم برگردیم بارون گرفت، هر کار  -

 .هم کردیم ماشی   روشن نشد، مجبور شدیم همون جا بمونیم

 :کیهان
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ت مسافرت نمیام. از وقتر باهات به این روستا که این طور، خییل نگرانت بودم. من توبه کردم دیگه هیچ وقت باها -

 .اومدم فقط حرص خوردم

ماهان و کیارش با تعجب به ماکان نگاه یم کنند، اما ماکان تو چشماش قدر دان  موج یم زنه. یم دونم دوست نداره برای 

ت شاید هم کیارش دردرس درست کنه اما خب هر دفعه یه مشکیل درست یم کنه. حس یم کنم دیگه عصبان  نیس

 .زیاد عصبان  نیست

 :به کیهان یم گم

منده که اذیت شدی -  .رسر

با لبخند نگام یم کنه و منو محکم به خودش فشار میده. با این کارش چشمای ماکان پر از خشم یم شه. دستاش رو 

 :مشت یم کنه اما با حرف بعدی کیهان که یم گه

 .این حرفا چیه؟ تو خواهر کوچولوی خودیم -

 .دوباره آروم یم شهماکان 

 .ماهان و کیارش هم با خنده به طرفمون میان

 :کیارش

شیر  یم داد -
ُ
 .خوبه سالیم وگرنه رزا اول از همه منو به ک

؟ -  به جای این که برای من نگران باشر این حرفا رو یم زن 

 :کیارش

 .نممن غلط بکنم از این حرفا بزنم اصال تو بگو من چی بگم من همون حرف رو یم ز  -

 .فعال رسم شلوغه برو چند ساعت دیگه بیا بعد یه فکری به حالت یم کنم -

 :ماهان با خنده یم گه

 .بچه پر رو -

 :همه مون به خنده یم افتیم. ماهان به سمت ماکان بریم گرده و یم گه

 راستر ماکان به کدوم کلبه رفته بودین؟ ته روستا که کلبه ای نبود؟ -

 :ماکان

 .لبه ته روستا ساختم، بعض  مواقع برای تنوع به اون جا یم رمچرا یه دونه ک -

ی نیم گه، اما کیارش یه جوری به من و ماکان نگاه یم کنه  .ماهان رسی تکون یم ده و چت  

 :ماکان

 کدومتون ماشی   آوردین؟ -
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 :ماهان

 .من ماشی   آوردم -

 :ماکان

 .ینت رو بدهمن و روژان باید یه رس به روستای باال بزنیم سوییچ ماش -

 :ماهان

 .بهتر نیست بذاری واسه فردا -

 :ماکان با جدیت یم گه

 .نه -

ه و یم گه  :ماهان سوییچ رو به سمت ماکان یم گت 

 واسه ی چی یم خوای به روستای باال بری؟ -
ی

 نیم خوای بیک

 :ماکان به طور مخترص ماجرا رو واسه بقیه تعریف یم کنه که کیهان یم گه

 .رو درآورده هر کدوم از بچه هاش رو یه جور بدبخت یم کنه قاسم دیگه شورش -

 :ماهان

 .از روزی که من شناختمش همی   طور بود -

 :کیارش

 .بیچاره زن و بچه هاش -

؟ -  همه ی پشاش شبیه خودش هسیر 

 :کیارش

ه -  .فقط سلمان شبیه قاسمه، بقیه رفتارشون بهتر

 :کیهان به من یم گه

 نیم شه تو نری؟ -

 :ی    ع یم گهماکان رس 

ه با من بیاد، باالخره وقتر با سلطان صحبت یم کنم نیم گه تو چرا این قدر حرص یم خوری، باید یه دلییل  - نه بهتر

 .داشته باشم دیگه

 .کیهان به نشونه ی فهمیدن رسی تکون یم ده اما نیم دونم چرا ماهان و کیارش با تعجب به ماکان نگاه یم کنند

؟کیهان یم تون  یه رس  -  به شهر بزن 
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 :کیهان

 افتاده؟ -
ر
 چرا، مگه اتفاق

 .راستش خییل نگران حال رزا هستم. اگه تونستر یه رس به شهر بزن و با رزا تماس بگت   -

 :کیهان

 .باشه، پس تا تو برگردی من با ماشی   خودت یم رم -

ی بگت   -  .مرش. راستر از حال حمید و مادرش هم ختر

 :کیهان

 .باشه، حتما -

ده دیگه حرف یم زنیم و بعد من و ماکان به سمت ماشی   ماهان حرکت یم کنیم و سوار ماشی   یم شیم. ماکان یه خر 

 .ماشی   رو روشن یم کنه و بعدش هم حرکت یم کنه

 :ماکان

ی به بقیه نگفتر  -  .ممنون بابت این که چت  

 .ان کنماگه تکرار بشه مطمی   باش یم گم، چون خییل کمکم کردی گفتم این جوری جتر  -

 :ماکان

 .ببی   یه خرده مهربون یم شم چه قدر سوء استفاده یم کت   -

؟ - وع یم کت   باز داری رسر

 :خنده ای یم کنه و بعد کم کم اخماش یم ره تو هم و یم گه

 .هیچ خوشم نمیاد کیهان اون جوری بغلت کنه -

 .اگه خوشت نمیاد چشمات رو ببند تا نبیت   -

 :با اخم یم گه

 .فتم که دیگه از این کارا نکت  اینا رو گ -

 .تو با من نسبتر نداری که بخوای بهم امر و نیه کت   -

 :ماکان با داد یم گه

 .روژان با اعصاب من بازی نکن -

 بیفته. خوب یم دونم تو این جور مواقع بد جور اذیتم یم کنه. رسم رو به 
ر
یم ترسم جوابش رو بدم بعد دوباره یه اتفاق

ی نیم گه. کم کم با تکونای ماشی   شیشه تکیه یم دم  و جوابش رو نیم دم. اونم با اخم ماشی   رو یم رونه و دیگه چت  

 .به خواب یم رم
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 «ماکان»

 :نگایه به روژان یم ندازه و لبخندی رو لباش یم شینه. با خودش یم گه

 .مههر چه قدر که توی بیداری تخس و حاض  جوابه همون قدر توی خواب آروِم آرو  -

یاد امروز که یم افته دیوونه یم شه. تو عمرش هیچ کس تا این حد بهش نر محیل نکرده بود. پدرش به همه فهمونده 

ام بذارن. هیچ کس جرات نداشت باهاش مخالفت کنه. با اون همه نر محیل باز هم نتونست  بود که باید بهش احتر

برابر روژان کوتاه میاد. یاد نگاه کیارش یم افته وقتر که در مورد باهاش با خشونت رفتار کنه. نیم دونه چرا این قدر در 

 :کلبه حرف زده شد کیارش مشکوک بهش نگاه یم کرد. زیر لب زمزمه یم کنه

ی فهمیده باشه؟ -  نکنه چت  

ش با هنوز یادشه وقتر اون بهونه ی مسخره رو برای کیهان آورد تا روژان رو با خودش همراه کنه چه طور ماهان و کیار 

تعجب نگاش یم کردن، ویل هیچ کدوم از اون نگاه ها براش مهم نبودن توی اون لحظه فقط هدفش این بود که روژان 

رو با خودش همراه کنه. ترسش از این بود که روژان شب با کیهان تو اون ویال تنها بمونه. باید روژان رو از کیهان دور یم 

کرد دلش یم خواست یه کتک مفصل نثارش کنه ویل وقتر کیهان به روژان کرد. وقتر کیهان اون طور روژان رو بغل  

 .گفت خواهر کوچولو، یه خرده آروم شد. با همه ی اینا باز هم براش سخته که روژان با کیهان تنها باشه

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 .امروز واقعا روز سختر بود -

ه و زنده یم شه. وقتر روژان به  فکرش یم ره به لحظه ای که روژان از حال یم ره تا به درمونگاه برسه هزار بار یم مت 

هوش میاد و باز بهش نر محیل یم کنه و با دکتر هم اون جور حرف یم زنه دوست داشت دکتر رو از اون روستا پرت 

ون. خییل براش سخته روژان با بقیه با شوچ  و خنده حرف بزنه ویل با خودش اون طور رسیم و رسد.  برای  کنه بت 

یط رو قبول کرد. با حشت نگایه به روژان یم ندازه.  اولی   بار تو زندگیش کوتاه اومد، برای اولی   بار تو زندگیش رسر

خییل براش سخته کنارش باشه و لمسش نکنه. تو عمرش این قدر به کش وابسته نشده بود. فکرش رو که یم کنه 

یم شه. اصال ازدواج سوسن براش مهم نیست اما نیم دونه چرا ممکن بود سلمان چه بالنی رس روژان بیاره داغون 

دوست داره به روژان کمک کنه. وقتر روژان اون جور با کنجکاوی به حرفاش گوش یم داد دوست داشت محکم به 

 بچه هانی که بهشون عروسک مورد 
خودش فشارش بده. اون لحظه قیافه اش خییل بانمک شده بود. دقیقا مثل دختر

ه عالقشون  .داده یم شه. ناخودآگاه اون لحظه خنده اش یم گت 

با همه ی اینا هنوز نیم دونه روژان کجای زندگیش قرار داره. تو این موضوع که روژان رو دوست داره شیک نیست اما 

؟ 
ی

نیم دونه روژان رو برای چی یم خواد؟ برای یه مدت کوتاه؟ برای رسگرمیش؟ برای لذت جنش یا شاید برای زندگ

ی به  ی رو برای زندگیش بخواد اخماش تو هم یم ره. دلش نیم خواد با وارد کردن دختر حتر با فکر به این که دختر

ی مثل روژان که به راحتر به حرفاش گوش نیم ده. اگه 
 خودش رو محدود کنه. مخصوصا دختر

ی
زندگیش، زندگ

ه اگه شبیه رزا بود که اصال توجهش به روژان رفتارش مثل رزا بود باز یم شد یه کاری کرد. از فکرش خنده اش یم   گت 

 .جلب نیم شد. خودش هم نیم دونه چی یم خواد. مثل همیشه بعد از این همه فکر کردن به هیچ نتیجه ای نیم رسه
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 :با تکون های دستر چشمام رو باز یم کنم. خمیازه ای یم کشم و یم گم

 چی شد؟ رسیدیم؟ -

 :نه و یم گهماکان با لبخند نگام یم ک

 .آره خانم خواب آلود -

 :کش و قوش به بدنم یم دم و یم گم

 .همه ی بدنم درد یم کنه -

 :ماکان

 .البد بد خوابیدی -

 نر خیال. حاال باید کجا بریم؟ -

 :ماکان

 .پیاده شو، باید یه خرده پیاده روی کنیم -

و از ماشی   پیاده یم شم. ماکان هم از ماشی   پیاده نگایه به آسمون یم ندازم، تاریِک تاریکه، شب شده. آیه یم کشم 

 :یم شه و یم گه

 .راه بیفت -

 .خودش هم باهام هم قدم یم شه

 :ماکان با جدیت یم گه

 .یه خرده تندتر بیا، خییل دیر وقته -

ه -  .یم ترسم دوباره پام درد بگت 

 :ماکان که انگار ماجرای صبح رو فراموش کرده بود یم گه

 .ادم نبودآخ، اصال ی -

 .مهم نیست -

 :ماکان

ی بشه این جا درمونگاه نداره - ، اگه چت   ه زیاد تند حرکت نکت   .بهتر

 :با تعجب یم گم

 پس اهایل این جا چی کار یم کنند؟ -
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 :ماکان

 .به درمونگاه روستاهای اطراف یم رن -

 .بیچاره ها -

 :ماکان

 .تو هم که فقط برای اهایل روستاها دل بسوزون -

 .ندگیشون خییل سخته. شما ارباب ها آدمای خود رای و مغروری هستی   خب ز  -

 :ماکان

 .خجالت نکش، حرف دیگه ای ته دلت مونده بزن -

 :یه کم فکر یم کنم یم گم

 .خودخواه، لجباز، یکدنده و خسیس هم هستی    -

 :لبخندی رو لبای ماکان میاد و یم گه

 و دیگه؟ -

 .هوم... خشنش یادم رفته بود -

 :نماکا

ی اون ته مهای دلت نمونده -  .مطمئت  دیگه چت  

ی یادم نیست اگه یادم اومد بهت یم گم -  .نه خیالت راحت، فعال چت  

 :ماکان با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .خییل پر رونی دختر  -

 :با اخم یم گم

 .نر ادب، خجالت بکش. من دارم حقیقت رو یم گم -

ی نیم گه  .یم خنده و چت  

ه پیاده روی یم کنیم که یم گه همی   جاست. یه خونه ی قدییم ویل بزرگ رو بهم نشون یم ده. خونه اش از یه کم دیگ

ون خییل ترسناک به نظر یم رسه  .بت 

 چرا این جا این جوریه؟ -

 :ماکان

 چه جوری؟ -
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 .بیشتر شبیه قرصهانی هست که توشون پر از تار عنکبوته -

 :ماکان خنده ای یم کنه و یم گه

 زنده زنده پوستت رو یم کنها -
ی

 .ین رو اگه جلوی سلطان بیک

 .البد فکر کردی من هم اون جا یم ایستم و اجازه یم دم تا زنده زنده پوستم رو بکنه -

 :ماکان با صدای بلند یم خنده و یم گه

. سلطان اگه بدونه گ رو با خودم آوردم اصال رامون ن -  .یم دهتو رو که یم دونم عجب جیغ جیغونی هستر

 .باید افتخار کنه که من یم خوام وارد این خرابه بشم -

به به در یم زنه  .با خنده رسی تکون یم ده و چند ض 

 .سلطان با این همه دک و پزش یه زنگ به در خونه اش آویزون نکرده -

 :ماکان

. فقط من و چند نفر از دوستاش این حق رو  -  .داریمیادت باشه جلوی خودش این جوری صداش نکت 

خونه  - پس چی بگم؟ نکنه انتظار داری برم دستاش رو ببوسم و بگم آقا بنده رو خدمتکار خودتون بدونید. منو به آشتی 

 .راهنمانی کنید تا ظرفاتون رو بشورم

 :ماکان

 .نه مثل این که تا امروز کال خودت رو ناقص نکت  راحت نیم شر  -

ه، آدم این قدر ترسو -
َ
ه ا
َ
 .ا

 :یم گه ماکان با اخم

 .من ترسوام -

 .پس نه، من ترسوام -

 :ماکان

 .من به خاطر خودت یم گم، اونا که با من کاری ندارن -

 .با من هم کاری ندارن، بیخودی که با خودم بادیگارد نیاوردم -

به ی دیگه به در یم زنه و با خنده یم گه  :چند ض 

 .من که بادیگاردی نیم بینم -

 .برو جلوی آینه یم بیت   -

مرد جلوی در ظاهر یم شه. تا ماکان رو یم بینه یم گه ی بگه که در باز یم شه و یه پت   :ماکان یم خواد چت  
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 .آقا سالم -

 :ماکان با اخم یم گه

 .با سلطان کار داشتم -

مرد  :پت 

 .بفرمایید داخل، االن صداشون یم کنم -

مرد یم خواد راه رو به ما  ماکان دستش رو دور شونه های من حلقه یم کنه و منو با خودش به داخل یم کشونه. پت 

 :نشون بده که ماکان با اخم یم گه

 .برو ارباب رو صدا کن خودم راه رو بلدم -

مرد  :پت 

 .چشم آقا -

مرد ازمون دور یم شه. ماکان همون جور که دستش روی شونه هامه منو با خودش به داخل ساختمون یم بره  .پت 

؟ -  یه بار، رودل نکت 

 :انماک

 .نه خیالت راحت، من حالم خوِب خوبه -

 نیم دونم چرا هر کار یم کنم خیالم راحت نیم شه، بکش اون دستت رو. اومدیم و رودل کردی، قرص از کجا بیارم؟ -

 :ماکان

 .من راحتم گلم، بیخودی حرص نخور -

 .ویل من ناراحتم کاکتوس -

 :ماکان یم خنده و یم گه

 .یم شر وقتر حرص یم خوری بانمک  -

داخل خونه هم مثل عهد بوقه. منو به سمت مبل هدایت یم کنه. دستش رو از روی شونه هام بریم داره و بازوم رو 

ه. رو یه مبل دو نفره یم شینه منو هم یم کشه که بغلش بشینم. به آرویم کنارش یم شینم و به اطراف نگایه یم  یم گت 

 :ندازم و یم گم

 .چرا این قدر تاریکه مثل خونه ی ارواح یم مونه -

 :ماکان

 .هیس، آبرو داری کن. حاال معت  حرفای رزا رو درک یم کنم -

 مگه دروغ یم گم؟ -
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 :ماکان

ون حسابت رو یم رسم که دیگه آبرو ریزی نکت   -  .روژان بذار از این جا بریم بت 

 .بهت میاد از این باباها بشر که دسِت بزن دارن -

ه و یم گه  :خنده اش یم گت 

 .اگه تو مامان بچه ها بشر که بیچاره ام یم کت   -

ی بگم که صدای یه مرد رو یم شنوم  :با اخم یم خوام چت  

 .سالم بر آقا ماکان گل -

 .ماکان با شنیدن صدا از جاش بلند یم شه. من هم مجبوری از جام بلند یم شم

مرد حدودای هفتاد ساله و با یه پش همسن ماکان رو یم بینم که   .وارد یم شنیه پت 

 :ماکان

 سالم آقا سلطان، حالتون چه طوره؟ -

 :سلطان با جدیت یم گه

 .خوبم ماکان جان -

 :ماکان بریم گرده به سمت پش و یم گه

 سالم کامران، تو چه طوری؟ -

 :کامران یم خنده و یم گه

 سالم پش، خوبم. چی شد تو این فصل سال این طرفا اومدی؟ -

 :سلطان با تحکم یم گه

 .بشینید -

 :همه یم شینیم و ماکان یم گه

 .یه کاری برام پیش اومد مجبور شدم بیام -

 :سلطان نگایه به من یم ندازه و یم گه

؟ -  نیم کت 
 
 معرق

 :ماکان

م -  .روژان، دوست دختر
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ه.  م! شیطونه یم گه سوسکش کنما. حیف که فعال بهش نیاز دارم، کارم پیشش گت  ، باز گفت دوست دختر با ای لعنتر

 :صدای سلطان به خودم میام که یم گه

ای الل دوست نیم شدی؟ -  قبلنا با دختر

 :با اخم یم گم

 حاال خواست دوست بشه ببینه فضولش کیه؟ -

رنگ از روی ماکان و کامران پرید. سلطان هم دهنش باز موند. جو سنگیت  تو سالن به وجود اومد. بعد از مدنر سلطان 

 :یم گهبه خودش میاد و به ماکان 

ه رو هنوز ادب نکردی؟ -  ماکان این دختر

 :با اخم یم گم

 نه، منتظر بود جنابعایل دستور بدین تا دست به کار بشه؟ -

ی بگه که سلطان با داد یم گه  :ماکان یم خواد چت  

 .خفه شو -

 :با نیشخند یم گم

ا -  .اول بزرگتر

 :از جاش بلند یم شه و با داد یم گه

؟چه طور جرات یم کت   -  با من این طور حرف بزن 

 :با خونشدی یم گم

من با هر کس همون جور صحبت یم کنم که با من صحبت یم کنه. اگه برخوردتون از اول درست بود این طور  -

ه بشینید رِس جاتون و بیخودی داد و فریاد راه نندازین  .برخورد رو از من نیم دیدین. بهتر

 :ران از جاش بلند یم شه و یم گهاز شدت خشم دستاش رو مشت یم کنه. کام

 .آقاجون آروم باشی    -

و با اخم بهم نگاه یم کنه. ماکان هم با عصبانیت بهم زل یم زنه ویل من با خونشدی به همشون نگاه یم کنم. سلطان 

 :به کمک کامران رو مبل یم شینه و بهم یم گه

، من تحمل آدمای گستاخ رو ندارم، از خونه ام   - ونخییل گستاچ   .گم شو بت 

 :با پوزخند از جام بلند یم شم و یم گم

منم تحمل آدمای بیشعور رو ندارم. وقتر شعورتون نیم کشه با یه مهمون چه طور صحبت کنید انتظار دارید بهتون  -

ام هم بذارم  .احتر
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ه و یم گه  :ماکان دستم رو یم گت 

 .روژان بشی    -

ون و یم  :گم  به شدت دستم رو از دستاش یم کشم بت 

 .سوییچ رو بده یم رم تو ماشی    -

ی از دعواهای احتمایل سوییچ رو بهم یم ده و یم گه  :ماکان برای جلوگت 

 .زود میام -

 .رسی تکون یم دم و حرکت یم کنم

 :سلطان که باورش نیم شه من با ماکان این طور حرف بزنم و ماکان هم این قدر زود از من اطاعت کنه یم گه

؟ از کدوم روستا  -  هستر

 :همون جور که دارم یم رم با اخم یم گم

 .خوشم نمیاد به هر کش مشخصاتم رو بدم -

 :سلطان

 .وایسا -

 .ویل من نر توجه به اون به راهم ادامه یم دم

 :سلطان با داد یم گه

 .ماکان جلوش رو بگت   -

 :ماکان

 ...سلطان بذارید روژان بره ممکنه -

 :با داد یم پره وسط حرفش و یم گه

 .گفتم نگهش دار -

ه و با عصبانیت یم کشه. صورتش  ماکان به ناچار از جاش بلند یم شه و بازوی منو که به در ورودی رسیده بودم یم گت 

 :رو میاره نزدیک گوشم و یم گه

؟ -  همی   رو یم خواستر

 :با پوزخند یم گم

 .از تو که بدتر نیست -

 :با خشم یم گه
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 .صد برابر من بدتره -

 :یم گم با لبخند 

 .خوب شد نُمردیم و ترس تو رو هم دیدیم -

هیچی نیم گه فقط دندوناش رو با عصبانیت روی هم فشار یم ده منو روی مبل پرت یم کنه و خودش هم کنارم یم 

 .شینه

 :سلطان با خشم یم گه

 بگو پدر و مادرت کیه؟ -

 .لزویم نداره که شما بدونید -

 :سلطان

 .کت  کاری نکن عصبان  بشم  داری با اعصاب من بازی یم -

 :با خونشدی یم گم

اوال مگه اعصابتون اسباب بازیه که من بخوام باهاش بازی کنم، ثانیا شما همی   االن هم عصبان  هستی   پس گردن  -

 .کش نندازین

 :سلطان

 .کاری نکن با شالق به جونت بیفتم -

 آقانی که کنارم نشسته ض  -
ف شد. این راه کارها قدییم شده، راه کار جدید ارایه شما زحمت نکشی   قبال توسط همی  

 .بدین

ِ من دهنش باز یم مونه و به سمت ماکان بریم گرده و یم گه  :سلطان از این همه پر رونی

ه کیه؟ -  ماکان این دختر

 .خواهر رزاست -

 :کامران بهت زده یم گه

، همون که خواهرش اومد همه چی رو به هم ز  -
ی

 د؟دختر قاسم رو یم گ

 :ماکان رسی تکون یم ده و سلطان با تعجب یم گه

ِ زبون دراز با همی   نیم وجب قدش همه چی رو به هم زد و شما هیچ کاری نتونستی   کنید -
 .این دختر

 :یه رسفه ی مصلحتر یم کنم و یم گم

 .خوبه من جلوتون نشستما. حداقل یم خواین غیبت کنید یه جای دیگه برید -

 :ند یم خنده و یم گهکامران با صدای بل
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ه واسه خودش اعجوبه ایه -  .این دختر

؟ -  این تعریف بود یا توهی  

 :کامران

 .جنابعایل بذارین پای تعریف -

 .یعت  شما توهی   کردین ویل من باید بذارم پای تعریف -

 :کامران دستش رو میاره باال و یم گه

 .چی کاره امبنده تسلیمم، وقتر ماکان حریف این زبون نشه دیگه من  -

 :سلطان

ِ با جربزه ای هستر  -
 .نه، خوشم میاد. دختر

 .آخرش من نفهمیدم اللم یا با جربزه -

 :سلطان

؟ -  درس یم خون 

 .امسال تموم شد -

 :سلطان

 شنیدم مخالف رسسخت این ازدواج بودی؟ -

 .اشتباه شنیدین -

 :سلطان با تعجب یم گه

؟ -  یعت  چی

ود. من فقط و فقط به خواهرم کمک کردم. من نه مخالفم نه موافق، تصمیم با اون کش که مخالف بود رزا ب -

 .خواهرمه

 :سلطان

ه. من اگه بخوام یم تونم دو سوته رست رو زیر آب کنم - ه بذاری این ازدواج رس بگت   .بهتر

 :با پوزخند یم گم

ن قدر آدم دور و برم هسیر  که اگه اون قدرا هم کشیک نیست. شما اگه بخواین هم نیم تونید چنی   کاری کنید. او  -

 .بالنی رسم بیاد بیکار نشیی   

 :سلطان با خشم نگام یم کنه و یم گه
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 خودت که خوب به ماکان چسبیدی ویل برای خواهرت اجازه نیم دی؟ -

 یم گه
ی

 :یم خوام جوابش رو بدم که ماکان با دستپاچیک

 .تا ازتون درخواستر کنم سلطان همه ی مشکال داره حل یم شه. راستش اومدم این جا  -

 :سلطان نر خیال من یم شه و یم گه

 .بگو پشم -

 .این جور که معلومه خییل ماکان رو دوست داره

 :ماکان

 یم کنه، شما یم شناسینش؟ -
ی

 راستش شنیدم کش تو این روستا به نام قادر کویه زندگ

 :سلطان رسی تکون یم ده و یم گه

 غلظ کرده؟ برات مشکیل درست کرده؟ آره، اصال ازش خوشم نمیاد. چه -

 :ماکان

ه - ای روستا ازدواج کنه اگه یم شه کمک کنید این ازدواج رس نگت   .یم خواد با ییک از دختر

 :سلطان

 مگه قراره با گ ازدواج کنه؟ -

 :ماکان

ط بندی کرد - اش رسر  .راستش قاسم رس قمار روی ییک از دختر

 :سلطان دستش رو باال میاره و یم گه

 فهمیدم، دلیل مخالفتت چیه؟ -

 :ماکان

کیارش داره رزا رو راض  یم کنه، نیم خوام یه ناراحتر دیگه به وجود بیاد و دوباره برامون دردرس بشه، قاسم هم  -

 .خییل اذیتمون کرد

 :سلطان

 .غلط کرده، بعد تو همون جور بیکار نشستر  -

 :ماکان

 .فعال نیم تونم کاری کنم -

 :سلطان
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 چرا؟ اون وقت -

 :ماکان

 یم کنه -
 
 .اون لعنتر یم دونه رزا خییل رو مادرش حساسه، تا بالنی رسش میارم رو اون زن تالق

 :سلطان

 تو چرا این قدر حرص اون زن رو یم خوری؟ -

 :ماکان

 بالنی رس قاسم میارم. اون هم تالفیش رو رس زنش در میاره. همی   باعث یم شه که -
 رزا روی مادرش حساسه. وقتر

 .رزا فکر کنه همه ی این ها زیر رس منه و بیشتر از کیارش دور یم شه

 :سلطان

 آخه این کیارش چرا این قدر زن ذلیل بازی در میاره؟ -

 .حاال یه نفر هم بی   شما پیدا یم شه که درست رفتار یم کنه شماها مخالف کارش هستی    -

 :سلطان نگایه بهم یم ندازه و یم گه

 از گ کتک خوردی؟ -

 :با تعجب یم گم

 بله؟ -

 :سلطان

 گوشه ی لبت هنوز زخمه، صورتت هم کبوده، معلومه کتک خوردی. دارم یم پرسم گ این کار رو کرده؟ -

 به حال شما داره؟ -
ر
 چه فرق

 :سلطان

 .خوشم نمیاد سوالم رو با سوال جواب بدی -

 :لبخندی رو لبام یم شینه و یم گم

 .این جمله رو زیاد شنیدم -

ه و یم گهکام  :ران خنده اش یم گت 

 .البد از ماکان -

 :یه لبخند محو رو لب های سلطان میاد و یم گه
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ِ ماکان  خوشم نمیاد کش روت دست بلند کنه.  -
ای زبون دراز خوشم نمیاد اما تا وقتر دوست دختر هر چند از دختر

 .ماکان و ماهان رو مثل کامران و کامیار دوست دارم

 :سلطان

 و ببینم چند سالته؟حاال بگ -

 .بیست و دو سال -

 :سلطان

 .هنوز خییل بچه ای -

 :صورتم رو نزدیک گوش ماکان یم برم و یم گم

 .پستونکم رو بده -

 :به زور خنده اش رو جمع یم کنه و آروم یم گه

 .روژان فقط خفه شو -

 :سلطان

؟ -
ی

 چی در گوش ماکان یم گ

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .چت   مهیم نبود -

 :سلطان

 .من هر سوایل ازت یم پرسم جواب رس باال یم شنوم -

 :با مظلومیت یم گم

 .چرا دروغ یم گی   در مورد سن و درسم که جواب رس باال نشنیدین -

ه. ماکان هم رسی به نشونه ی تاسف تکون یم ده. دقیقا  کامران پقر یم زنه زیر خنده، سلطان هم خنده اش یم گت 

 :سلطان یه جوری نگام یم کنه و یم گهرفتارش مثل رزا شده. 

؟ -  اومدی واسه همیشه تو روستا بمون 

 :با تعجب یم گم

معلومه که نه، من خییل بتونم بمونم یه هفته ست، بعدش باید برم. من فقط آخر هفته ها با رزا رسی به مادرش یم  -

 .زنم

ی بگه که ماکان یم پ  :ره وسط حرفش و یم گهحاال اون با تعجب نگام یم کنه و یم خواد چت  

 سلطان نگفتی   چی کار یم کنید؟ -
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 :سلطان مشکوکانه نگایه به ماکان یم ندازه و یم گه

 .اون موضوع که حل شده ست، فقط باید تا فردا صتر کنید تا قادر رو بیارن، االن دیر وقته -

 :ماکان رسی تکون یم ده و یم گه

 .ماباشه، پس ما دیگه یم ریم بقیه ی کار با ش -

 :سلطان با تحکم یم گه

، فردا بعد از این که کارای مربوط به قادر رو انجام دادم یم رین -  .امشب هر دوتون مهمون من هستی  

 :کامران

 .آره، بابا راست یم گه، تا فردا کامیار هم یم رسه -

 :ماکان

 مگه کامیار کجا رفته؟ -

 :کامران

 .یه رس رفته شهر تا فردا بریم گرده -

 :سلطان

 چرا ماهان و کیارش رو با خودت نیاوردی؟ -

 :ماکان

 .یم خواستیم زود برگردیم -

از بس اینا حرف یم زنن حوصله ام رس رفته. یه رس جام وول وول یم خورم. با خودم فکر یم کنم این سلطان اون قدرا 

، جدیت پدرش رو نداره. با صدای هم بد نیستا. حداقل مثل بقیه شالقش رو در نیاورد. کامران منو یاد ماهان یم ندازه

 .ماکان به خودم میام

 :ماکان

ی شده؟ -  روژان چت  

 :نگایه به ماکان و بقیه یم ندازم که با تعجب نگام یم کنند یم گم

 نه، چه طور؟ -

 :ماکان

ی؟ -  پس چرا آروم نیم گت 

 :با تعجب یم گم
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 .من که آرومم -

 :ماکان

 پس چرا این قدر تکون یم خوری؟ -

، ای کاش یم گفتم کیهان با تو بیاد خودم یم رفتم شهر. حوصله ام رس رفت از بس این جا نشستم  است   -  .که نگرفتر

 :ماکان

 .امان از دست تو -

 :کامران با تعجب یم پرسه

اییه؟ -  ماکان نکنه ختر

 :ماکان با اخم یم گه

 منظورت چیه؟ -

 :سلطان با جدیت یم گه

ات باهات  -  .این جوری حرف نیم زدن، ویل این دختر زیادی باهات راحتههیچ کدوم از دوست دختر

ی بگم که ماکان یم گه  :یم خوام چت  

 .روژان کال آدم راحتیه، با خود شما هم این طور صحبت یم کنه -

 :سلطان

ی؟ - ه رس خود واسه ی خودت تصمیم نگت   خودت که داییت رو یم شناش، روت حساب باز کرده، بهتر

 :تو هم و یم گه ماکان اخماش یم ره

 .سلطان شما دیگه این حرف رو نزنید، من قصد ازدواج با هیچ کس رو ندارم -

 :سلطان رسی تکون یم ده و یم گه

 .از من گفیر  بود، داییت هم خییل از دستت کفری بود -

 :ماکان

 اومد با شما صحبت کرد؟ -

 :سلطان

م رو نیم دونهآخرین باری که اومده بود خییل کالفه بود، یم گفت ماکا -  .ن قدر دختر

 .با کنجکاوی به حرفاشون گوش یم دم

 :ماکان
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 .من از شهناز زیاد خوشم نمیاد -

 :سلطان

 .به نظر من رفتارای تو و شهناز خییل شبیه هم هست -

 :ماکان

 .ای بابا، من زن زوری نیم خوام -

 :سلطان با صدای بلندی یم خنده و یم گه

 یعت  ییک رو زیر رس داری؟ -

 یم گهم
ی

 :اکان با کالفیک

 .معلومه که نه، من اصال زن نیم خوام -

 :سلطان

 .یادت باشه اگه روزی بخوای ازدواج کت  داییت آروم نیم شینه -

 :ماکان

 .من اگه بخوام ازدواج کنم به هیچ کس ربظ نداره. خوشم نمیاد کش تو کارام دخالت کنه -

 :سلطان

 .مثل بابات غد و یکدنده ای -

 :یم گه و بعد بریم گرده طرف من و یم گه این رو 

 .یه کم از خودت بگو -

 .از این که این قدر در مورد من کنجکاوی یم کنه تعجب یم کنم

 یم کنم -
ی

 .روژانم، بیست و دو ساله، رشته ی نرم افزار، پدر و مادرم هم فوت شدن و با تنها خواهرم زندگ

 :سلطان با جدیت یم گه

 شدن؟ پدر و مادرت گ فوت -

 :با یاد آوری خونواده ام اشک تو چشمام جمع یم شه و یم گم

 .یه چند مایه یم شه -

ه  .ماکان با ناراحتر نگام یم کنه و یه دستمال به طرفم یم گت 

 :سلطان

 .بهت تسلیت یم گم -
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 :با لحن غمگیت  یم گم

 .ممنون -

 :سلطان

 ماکان رو دوست داری؟ -

ت ازش میاره. نگایه به ماکان یم ندازم. رنگش پریده. تو چشماش التماس موج یم نگایه به قیافه اش یم ندازم. جدی

زنه. نیم دونم چی بگم. اگه بگم دوستش ندارم خییل زشته. اگه بگم دوستش دارم ویل بعد ترکش کنم ممکنه برای رزا 

 :بد بشه. نگایه به سلطان یم ندازم و یم گم

 .هنوز خودم هم نیم دونم -

 :یم گه سلطان بهت زده

؟ -  یعت  چی

 من چه جوری توی چند روز یم تونم بفهمم کش رو دوست دارم یا نه؟ -

 :سلطان اخماش یم ره تو هم و یم گه

 .ماکان یه مرد همه چت   تمومه. دلییل برای شک وجود نداره. باید به این دوستر افتخار هم کت   -

ین مرد روی زمی   هم باشه اگه خصوصیات  -  .رفتاریمون بهم نخوره نیم تونم باهاش بمونمماکان اگه بهتر

 :سلطان

 .دختر یکدنده ای هستر  -

م -  .اشتباه یم کنید، من فقط یم خوام با منطق تصمیم بگت 

 :سلطان

ی مثل تو ندیدم -  .تا حاال دختر

 .دلیلش روشنه، تو این دنیا هیچ کس شبیه هم نیست -

 :سلطان

 زدواج کنه؟به نظرت خواهرت راض  یم شه با کیارش ا -

ه -  .نیم دونم، خودش باید تصمیم بگت 

 :سلطان

 .یه بار خواهرت رو بیار، دوست دارم عشِق کیارش رو ببینم -

 .لبخندی یم زنم و هیچی نیم گم
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 :سلطان

 .نگفتر گ این بال رو رست آورد -

ی حل نیم شه -  .نر خیال با گفتنش که چت  

 :سلطان

ون نیم رفتر یم دون  اگه با ماکان نبودی زنده  -  .از این جا بت 

 .اگه با ماکان نبودم اصال این جا نیم اومدم -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .از این رک بودنت خییل خوشم اومد -

 :سلطان بریم گرده سمت ماکان و یم گه

 تو باهاش این کار رو کردی؟ -

 :ماکان

 .نه، قاسم و عباس با پشاش ریخیر  رسش -

 :یم گهسلطان با تعجب 

 آخه چرا؟ -

 .ماکان ماجرا رو واسه ی سلطان تعریف یم کنه

 :سلطان با خشم یم گه

 .اون قاسم دیگه خییل روش رو زیاد کرده -

 :ماکان

 .من هم خییل از دستش عصبانیم، نقشه های زیادی براش دارم، فقط موکولش کردم به آینده -

 :سلطان

- ، چه طور به خودشون جرات دادن دست رو کش بذارن که تو انتخابش  اون عباس و احمد رو نباید زنده یم ذاشتر

 .کردی

ی نیم گم. چون یم دونم سلطان هم ییک مثل ماکانه، حرف  اصال از این حرفش خوشم نیومد. اخیم یم کنم ویل چت  

 .زدن باهاشون هیچ فایده ای نداره

 :ماکان

 .اگه روژان نرسیده بود، احمد رو زنده نیم ذاشتم -
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 :با اخم به سمت من بریم گرده و یم گه سلطان

 نباید اون کار رو یم کردی؟ -

 .یعت  یه گوشه یم ایستادم و مرگ یه نفر رو تماشا یم کردم، من هنوز اون قدرا نر رحم نشدم -

 :سلطان

 .مثل این که یادت رفته از دست همینا کتک خوردی -

 .شون رو ببینم و هیچ کار نکنمکتک خوردم ویل دلیل نیم شه که جلوی چشمام جون دادن -

 :سلطان با اخم یم گه

 .زیادی احساسانر هستر  -

 بودن رو به نر احساس بودن ترجیح یم دم -
 .احساسانر

 :سلطان

ِ ماکان هم دعوا راه انداختر  -  .شنیدم با دانی

 .من با هیچ کس دعوا ندارم، من همیشه جواب برخورداِی افراد رو شبیه خودشون یم دم -

 :زخند یم گهبا پو 

 .شنیدم کتک هم خوردی -

 که خان دانی هم یه سییل نوش جان کرد -
 .پس باید این هم شنیدی باشی  

 :ماکان

 !روژان -

ا نصفه و نیمه پخش شه -  .چیه؟ بده نیم خوام ختر

 .کامران و سلطان با دهن باز نگام یم کنند

 :سلطان به خودش میاد و یم گه

 یم کنهدختر با این زبونت آخر، رس  -
 
 .خودت رو به باد یم دی. مطمی   باش پرویز تالق

 پرویز دیگه کیه؟ -

 :کامران با شوچ  یم گه

 .همون خان دانی  -

؟ -  واسه ی چی
 
 ییک زدم ییک خوردم، دیگه تالق

 :سلطان
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، خییل -  .خییل ساده ای دختر

 :نگایه به ماکان یم ندازه و یم گه

احت کنید، موقع شام صداتون  -  .یم کنمبرید استر

 .لحنش خییل آروم تر شده. ماکان بلند یم شه

 :ماکان

 .پس فعال با اجازه -

 .نگاه متعجتر بهش یم ندازم. چه از خدا خواسته هم بود

 .بازوم رو یم کشه به زور بلندم یم کنه

 :یه لبخند اجباری یم زنم و یم گم

 .با اجازه -

ه، فکر کنم این جا برای دستشونی رفیر  هم سلطان با جدیت رسی تکون یم ده و اجازه ی رفیر  ما ر 
َ
ه ا
َ
و صادر یم کنه. ا

یم. همون جور که بازوم توی دست ماکانه باهاش هم قدم یم شم  .باید اجازه بگت 

 .دستم رو ول کن، از بس کشیدی کش اومد -

 :ماکان با اخم یم گه

 .جنابعایل حرف نزن که از دستت خییل کفریم -

ی بگم که یم  : گهیم خوام یه چت  

 .یه کاری نکن بزنم زیر قولما -

؟ -  داری تهدیدم یم کت 

 :ماکان

 .دارم بهت اخطار یم دم -

 .خب اینم که شد همون -

دیگه هیچی نیم گه و منو به سمت ییک از اتاقا یم بره. در رو باز یم کنه و داخل یم شه منم با خودش یم کشه تو اتاق و 

یم ده و خودش جلوم یم شینه. سیع یم کنه طوری صحبت کنه که صداش از  در رو یم بنده. منو به سمت کاناپه هل

ون نره  .اتاق بت 

 :ماکان

؟ -  این آبرو ریزی چی بود راه انداختر

 :با تعجب یم گم
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 .آبرو ریزی کدومه؟ هر گ هر چی گفت جواب شنید -

ل کنه و با مالیمت یم گه  :ماکان سیع یم کنه خشم خودش رو کنتر

 .ید اون جور با سلطان حرف بزن  روژان تو نبا -

 .یعت  ساکت بشینم هر چی دلش خواست بارم کنه -

 :ماکان

سلطان اصال اون  که نشون یم ده نیست؟ سلطان نسبت به پدر و داییم خییل خییل نرم تره. نیم گم خییل دل رحمه  -

 .ویل آدم شناسه. سلطان رو مثل پدرم دوست دارم، دوست ندارم دیگه بهش توهی   کت  

 .اگه کش بهم توهی   نکنه من کاری بهش ندارم -

ون یم ده و یم گه  :با عصبانیت نفسش رو بت 

 آخه من چی کارت کنم؟ -

ل یم کنه که صداش باال نره  .سیع یم کنه خودش رو آروم کنه. معلومه خییل داره خودش رو کنتر

 :ماکان

منده ام کردی - ؟ امشب کیل رسر  .چرا این قدر کله شقر یم کت 

 .مجبور نبودی منو با خودت بیاری -

 :با عصبانیت یم گه

 .به خاطر تو اومدم، بعد تو رو با خودم نیارم -

 :ماکان

ام بذاری. اصال  - بانت احتر ما این جا مهمون هستیم. مهم نیست طرف مقابل چه برخوردی داره. تو باید حداقل به مت  

ام سنش رو نگه یم ذاشتر  ، الاقل احتر بان هیچی  .مت  

. اون موقع که بهت گفتم تشکر کن گفتر وظیفشه  - ام گذاشتر بانت احتر مگه ما امروز خونه ی مبارسر رفتیم تو به مت  

بان  که بهم توهی   کرده. در صورنر  ، مت  
بان  بانت رو داشته باش. اون هم چه مت   ام مت  

 حداقل احتر
ی

ویل االن میای یم گ

ام ب اهامون برخورد کردن ویل تو اصال هیچ ارزشر براشون قایل نشدی. از که امروز خونه ی مبارسر فقط و فقط با احتر

مرد، اون روز از چند  ام سنش رو داشته باش مگه تو به حرمت موهای سفید اون پت   احتر
ی

همه ی اینا بگذریم بهم یم گ

 یم زنم برای اینه که حقم پایم
 
ال نشه ویل تو فقط و تا میوه گذشتر که امروز از من این انتظار رو داری؟ من اگه حرق

. اگه امروز توهیت  به سلطان شد جواب حرفانی بود که بهم زده شد،   کارانی یم زن 
فقط برای غرورت دست به چنی  

ام قاییل که از لحاظ مال و ثروت در سطح  ام یم ذارم اما تو برای کسانی احتر من با توجه به شخصیت آدما بهشون احتر

خودی منو نصیحت نکن وقتر خودت همه ی این رفتارا رو داری چه طور از من انتظار باالنی باشن. خواهش یم کنم بی

 .داری رفتارم رو اصالح کنم
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ساکت یم شه. هیچ جوانر برای حرفام نداره. معلومه از دستم کالفه شده. با خشم دستش رو الی موهاش فرو یم بره. 

 :بعد از مدنر به آرویم یم گه

 .م مراعات کن، عصبانیت زیاد برای سلطان خوب نیست، اون قلبش مشکل دارهروژان خواهش یم کنم یه ک -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .سعیم رو یم کنم، اما قول نیم دم -

 :ماکان با ناراحتر یم گه

 .همینش هم خیلیه -

ره پرت هیچی نیم گم و ماکان هم از جاش بلند یم شه و به سمت تخت حرکت یم کنه و خودش رو روی تخت دو نف

 .یم کنه و طاق باز دراز یم کشه

ون -  .چرا دراز کشیدی، برو از اتاق بت 

ی از ناراحتر چند دقیقه پیش تو چهره اش نیست، با شیطنت یم  به پهلو یم شه و با شیطنت نگام یم کنه. دیگه ختر

 :گه

 کجا برم؟ -

احت کنم؟ -  چه یم دونم، یه اتاق دیگه. مگه من نباید این جا استر

 :نماکا

 .اوهوم -

؟ -  پس تو این جا چی کار یم کت 

 :ماکان

احت کنم -  .خب من هم باید این جا استر

 :با داد یم گم

؟ -  چی

 :ماکان به رسعت روی تخت یم شینه یم گه

ته، یواش تر -  .چه ختر

 :این بار آهسته تر یم پرسم

؟ -
ی

 چی یم گ

 :ماکان

ام توی یه اتاق یم خوابم -  .من همیشه با دوست دختر
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با دهن باز نگاش یم کنم، بعد از چند دقیقه اخمام یم ره تو هم. از جام بلند یم شم و به سمت در حرکت یم کنم. 

ه نرسیده خودش رو بهم یم رسونه و یم گه  :صدای قدم های ماکان رو پشت رسم یم شنوم. هنوز دستم به دستگت 

 کجا؟ -

 :با اخم یم گم

 .هر جانی به جز این جا -

 :ماکان

 .کاریت ندارم، دوست ندارم سلطان به رابطه مون شک کنه  من -

؟ -
ی

 چه دلییل داره به سلطان دروغ بیک

ه و با خودش یم کشه و یم گه  :ماکان با خونشدی بازوم رو یم گت 

یم -  .من به کش دروغ نگفتم تو واقعا دوست دختر

 .اشمچرا نیم فهیم من اصال نیم خوامت، اصال دلم نیم خواد باهات دوست ب -

 :با لحن خشت  یم گه

ی رو بخوام به دست میارم -  .برام مهم نیست، قبال هم گفتم من اگه چت  

منو روی کاناپه پرت یم کنه. خودش به سمت مت   یم ره. از روی مت   یه کلید رو بریم داره، بعد به سمت در یم ره و در 

 .رو قفل یم کنه

 .بهت زده نگاش یم کنم

 : گهوقتر تعجبم رو یم بینه یم

احت یم  -  زیاد این جا یم اومدم، سلطان هم این اتاق رو به من داد. هر وقت این جا بیام تو همی   اتاق استر
ی

از بچیک

 خونر باشر کاری به کارت ندارم
ه دختر  .کنم. اگه کش هم باهام باشه با خودم تو همی   اتاق میارم. حاال بهتر

 :با اخم یم گم

 .ه کاری کت  که دوست ندارمهیچ خوشم نمیاد منو مجبور ب -

 :ماکان

ام همی   طور  - م. من با همه ی دوست دختر اگه ببینم داری از مهربونیم سوء استفاده یم کت  بد جور حالت رو یم گت 

. اگه یم بیت  بهت کاری ندارم دلیلش اینه که من رابطه ی جنش  ه خودت رو تافته ی جدا بافته ندون  رفتار یم کنم بهتر

نیم خوام، اما اگه حس کنم داری از این مهربونیم سوء استفاده یم کت  مطمی   باش برخالف میلم عمل یم  رو به زور 

 .کنم. برام هم مهم نیست تو از چی خوشت میاد یا از چی بدت میاد، وقتر با مت  باید به حرفام گوش کت  

ون یم دم و روی کاناپه دراز یم کشم. چشمام رو یم ب ندم و به حرف های نر رس و ته ماکان فکر یم نفسم رو با حرص بت 

کنم. ماکان هم دوباره روی تخت دراز یم کشه. نیم دونم چه قدر گذشته با شنیدن نفس های منظم ماکان یم فهمم 
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به خواب رفته. من هم تو فکر هستم که با صدای در به خودم میام. ماکان هم با صدای در بیدار یم شه و رس جاش یم 

 .یازه یم کشه و از تخت پایی   میاد. به سمت در یم ره و در رو باز یم کنهشینه. یه خم

 :با اخم یم گه

 چی کار داری؟ -

 .نیم بینم گ پشت در وایساده، فقط صدای یه دختر رو یم شنوم

 :دختر 

 .آقا غذا آماده ست، ارباب گفیر  صداتون کنم -

 :ماکان

 .یم تون  بری، االن میایم -

 :دختر 

 .بله آقا -

 :اکان به سمت من بریم گرده و یم گهم

 .روژان پاشو باید بریم -

 :از روی کاناپه بلند یم شم و لباسم رو مرتب یم کنم. به سمت ماکان یم رم که کنار در منتظرمه. تا بهش یم رسم یم گه

 .روژان دیگه سفارش نکنما، درست رفتار کن -

ه، منو یم کشه داخل اتاق. در رو یم بنده و یم گهنر توجه به حرفش از در خارج یم شم. رسی    ع بازوم رو   :یم گت 

 .جوانر نشنیدم -

 :با جدیت یم گم

؟ - ه بازوم رو ول کت   کاری نکن همی   حاال این جا رو ترک کنم، بهتر

 :ماکان

 ...روژان -

ون یم کشم. در رو باز یم کنم از اتاق خارج یم شم. یم   بزنه بازوم رو از دستش بت 
 
دونه اگه بخواد نیم ذارم حرق

 :تهدیدم کنه بیشتر تحریک یم شم. یم دونه تسلیم نیم شم به ناچار لحنش رو مالیم تر یم کنه و یم گه

 .روژان خواهش یم کنم -

 .سعیم رو یم کنم، ادامه نده -

یم بینم لبخندی رو لباش یم شینه و هیچی نیم گه. با من هم قدم یم شه و منو هدایت یم کنه. وقتر مت   غذاخوری رو 

 های 
ی

دهنم از تعجب باز یم مونه. اون قدر غذا روی مت   هست که یم تونه یه گردان رو ست  کنه. از این جور زندگ
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. یه پش دیگه هم بهشون اضافه شده. با پوزخند به من  تجمالنر به شدت متنفرم. سلطان و کامران پشت مت   نشسیر 

 :ش یم ره تو هم و یم گهو ماکان نگاه یم کنه. ماکان با دیدن پشه اخما

 .سالم کامیار، کامران یم گفت فردا میای -

 :کامیار از جاش بلند یم شه با ماکان دست یم ده و یم گه

 .سالم ماکان خان، چه طوری پش؟ حاال ناراحتر زود اومدم -

 :ماکان فقط یم گه

 خوبم، تو چه طوری؟ -

 : گهکامیار به سمت من بریم گرده و براندازم یم کنه و یم

 هلونی باید هم خوب باشر  -
 .با همچی  

ه نگاه تندی به ماکان یم ندازم که رنگ از صورتش یم پره. کامران با لبخند و سلطان نر  از این حرفش حرصم یم گت 

ه  .تفاوت نگامون یم کنند. کامیار هنوز داره براندازم یم کنه. از نگاش اصال خوشم نمیاد. معلومه از اون آدمای هت  

دی به همه سالم یم کنم. یه صندیل رو عقب یم کشم و یم شینم. ماکان که انگار خیالش از بابت من راحت شده به رس 

 :باشه یم گه

 .بشی   غذات رو بخور االن رسد یم شه -

کامیار دقیقا جلوی من یم شینه. ماکان هم صندیل کنار منو عقب یم کشه و کنارم یم شینه. یه مقدار سوپ برای 

وع به خوردن یم کنمخودم یم ک  .شم و رسر

 :ماکان

 روژان جان برنج برات بکشم؟ -

 :به رسدی یم گم

 .ممنون میل ندارم -

وع به خوردن یم کنه. در تمام مدنر که غذا یم  ماکان دیگه هیچی نیم گه، یه خرده برای خودش غذا یم کشه و رسر

م شد. چند بار نگام به نگاهش گره خورد که با خوردم سنگیت  نگاه کامیار رو روی خودم احساس یم کردم. غذا کوفت

 :اخم نگام رو ازش گرفتم اما لعنتر دست بردار نبود. باالخره هم ساکت نیم شینه و یم گه

ه تا یم تون  این جا غذا بخوری چون یم ترسم از سوء هاضمه تلف شر  -  .بهتر

 :با خونشدی یم گم

ه به جای خوردن  - ، بهتر ی نمونده منفجر بشی   شما نگران بنده نباشی   ین، چت    .اون همه غذا یه خرده رژیم بگت 
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حاال بدبخت اون قدرا هم چاق نیست ویل همون یه خرده هم بد جور تو ذوق یم زنه. با این حرف من کامران یم زنه 

ه اما سیع یم کنه جلوی خودش رو  ه،  زیر خنده. رو لبای سلطان هم یه لبخند یم شینه. ماکان هم خنده اش یم گت  بگت 

 .اما کامیار تا مرز انفجار فاصله ای نداره، ویل با همه ی خشمش سیع یم کنه با خونشدی رفتار کنه

 :با آرامش تصنیع یم گه

ت رو بهم قرض بدی، زیادی چموشه، بد نیست یه خرده ادب بشه - ه چند روز دوست دختر  .ماکان جان بهتر

ی بگه ک  :ه من یم گماخمای ماکان تو هم یم ره. یم خواد چت  

ه رس مت   غذا صحبت نکنید، این رو یه بچه ی شش ساله هم یم دونه که ادب حکم یم کنه  - آقای مدیع ادب شما بهتر

 زده نشه. اون وقت شمانی که یم خواین بقیه رو ادب کنید این چت   کوچیک رو هم نیم دونید
 
 .موقع غذا خوردن حرق

 :دیگه تحمل نیم کنه با خشم یم گه

ه -  فکر کردی اگه با یه آدم حسانر دوست بشر خودت هم آدم حسانر یم شر  دختر
 .ی دهانر

 :با خونشدی یم گم

-  
ی

بنده چنی   فکری نکردم، بنده یم گم آدم حسانر بودن به پول و ثروِت آدما نیست بلکه به شخصیت آدما بستیک

اد حساب نیم کنم ویل خیلیای دیگه  داره. مثال خود شما این همه پول و ثروت دارین ویل من اصال شما رو جزء آدمت  

 .به نوِن شبشون محتاجن ویل شخصیتشون اون قدر واالست که من هم جلوشون کم میارم

 .یه لبخند روی لبای سلطان یم شینه. تعجب یم کنم! من دارم با پشش این طور حرف یم زنم بعد این، لبخند یم زنه

 :کامیار با خشم یم گه

 تو خ -
ی

 .ییل آدم حسانر هستر یم خوای بیک

 :به سمت کامیار بریم گردم و یم گم

 ادعانی ندارم ویل این رو یم دونم کش که خودش رو خییل بزرگ یم دونه از همه کوچیک تره -
 .من چنی  

 :از پشت مت   بلند یم شم و یم گم

 .ممنون بابت غذا -

 که با ماکان رفتیم یم رم و داخل اتاق یم شم
ر
. روی کاناپه یم شینم و به لبخند سلطان فکر یم بعد هم به سمت اتاق

کنم. ییک از عجیب ترین آدمانی ست که تا حاال دیدم. فکر یم کردم با حرفم عصتر بشه، رسم داد بزنه، منو از خونه 

ون کنه، اما اون هیچ کار نکرد. ناخودآگاه یه لبخند رو لبم یم شینه. شاید برخوردم با سلطان اشتباه بود، هر چ ند بت 

خودش باعث شد اما من هم زود قضاوت کردم. یادم باشه موقع رفیر  ازش عذر خوایه کنم. همی   جور که دارم با 

خودم فکر یم کنم در اتاق باز یم شه و ماکان وارد اتاق یم شه. با عصبانیت در رو محکم یم بنده و به سمت تختش یم 

 .ره

 :نر مقدمه یم گه
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. فردا هم بعد از این که خیالمون از بابت قادر راحت شد زود از این جا یم  خوشم نمیاد با کامیار دهن به - دهن بشر

 .ریم

 :آیه یم کشم و رسم رو تکون یم دم و یم گم

ه -  .اصال از کامیار خوشم نیومد، خییل هت  

 :ماکان

ا یم ره شهر  - ، نباید قبول یم کردم بمونیم، فکر کردم تا فردا ظهر پیداش نیم شه، اکتر  .دیر میاد لعنتر

 .نر خیال -

 :ماکان

 .بیا رو تخت بخواب -

 .فقط همی   مونده با تو روی یه تخت بخوابم -

 :ماکان

 .کاری بهت ندارم، من این طرف یم خوابم تو هم اون طرف بخواب -

 .ترجیح یم دم رو کاناپه بخوابم -

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 .به جهنم -

م. اون هم روی تخت دراز یم کشه و پشت به من یم خوابه. چشمام رو یم بندم روی کاناپه دراز یم کشم و هیچی نیم گ

ی فکر نکنم کم کم پلکام خسته یم شن و به خواب یم رم  .و ترجیح یم دم به چت  

با تکون های دستر از خواب بیدار یم شم. نگایه به اطرافم یم ندازم و تازه یاد موقعیتم یم افتم. خودم رو روی تخت 

 .ه ماکان باالی رسم وایسادهیم بینم ک

 من این جا چی کار یم کنم؟ -

 :ماکان

صبح بیدار شدم رفتم صبحونه خوردم. موقع رفیر  آوردمت رو تخت. برای تو هم صبحونه آوردم که همی   جا  -

 بخوری؟

 .خب بیدارم یم کردی با هم یم رفتیم -

 :ماکان

. بشی   صبحونه ا -  .ت رو بخور سلطان یه نفر رو دنبال قادر فرستادهنیم خواستم با کامیار رو به رو بشر
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شالم دور گردنم پیچیده. شال رو روی رسم مرتب یم کنم و سیت  صبحونه رو یم ذارم جلوم. صبحونه ام رو کامل یم 

ی که توی اتاق هست یم ذارم  .خورم و سیت  رو گوشه ی مت  

 .ممنون -

 :ماکان رسی تکون یم ده و نر مقدمه یم گه

ه  -  .این چند روز تو ویالی ما بمونید، این جوری حداقل غصه ی خوراک رو ندارینبهتر

ه برم ویال رو  - انی بلدم، رزا هم به زودی پیداش یم شه. بهتر
نه بابا، بیشتر از این مزاحمتون نیم شم. خودم یه چت  

 .واسه ورود رزا و دوستم آماده کنم

 :ماکان

 دوستت هم داره میاد؟ -

م، هم خواهر حمید، هم رزا. واسه همی   یم خوام چند روز بیشتر بمونم وگرنه که جمعه بریم اوهوم، هم دوست -

 .گشتیم

 :ماکان

؟ -  اگه خواهر حمید بود برای چی دیگه رزا رو اون جا گذاشتر

 :با نر خیایل یم گم

 .خواهر حمید خییل بچه ست، فقط شش سالشه -

 :لبخندی رو لباش یم شینه و یم گه

 اسمش چیه؟ -

 :با ذوق یم گم

ه! وای یه بار با هم رفتیم  - اسمش هاله ست. کیارش دیده، این قدر ناز و خوشگله، آدم دلش یم خواد لپش رو گاز بگت 

 .از این لباس خوشگال براش خریدیم این قدر خوشگل شده بود

 :با لبخند یم گه

 .این جور که معلومه خییل بچه دوست داری -

 .عاشقشونم -

 .خودمون میایم با صدای در به

ون. بعد از چند دقیقه میاد داخل و یم گه  :ماکان در رو باز یم کنه و یم ره بت 

 .روژان بیا -

 :بلند یم شم و یم گم
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 .باشه -

 :ماکان

ی رو جا نذاری دیگه بر نیم گردیم -  .یادت باشه چت  

ی رو جا ن ذاشتم به سمت ماکان یم رم. ماکان رسی تکون یم دم و نگایه به اطراف یم ندازم. وقتر مطمی   یم شم چت  

 .که منتظرم وایساده بود تا منو کنار خودش یم بینه دستش رو روی شونه هام یم ذاره و منو به خودش یم چسبونه

 باز تو بهم چسبیدی؟ -

 :با خنده یم گه

 .همینه که هست، آش کشِک خالته بخوری پاته نخوری پاته -

یچی نیم گم اونم با خنده منو به سمت سالن یم بره. سلطان و کامیار و رسی به نشونه ی تاسف تکون یم دم و ه

. سه تا مرد غریبه هم رس پا وایسادن. دو تا از اون مردا به قیافشون یم خوره نوچه های سلطان  کامران رو مبل نشسیر 

گه. ماکان منو به باشن که دو طرف مردی وایسادن. اون مرد وسظ هم با ترس به سلطان نگاه یم کنه و هیچی نیم  

سمت یه مبل دو نفره هدایت یم کنه و مجبورم یم کنه بغلش بشینم و با جدیت به اون مرد که حدس یم زنم قادر 

 .باشه نگاه یم کنه

 :سلطان با لحن جدی به قادر یم گه

؟ -  شنیدم یم خوای ازدواج کت 

 :قادر

 .بله آقا، با اجازه تون یم خوام ازدواج کنم -

 :سلطان

؟حاال  -   خونواده ی اون دختر کیا هسیر 

 :قادر

 .از روستای پایینه، شما نیم شناسی    -

 :سلطان

ش رو بهت باخته، احیانا که این همون دختر نیست؟ -  شنیدم توی قمار، ییک از اهایل روستاهای اطراف دختر

 :قادر رنگش یم پره و یم گه

 ...نه آقا... مط -

 :سلطان با خشم یم گه

 . از دروغ خوشم نمیادخفه شو. یم دون   -
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 :قادر

 آقا باور کنید خود دختر هم راضیه؟ -

 :سلطان

 چند سالشه؟ -

 :قادر

 .بیست و هشت سالشه ارباب -

 :سلطان

 اون وقت جنابعایل چند سالته؟ -

 :قادر

 .پنجاه و چهار سال ارباب -

 :سلطان

، بعد تازه یاد تجدید فراش ا -  فتادی؟ مگه خودت زن و بچه نداری؟دختر و پشای خودت همسن اون دختر هسیر 

 :قادر

ش رو بده، دارم ثواب  -  رو بچرخونم. پدر اون دختر هم نیم تونه خرج دختر
ی

آقا وضع مالیم خوبه، یم تونم دو تا زندگ

 .هم یم کنم

 .پوزخندی رو لبام یم شینه، عجب دالیل مسخره ای

 :سلطان

ه دور اون دختر رو خط بکشر  -  .بهتر

 :قادر

 ...اما ار -

سلطان دادی یم زنه که من از ترس به بازوی ماکان چنگ یم زنم ماکان نگایه بهم یم ندازه و لبخندی بهم یم زنه. 

رسی    ع دستم رو عقب یم کشم که لبخندش پررنگ تر یم شه. دوباره حواسم رو جمع یم کنم به حرفای قادر و به 

 .دادهای سلطان گوش یم دم

 :سلطان با داد یم گه

؟داری رو  -  حرف من حرف یم زن 

 :قادر

 .نه آقا، بنده غلط یم کنم، هر چی شما بگی   من همون کار رو یم کنم -
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 :سلطان

ون - . دیگه گم شو بت 
 .خوبه، خوشم نمیاد اطراف خونشون پرسه بزن 

 :قادر با ترس و لرز یم گه

 .هر چی شما بگی    -

ونش کنند. نو  چه ها هم تو یه چشم بهم زدن قادر رو با خودشون یم سلطان با رس به نوچه هاش اشاره یم کنه تا بت 

 .برن. یه لبخند رو لبام یم شینه، خیالم راحت یم شه

 :با دور شدن قادر، سلطان نگایه به ماکان یم ندازه و یم گه

 .خیالت راحت باشه، مطمی   باش دیگه اون ورا پیداش نیم شه -

 :ماکان با لبخند یم گه

 .واقعا ممنونم -

 :سلطان

ه واسه نهار بمونید - . بهتر  .این حرفا چیه ماکان؟ تو و ماهان برام مثل کامران و کامیار هستی  

 .ماکان از رو مبل بلند یم شه و من هم به تبعیت از اون بلند یم شم

 :ماکان

 .بابت همه چت   ممنون، ویل یه خرده کار دارم مجبورم برم تا همی   حاال هم کیل از کارام عقب افتادم -

 :نسلطا

 .باز این طرفا بیا -

 :بعد از گفیر  این حرف به طرف من بریم گرده و یم گه

 .البته با این خانم کوچولو -

 .یه لبخند روی لبای ماکان یم شینه

 :با مالیمت یم گم

 .بابت رفتار دیروزم معذرت یم خوام، فکر یم کنم یه خرده زود در موردتون قضاوت کردم -

 .پوزخند و کامران با لبخند نگام یم کنندماکان بهت زده، کامیار با 

 :سلطان با صدای بلند یم خنده و یم گه

؟ فکر یم کردم منو دشمن خون  خودت یم دون   -  آدم رو بد جور غافلگت  یم کت 
 .دختر

 :با جدیت یم گم
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وردتون بد خب اشتباه فکر یم کردین، من که باهاتون دشمت  ندارم. شما باهام بد برخورد کردین من هم در م -

 .قضاوت کردم

 :با لبخند یم گه

تو زیادی نر ریانی دختر جون. این رک و راست بودنت به همراه اون زبون تندت ممکنه کار دستت بده. همه مثل من  -

 .آدم شناس نیسیر  

 :منظورش رو نیم فهمم، وقتر تعجبم رو یم بینه با لبخند به ماکان نگاه یم کنه و یم گه

 .مواظبش باش -

 :ان رسی تکون یم ده و یم گهماک

 .حتما سلطان -

 :کامیار

 .بابا، بهتر نیست من و کامران هم برای بدیه ها با ماکان بریم -

 :اخمای ماکان تو هم یم ره، سلطان فکری یم کنه و یم گه

 .یدباشه برید، اگه امروز پول رو ندادن بگو تا آخر هفته بیشتر فرصت ندارن اما تا شب خودتون رو برسون -

 :کامران

 .باشه بابا -

 :کامیار با اخم یم گه

ه امشب رو همون جا بمونیم و صبح حرکت کنیم -  .چی باشه، تا بریم و بیایم خییل دیر یم شه بهتر

 :سلطان متفکر یم گه

 .اگه ببینم رفتر دنبال الوایط من یم دونم و تو. صبح زود برگردین -

 :کامیار با لبخند یم گه

 .باشه -

بهشون نگاه یم کنم و با خودم فکر یم کنم ارباب این جا چه ربظ به اهایل روستا پایی   داره! وقتر کامیار نگاه با تعجب 

متعجب منو یم بینه یه چشمک برام یم زنه که از چشمای ماکان دور نیم مونه. اخمای من هم یم ره تو هم. ماکان 

 :دستش رو دور شونه هام حلقه یم کنه و یم گه

 .ن و روژان زودتر حرکت یم کنیمسلطان م -

سلطان رسی تکون یم ده و بعد از خداحافظ  من و ماکان به سمت در ورودی حرکت یم کنیم. تند تند راه یم ره که 

 :بهش یم گم
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ه - ته، یم دون  که پام درد یم گت   .چه ختر

 :ماکان متفکر یم گه

 .حواسم نبود -

؟ وقتر به ماشی   یم رسیم رسی    ع رسی تکون یم دم و هیچی نیم گم. حس یم کنم ا ی ناراحته اما نیم فهمم از چی ز چت  

ی نیم گم  سوار یم شه و ماشی   رو روشن یم کنه. منم سوار ماشی   یم شم و ماکان به رسعت حرکت یم کنه. چت  

 :همی   جور جاده رو نگاه یم کنم که یم گه

ی -  .خوشم نمیاد با کامیار گرم بگت 

وهرا رفتار یم کنه. از این فکر پقر یم زنم زیر خنده. اول با تعجب و بعد با اخم نگام یم کنه نگایه بهش یم ندازم مثل ش

 :و با عصبانیت یم گه

 .من واست جوک تعریف نکردم که یم خندی -

 :با خنده یم گم

 .ویل خییل بانمک گفتر  -

 :با اخم یم گه

 کجای حرفم بانمک بود؟ -

 .ل شوهرا بودحرفت بانمک نبود، ویل لحن بیانت مث -

 :کم کم اخمش جاش رو به لبخند یم ده ویل باز با جدیت یم گه

، کامیار آدم درستر نیست - ه مراقب رفتارت باشر  .با همه ی اینا بهتر

 .من به اون یارو کاری ندارم. اصال ازش خوشم نیومده که بخوام باهاش شوچ  و خنده کنم -

 :ماکان

ه امشب رو تو ویالی من باشر ف -  .ردا که کامیار رفت برو ویالی خودتونبهتر

 ...اما -

 :ماکان

 .رو حرف من حرف نزن. اگه یم بیت  زیاد دور و برت نیم چرخه دلیلش اینه که فکر یم کنه مال مت   -

 :با اخم یم گم

 منظورت چیه؟ -

 :ماکان
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در اشتبایه بذار روشنت کنم.  فکر کردی به خاطر قرض اهایل روستا داره باهامون میاد؟ اگه چنی   فکری کردی کامال  -

ی به چشمش بیاد اون قدر پافشاری یم کنه که دختر رو مال خودش کنه وقتر به  . وقتر دختر چشمش رو گرفتر

 .خواستش رسید واسه همیشه ترکش یم کنه

 :با تفکر یم گم

 .این که شد ییک مثل خودت -

 :با خشم نگام یم کنه و یم گه

دم، اگه رابطه ای بوده خواست دو نفره بوده این رو بفهم، اما این آقا تا حاال چند من هیچ وقت به کش تجاوز نکر  -

ای روستا تجاوز کرده. حتر سلطان هم از دستش ذله شده. یه بار نزدیک بود به یه دختر چهارده ساله  بار به دختر

 !تجاوز کنه

 :جیغ خفیق  یم کشم و دستام رو یم ذارم جلوی دهنم و یم گم

 رس اون دختر اومد؟ چه بالنی  -

 :با اخم یم گه

 .کامران یم رسه و اون دختر رو نجات یم ده -

 .پس چرا کش ازش شکایت نیم کنه -

 :ماکان

 .مثل این که فراموش کردی ما ارباب هستیم -

 :با اخم یم گم

، دلیل نیم شه که هر غلظ بکنید -  .هستی   که هستی  

 :ماکان با مالیمت یم گه

. البته تا وقتر که با مت  اینا رو بهت نگ - ، اینا رو گفتم که بیشتر مراقب خودت باشر فتم که برای این مردم دل بسوزون 

 .باهات کاری نداره

 .بد جور فکرم مشغول یم شه، فقط همی   رو کم داشتم

 :ماکان

 .بهش فکر نکن فقط امشب رو هم تو ویالی ما بمون تا مطمی   بشه مال مت   -

 .مخوشم نمیاد دروغ بگ -

 :با شیطنت یم گه

 .ما که دروغ نیم گیم، تو واقعا مال مت   -
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 :با داد یم گم

 .تو از اونم بدتری -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .خوشم نمیاد کش دست روی انتخابام بذاره. کش رو که من انتخاب یم کنم فقط و فقط مال منه -

م و به جاده نگاه یم    .کنم. کنار جاده یه مرد وایساده و یه زن هم رو زمی   نشستهبا اخم نگاهم رو ازش یم گت 

 .ماشی   رو نگه دار -

 :با تعجب نگام یم کنه و یم گه

؟ -  چی

 .گفتم ماشی   رو نگه دار -

 :با اخم یم گه

 .روژان االن وقت مسخره بازی و قهر و دعوا نیست -

 :با اخم یم گم

 .ده یم گم، فکر کنم به کمک احتیاج دارن. ماشی   رو نگه دارنیم خوام قهر کنم، برای اون مرد و زن کنار جا -

 :اخماش بیشتر یم شه و یم گه

 .خوشم نمیاد وقتم رو بیخودی تلف کنم -

 :با داد یم گم

 .گفتم این ماشی   لعنتر رو نگه دار -

 :اونم متقابال داد یم زنه و یم گه

 .حرفشم نزن -

 :رو ترمز و یم گهدر سمت خودم رو باز یم کنم که رسی    ع یم زنه 

 ...چه غلظ داری یم کت   -

م. ماشی   کامیار هم پشت ماشی   ما توقف یم کنه  .نر توجه به حرفاش پیاده یم شم و به طرف مرد و زن جوون مت 

ی شده؟ -  سالم آقا، چت  

 :مرد

 .کمک کنید  خانم زنم حامله ست. داشتیم از روستای پایی   یم اومدیم که یهو دردش گرفت. تو رو خدا بهمون -
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کامیار از ماشی   پیاده یم شه. ماکان با دیدن کامیار اخماش یم ره تو هم و به رسعت از ماشی   خارج یم شه و به طرف 

ن  .من میاد. کامیار هم خودش رو به ماکان یم رسونه و هر دو تا یک مست  رو در پیش یم گت 

 :ماشی   ماهان رو به مرد نشون یم دم و یم گم

 .ارین تو اون ماشی   زنتون رو بی -

 .باالخره ماکان و کامیار بهمون یم رسن. مرد تا ماکان و کامیار رو یم بینه به تته پته یم افته و به زحمت سالم یم کنه

 :ماکان با اخم یم گه

 چی شده؟ -

 .ماجرا رو براش تعریف یم کنم

 :کامیار

یمفکر نکنم اون قدر بیکار باشیم که بخواییم این آدما رو با خو  -  .دمون بتر

 :مرد هنوز رس جاش وایساده. با داد یم گم

 آقا نشنیدین چی گفتم مگه نیم گی   حال زنتون بده؟ -

مرد رسی    ع دست به کار یم شه و نر توجه به ماکان و کامیار زنش رو تو ماشی   یم ذاره. کامران هم از ماشی   پیاده یم شه 

 :و یم گه

 چی شده؟ -

 :رو به ماکان یم کنم و یم گمکامیار یم خواد جواب بده که 

؟ -  چی کار یم کت  میای یا یم خوای مثل طلبکارا همی   جا صتر کت 

 :ماکان با اخم به سمت ماشی   یم ره که یم گم

 .خودم یم رونم -

و زودتر از ماکان سوار یم شم. ماکان هم بغل دستم یم شینه. نر توجه به کامران و کامیار ماشی   رو روشن یم کنم و به 

 .رسعت حرکت یم کنم. ناله های زن هر لحظه بیشتر یم شه. هر لحظه به رسعتم اضافه یم شه

 :ماکان با نگران  یم گه

 .یه خرده آهسته تر برو -

؟ -  حالش رو نیم بیت 

ی نیم گه. درد زن خییل زیاد شده کم کم دارم یم ترسم نکنه بچه اش  به عقب بریم گرده و با دیدن حال زن، دیگه چت  

 .دنیا بیادبه 

 :مرد یم گه
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 .خانم تو رو خدا یه کم تندتر برین -

 .باز رسعتم رو بیشتر یم کنم

 :ماکان با نگران  یم گه

 .نکنه به دنیا بیاد -

م! نباید خودم رو ببازم. با لبخند یم گم  :همه با نگران  به من نگاه یم کنند، انگار من دکتر

 .من مطمئنم به موقع یم رسیم -

 :مرد

 مطمئنید؟خانم  -

 :با آرامش تصنیع یم گم

، شک نکنید - ِ مطمی  
 .مطمی  

به روستا که یم رسیم به رسعت به سمت درمونگاه یم رونم. زن از حال رفته. جلوی درمونگاه رسی    ع یم زنم رو ترمز و 

 :یم گم

 .زنت رو بتر درمونگاه -

 :شم و به ماکان یم گمزنش رو بغل یم کنه و به رسعت از ماشی   پیاده یم شه. نفس عمیقر یم ک

 .خییل نگرانم، باید خیالم از بابت این زن راحت بشه، اگه دیرت شده برو -

 :ماکان

یم کنیم -  .کم کم دارم فکر یم کنم تو از دردرس خوشت میاد. پیاده شو تا به دنیا اومدن بچه صتر

به سمت درمونگاه یم ریم که یم بینم  با گفیر  این حرف از ماشی   پیاده یم شه من هم با لبخند پیاده یم شم. هر دو 

 .دکتر داره با اون مرد جر و بحث یم کنه

 :ماکان با تحکم یم گه

ه؟ -  این جا چه ختر

 :دکتر با عصبانیت یم گه

ه بعد آقا یم گه من اجازه نیم دم دکتر مرد به زنم دست بزنه -  .زن ایشون داره یم مت 

 :از عصبانیت منفجر یم شم و یم گم

 زن و بچه تون براتون مهم نیستآقا حال -
ی

 .تون خوبه؟ یعت  زندگ

 :مرد با خشم یم گه
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ت نشدم که هر مردی از راه یم رسه به زنم دست بزنه -  .هنوز اون قدر نر غت 

 :با عصبانیت یم گم

 پس چرا این جا وایسادین؟ -

 :مرد

 پس چی کار کنم؟ -

. چون ا  -  زن و بچه تون به خطر یم افتهبرین به فکر یه قتر برای زن و بچه تون باشی  
ی

 .گه االن دکتر کاری نکنه زندگ

 :چشماش پر از نگران  یم شه و یم گه

 ساده نُمرده -
ی

 .هیچ کس تا حاال به خاطر یه حاملگ

 :دکتر با پوزخند یم گه

ارین بشه. اگه اتفاقا خیلیا ُمردن و جنابعایل ختر نداری. بذار راحتت کنم به خاطر این که زنت از حال رفته باید  - رس 

 .همی   جور این جا بمونم و با شما بحث کنم یا زنتون یا بچه تون یا هر دوتاشون رو از دست یم دی

 :ماکان با تحکم یم گه

 .برو کارت رو انجام بده -

 بزنه که ماکان با خشم یم گه
 
 :مرد یم خواد حرق

 .خفه یم شر یا خفه ات کنم -

ی نیم گه. دکتر هم یم ره تا به کارش برسه. بعد مرد با اخم روی ییک از صندیل های  رنگ و رو رفته یم شینه و دیگه چت  

 .از یه مدت کامیار و کامران هم پیداشون یم شه

 :کامیار

 ماکان چی شده؟ -

 :ماکان با اخم نگایه به کامیار یم ندازه و یم گه

 د؟شما این جا چی کار یم کنید؟ مگه سلطان نگفت رسی    ع تر به کارا برسی -

 :کامران

 .هر چی بهش یم گم حرف تو گوشش نیم ره -

 :کامیار به کامران یم گه

ه تو دنبال بدیه ها بری -  کردم خسته شدم، بهتر
ی

 .این همه رانندگ

 :اخمای ماکان تو هم یم ره و دسِت منو یم کشه و به سمت صندیل ها یم ره و با تحکم یم گه
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 .بشی    -

 که اون زن توشه نگایه یم ندازم. ماکان هم کنارم یم شینه. صدای  به آرویم روی صندیل یم شینم و با 
ر
نگران  به اتاق

 :کامران رو یم شنوم که با عصبانیت یم گه

؟ -  خوبه پیشنهاد خودت بود، باز داری از زیر کار شونه خایل یم کت 

. با عصبانیت نگایه به کامران و کامیار یم ندازم که با داد و فریاد حرف یم زنند. ا ین جا رو با چاله میدون اشتباه گرفیر 

 :به ماکان یم گم

 این قدر داد و بیداد راه نندازن -
ی

 .بهشون یم گ

 :ماکان با خشم یم گه

 .لعنتر تا این جا هم اومده -

ی یم گه که من نیم شنوم  .بعد با عصبانیت بلند یم شه و به سمت کامیار و کامران یم ره. با عصبانیت بهشون چت  

 :نر تفاوت و کامران با خشم به حرفش گوش یم دن. صدای کامیار رو یم شنوم که یم گهکامیار 

 .من که خسته ام یم رم بشینم -

 .ماکان و کامران با خشم نگاش یم کنند

 :کامران

 .ماکان جان من یم رم، امشب میام ویال -

 .ماکان رسی تکون یم ده و به سمت من بریم گرده

 .من روی صندیل خایل بشینه که با صدای ماکان متوقف یم شه کامیار یم خواد بیاد کنار 

 :ماکان

، یم دون  اگه عصبان  بشم هیچ کس جلودارم نیست - ه دور روژان رو خط بکشر  .بهتر

 :کامیار

 .داداش من به این دختر کاری ندارم -

 :ماکان با پوزخند یم گه

. یم دون  که خوشم نمیاد، کش به انتخاب من کامال معلومه! کامیار فقط کافیه ببینم اطراف روژان پرس - ه یم زن 

 .چشم داشته باشه

 .کامیار رسی تکون یم ده و هیچی نیم گه

 :ماکان با خشم یم گه

 .جوابت رو نشنیدم -
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 :کامیار

 هر جانی ارزشش رو داره که دوستر چندین و چند ساله مون بهم  -
؟ یه دختر ماکان چرا این طور برخورد یم کت 

 بخوره؟

 .از عصبانیت دستم رو مشت یم کنم و یم خوام یه چت   بگم که با داد ماکان به خودم میام

 :ماکان با فریاد یم گه

؟ -  تو چی گفتر

 :کامیار با ترس و تعجب نگاش یم کنه و یم گه

 .ماکان منظور بدی نداشتم -

به گوشه ی ل بش پاره یم شه و روی زمی   یم ماکان دستش رو مشت یم کنه و به صورت کامیار یم کوبه. از شدت ض 

 .افته

 :ماکان

 .فقط کافیه یه بار دیگه این حرفا رو از دهنت بشنوم اون وقت من یم دونم و تو -

کامیار با عصبانیت از روی زمی   بلند یم شه. نگایه خشمگیت  به من یم ندازه و از درمونگاه خارج یم شه. اون مرد با 

 :اره کنارم یم شینه و یم گهترس به ما نگاه یم کنه. ماکان دوب

 وقتر بچه به دنیا اومد رسی    ع یم ریم شت  فهم شد؟ -

 نیم زنه. فقط با عصبانیت دستش رو الی موهاش فرو یم 
 
زیر لب باشه ای یم گم که خودش یم شنوه و دیگه حرق

د روی لبای من یم کنه و به موهاش چنگ یم زنه. بعد از مدنر صدای گریه ی بچه از اتاق شنیده یم شه. یه لبخن

ی نیم گه. یه رب  ع یم گذره و دکتر با  شینه. اون مرد هم مدام خدا رو شکر یم کنه اما ماکان با اخم بغلم نشسته و چت  

لبخند از اتاق خارج یم شه و ختر سالمتر اون زن و بچه رو به ما یم ده. مرد هم که انگار ماجرای مرد غریبه و دکتر مرد 

 تشکر یم کنهو این حرفا رو به کل 
ر

 .فراموش کرده از دکت

 :ماکان با اخم یم گه

 .این جور معلومه دیگه این جا کاری نداریم -

 .یه کم دیگه بمونیم بچه رو هم ببینم -

 :با خشم یم گه

 .الزم نکرده -

ه به زور بلندم یم کنه و با خودش یم کشه. منو از درمونگاه خارج یم کنه. حتر اجازه  نیم ده از مچ دستم رو یم گت 

 .دکتر خداحافظ  کنم. منو به سمت ماشی   یم بره

؟ -  چته؟ چرا این جوری یم کت 
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جوابم رو نیم ده. وقتر به کنار ماشی   یم رسیم منو با عصبانیت به داخلش هل یم ده. ماشی   رو روشن یم کنه و به 

 .رسعت به سمت ویال یم رونه

 ماکان چی شده؟ -

 :ماکان با اخم یم گه

ه. من معت  این همه دلسوزی رو نیم تونم درک کنم. به ما چه ربظ داره که اون زن و مرد از کار  - ای تو حرصم یم گت 

؟ نهایتش وقتر رسوندیمش باید بریم  رو سوار کنیم؟ چرا باید اون جا منتظر بمونیم؟ چرا باید تو اون بچه رو ببیت 

 .ونم درکت کنمگشتیم اما تو باز به حرف من گوش نکردی. من واقعا نیم ت

برای درک کردن من کافیه خودت رو بذاری جای اون مرد. اون موقع یم فهیم که وقتر زن  کنار جاده داره درد یم  -

؟ اون موقع دیگه برای دلسوزی های من دنبال دلیل نیم گردی. یادته  کشه و مردش هیچ کاری نیم تونه کنه یعت  چی

داشتر وقتر برادرت رو با اون حال و احوال یم دیدی؟ امروز اگه اون مرد و  اون روز ماهان روی تخت بود. تو چه حایل

زن رو سوار نیم کردیم یا به داخل درمونگاه نیم رفتیم، صد درصد یه بالنی رس بچه یا اون زن یا هر دوتاشون یم اومد. 

ه، به من چه اون بچه از بی   بره، اما من یم گم ممک  به من چه اون زن بمت 
ی

نه یه روزی خودم هم نیازمند کمک شاید بیک

منده ی رفتار  باشم. امروز که یم تونم به بقیه کمک یم کنم که اگه فردا دسِت نیازم رو به طرف کش بلند کردم رسر

 به دادمون برسه
ی

ایِط زندگ  .گذشته ام نشم. همی   مردی که امروز بهش کمک کردیم ممکنه یه روز توی بدترین رسر

 :گوش یم ده و یم گهماکان متفکر به حرفام  

 همیشه استدالل های عجیتر داری، چرا این قدر فهمیدنت سخته؟ -

 :با لبخند یم گم

 .فهمیدن من سخت نیست، چون عقایدمون خییل متفاوته نیم تون  حرفام رو درک کت   -

 :لبخندی رو لباش یم شینه و یم گه

 .شاید حق با تو باشه -

 :بعد حرف رو عوض یم کنه یم گه

 هرت فردا میاد؟خوا -

 .فکر کنم امشب حرکت کنند، دقیق نیم دونم -

 :ماکان رسی تکون یم ده و یم گه

احت کت   - ه تا به ویال برسیم یه خرده استر  .بهتر

 یم کنم. با تکون 
ی

رسی به نشونه ی باشه تکون یم دم و چشمام رو یم بندم. نیم دونم چرا این همه احساس خستیک

 .یم رمهای ماشی   کم کم به خواب 

***** 
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 «ماکان»

ه یم شه.  ماشی   رو یه گوشه پارک یم کنه و خاموشش یم کنه. جاده ی خلوتیه، به شیشه تکیه یم ده و به روژان خت 

انر رو در وجوش احساس یم کنه اما  دوست داره ساعت ها نگاش کنه بدون وجود هیچ مزاحیم. خودش هم تغیت 

 یم کنه. خودش هم نیم دونه چرا؟دیگه مثل قبل تالشر برای پنهان کاری ن

ه. هر چند این دختر بچه خییل خییل اذیتش  وقتر یاد شیطنت های روژان تو خونه ی سلطان یم افته خنده اش یم گت 

یم کنه اما فکر این که تا چند روز دیگه بخواد این جا رو ترک کنه بد جور اذیتش یم کنه. آیه یم کشه زیر لب زمزمه یم 

 :کنه

 پایبندش کنم؟ چه جوری -

با خودش فکر یم کنه شاید بهتر بود توی کلبه کار رو یکشه یم کردم تا االن این قدر حرص نخورم، ویل با دیدن قیافه ی 

ه. یاد کامیار یم افته و آه از نهادش بلند یم شه. توی این همه  ه و حرفش رو پس یم گت  مظلوم روژان دلش آتیش یم گت 

و کم داشت. اگه یم دونست کامیار بریم گرده اصال شب رو خونه ی سلطان نیم موند. مشکالت فقط وجود کامیار ر 

 :خودش هم یم دونه کامیار چه آدم کثیفیه. یاد حرف روژان یم افته

 «.اینم که شد ییک مثل خودت»

 :اخماش تو هم یم ره و با خودش زمزمه یم کنه

ی رو نر آبرو کنم -
 .هنوز اون قدر پست نشدم که دختر

ه. با خودش یم گهویل  : وقتر یاد اون لحظه یم افته که یم خواست به روژان تجاوز کنه بد جور عذاب وجدان یم گت 

 .یعت  این قدر پست شدم -

رسی به نشونه ی تاسف واسه ی خودش تکون یم ده و ماشی   رو روشن یم کنه و به حرکت در میاره. همون جور که 

فکر یم کنه. وقتر روژان مت   رو ترک کرد. سلطان با کامیار بحثش شد. گ  داره به سمت روستا یم رونه به دیشب

 :فکرش رو یم کرد سلطان به خاطر روژان این کار رو کنه، اما سلطان با عصبانیت کامیار رو متهم کرد و گفت

 .حق نداشتر با اون دختر اون جور برخورد کت   -

قت مثل پدر و داییش نبود. پدرش همیشه یم گفت سلطان هر چند سلطان خییل خییل توی کارش جدیه اما هیچ و 

 :زیادی دل رحمه. یاد حرفای سلطان یم افته. وقتر یم خواست شب به اتاق برگرده سلطان صداش زد و گفت

 .حس یم کنم داری دلت رو یم بازی -

 :هر چه قدر ماکان انکار یم کرد، سلطان با لبخند نگاش یم کرد و یم گفت

ی ویل وقتر  من با این حس - آشنام، بیخودی خودت رو گول نزن. شاید بتون  تا یه مدت جلوی خودت رو بگت 

دار بشن  .احساست به اوج برسه دیگه نه تنها از اون مخق  نیم کت  بلکه دوست داری همه ی دنیا هم ختر

 :وقتر به سلطان گفت
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 .شما اشتباه یم کنید -

ه ای یم افته که به اتاق یم ره و روژان قبول نیم کنه بیاد رو تخت سلطان فقط خندید و ازش دور شد. یاد اون لحظ

ه. با شیطنت نگایه به روژان یم ندازه. دیشب منتظر شد تا روژان به خواب بره. بعدش روژان  بخوابه. خنده اش یم گت 

رو کرد و چه قدر رو روی تخت گذاشت و خودش هم کنارش خوابید. با این که یم ترسید بیدار بشه اما باز این ریسک 

خوشحاله که این کار رو کرده. خوابیدن کنار روژان براش هزار برابر لذت بخش تر از همه ی لذت هانی بود که تا حاال 

ین شب یم شد، اما فکر کردن به کامیار نه تنها دیشبش رو، بلکه  تجربه کرده بود. اگه کامیار نبود دیشب براش بهتر

ه. حاال یم فهمه که روژان هیچ وقت امروزش رو هم خراب کرد. به ته دیدهای دیشبش که فکر یم کنه خنده اش یم گت 

با تهدیداش رام نیم شه. فقط یم تونه با مالیمت اون رو راض  کنه. خودش هم نیم فهمه چرا داره این همه کوتاه 

اجازه نداد روژان این چند  میاد؟ شاید هم یم فهمه ویل نیم خواد قبول کنه که است  یه دختر شده. خییل خوشحاله که

روز با کیهان تنها بمونه. امشب هم روژان تو ویال کنارشه و فردا هم رزا یم رسه و باز نیم تونه با کیهان تنها باشه. 

دست خودش نیست به موقعیت کیهان حسادت یم کنه. وقتر یم بینه کیهان چه راحت یم تونه کنار روژان باشه اما 

موقعیتر رو جور کنه، حرصش در میاد. امروز برای اولی   بار به خاطر یه دختر دست روی خودش به سختر یم تونه 

دوستش بلند کرد. هر چند بعض  مواقع از کارای کامیار حرض یم شد، اما اون رو همیشه دوست خودش یم دونست. 

انی رو که باهاشون دوست بود تنها دلییل که نیم خواست کامیار رو ببینه روژان بود. حتر بارها شده بود دوست دختر 

رو با کامیار آشنا کرده بود و اصال براش مهم نبود بعدش چی یم شه، اما با وارد شدن روژان تو زندگیش همه ی برنامه 

هاش بهم ریخته. حاال باید کیل دروغ برای ماهان و کیارش رس هم کنه تا بهش شک نکنند. نگایه به روژان یم ندازه و با 

 :خودش یم گه

 .زیادی رسسخته -

 نگاه نکرده بود. با خودش یم گه
ی

 :یاد حرفای روژان یم افته. چه قدر عقایدشون متفاوته. تا حاال این جور به زندگ

ارن؟ چه طور یم تونه به آدمانی کمک کنه که  - چه طور یم تونه به عباس و احمد کمک کنه در صورنر که اونا ازش بت  

 ن قدر فهمیدنش سخته؟هیچ نسبتر باهاش ندارن؟ چرا ای

 .حرف روژان تو گوشش یم پیچه

 حرفام رو درک کت  »
 
 «.فهمیدن من سخت نیست، چون عقایدمون خییل متفاوته نیم تون

برای اولی   بار داره در برابر یه دختر کم میاره. از راه تهدید و دعوا و کتک وارد شد، جواب نداد. حتر با مالیمت باهاش 

ست روژان رو به خودش جذب کنه. واقعا نیم دونه باید چی کار کنه. برای اولی   بار از خودش یم رفتار کرد باز هم نتون

 :پرسه

 .مگه من چی کم دارم که قبولم نیم کنه؟ نکنه یه نفر تو زندگیش باشه -

سه. از خود روژان بخاری بلند نیم شه. فقط و فقط حرصش یم ده. از ای ه رس بسته از کیهان بتی ن که تصمیم یم گت 

ی فکر نکنه. همی   جور به  ه از دست خودش عصبانیه. ترجیح یم ده فعال به چت   نیم تونه جلوی احساسش رو بگت 

ه یم شه و آروم آروم یم رونه. دوست داره این مست  طوالن  تر از همیشه باشه  .جاده خت 

***** 

 .به زحمت باز یم کنم و خمیازه ای یم کشمبا صدای ماکان که اسمم رو صدا یم کنه از خواب بیدار یم شم. چشمام رو 
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 :ماکان

 .روژان -

 .هان -

 :ماکان خنده ای یم کنه و یم گه

 .هان نه بله -

 .منو بیدار کردی تا بهم درس ادب بدی -

 :با خنده یم گه

 .نه خانم کوچولو بیدارت کردم که بگم رسیدیم -

 .تازه متوجه ی اطراف یم شم، یم بینم جلوی ویال هستیم

 .ه قدر زودچ -

 :ماکان

 کردم خییل هم دیره -
ی

 .واسه ی جنابعایل زوده واسه ی مت  که تمام مست  رو رانندگ

 :با شیطنت یم گم

 .باید کیل به خودت افتخار کت  که راننده ی شخض من شدی -

ه با جیغ از ماشی   پیاده یم شم و با خنده ازش دور یم شم  .تا یم خواد مچ دستم رو بگت 

 : گهبا خنده یم

 .جرات داری وایسا -

 .جراتش رو که دارم ویل یم ترسم بزنم ناقصت کنم بعد پول ندارم، دیه ات رو بدم -

 :ماکان

م -  .تو وایسا اگه من ناقص شدم ازت دیه نیم گت 

ون میارم و یم گم  :به سمتش بریم گردم و زبونم رو براش بت 

، یم خوای کتک بخوری بعد بری از م -  دیه یم خوامبچه گول یم زن 
ی

 .ن شکایت کت  و بیک

 :ماکان با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .ترسو -

 ...اصال هم این -

ه و فشار یم ده و با خنده یم گه  :هنوز حرفم تموم نشده که بهم یم رسه و بازوم رو یم گت 
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 گ راننده ی شخض جنابعایل بود؟ -

 :چشمام رو مظلوم یم کنم و یم گم

ی حرفام یادم یم ره، بازوم رو ول کن تا با آرامش بهت بگموقتر این جوری ب -  .ازوم رو یم گت 

 :مشکوک نگام یم کنه و یم گه

؟ -  احیانا که نیم خوای فرار کت 

 :با خونشدی یم گم

 فرار؟ گ؟ من؟ اصال بهم یم خوره اهل فرار باشم؟ -

 :با جدیت یم گه

 .اوهوم -

اد نیستمنه بابا، خیالت راحت. تو این بازو رو  -  .ول کن، اگه من فرار کردم اصال جز آدمت  

 .با شک بازوم رو ول یم کنه که من به سمت در ویالشون یم دوم

 :ماکان با داد یم گه

اد نیستر  -  .یادت باشه جز آدمت  

 :همون جور که یم دوم یم گم

 .با این حرفت موافقم، من ییک از فرشته های مهربون خدا هستم -

طرفم میاد که من به در ویال یم رسم و چند بار پشت رس هم در یم زنم. هنوز در باز نشده که ماکان ماکان با رسعت به 

ه و یم گه  :بازوم رو یم گت 

 خب خانم کوچولو گت  افتادی؟ دیگه گولت رو نیم خورم. که جز فرشته های مهربون خدانی آره؟ -

ی بگم که یم گه  :دوباره یم خوام چشمام رو مظلوم کنم و چت  

 .الگ چشمات رو اون جوری نکن، محاله دیگه گولت رو بخورم -

ده خواستم زودتر به ویال برسم؟ -
َ
 من گ گولت زدم؟ ب

 :ماکان با لبخند یم گه

 .آره جوِن خودت -

 چرا کش در رو باز نیم کنه؟ -

به به در یم زنه و یم گه  :ماکان چند ض 

 ؟حرف رو عوض نکن گ راننده ی شخض جنابعالیه -
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 .هوم... وقتر اعصابم متشنج بشه از یادم یم ره -

تو همی   موقع صدای قدمای یه نفر رو از پشت در یم شنوم و بعد در ویال باز یم شه یم خوام بازوم رو از دست ماکان 

ون که ماکان نیم ذاره. آقا جعفر با تعجب به من و ماکان نگاه یم کنه  .بکشم بت 

 :ماکان با داد یم گه

 .ار، چرا جلوی در وایسادیبرو کن -

 :جعفر تازه به خودش میاد و یم گه

 .ببخشید آقا -

 :ماکان همون جور که بازوم رو گرفته مجبورم یم کنه باهاش به داخل ویال برم. بازوم رو ول یم کنه و یم گه

 .برو لباسات رو عوض کن اگه یم خوای یه دوش هم بگت  تا من بیام -

 .ممن که این جا لباس ندار  -

 :ماکان

 .خب کلید ویال رو بده جعفر بره چمدونت رو از ویالی خودتون بیاره -

 :یه کم فکر یم کنم و یم گم

م باید تو ماشینم باشن، اما من موقع اومدن به  - ی داشتیم که نشد چمدونا رو تو ویال بتر از وقتر اومدیم این قدر درگت 

 .ویال ماشینم رو ندیدم

 :ماکان متفکر یم گه

 .بد کیهان جانی رفتهال  -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .شاید، یعت  ممکنه کیهان چمدونا رو داخل ویال گذاشته باشه -

 :ماکان

 .فکر نکنم، چون از بس دردرس درست کردی واسه ی اون بیچاره وقتر واسه این کارا نذاشتر  -

ه و یم گه  :با اخم نگاش یم کنم که خنده اش یم گت 

کن وقتر کیهان اومد برو لباسات رو بیارباشه بابا، تسلی -  .م. صتر

خونه که یه چت   از یخچال بردارم و بخورم، چون خییل گرسنمه  ه. یم رم آشتی  رسی تکون یم دم و اونم یم ره دوش بگت 

 :که با دیدن اقدس یم گم

 .سالم اقدس خانم -

م، باالخره اومدی؟ -  سالم دختر
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 :با لبخند رسم رو تکون یم دم و یم گم

 اقدس خانم از ماهان و کیارش و کیهان ختر نداری؟ -

 :اقدس

 .راستش دیروز سه نفری رفیر  شهر، وقتر برگشیر  خییل ناراحت بودن -

 :نگران یم شم و یم گم

 چرا؟ مگه چی شده بود؟ -

 :اقدس

 .نیم دونم خانم -

؟ -  االن کجا هسیر 

 :اقدس

 .م نموندننیم دونم خانم از صبح ندیدمشون، حتر برای صبحونه ه -

خونه رو ترک یم کنم. اشتهام رو از دست دادم. با نگران  روی مبل یم شینم و  از اقدس تشکر یم کنم و با ناراحتر آشتی 

. از رو مبل  م. صدای قدم های یه نفر رو پشت رسم یم شنوم. فکر یم کنم بچه ها برگشیر  رسم رو توی دستام یم گت 

 .امیار اخمام تو هم یم رهبلند یم شم و بریم گردم. که با دیدن ک

م توی اتاقم برم. مست  راهم رو به سمت اتاق کج یم کنم. که با چند  با پوزخند مسخره ای نگام یم کنه. تصمیم یم گت 

 :قدم بلند خودش رو بهم یم رسونه و یم گه

 .کجا خانم کوچولو؟ بودی حاال -

 یم گم
ی

 :با مسخرگ

 .یم موندمممنون بابابزرگ، اگه شما نبودین حتما  -

این رو یم گم و با اخم از کنارش یم گذرم که رسی    ع خودش رو بهم یم رسونه و مچ دست آسیب دیدم رو تو دستش یم 

ه و فشار یم ده. جیغم یم ره هوا و یم گم  :گت 

؟ -  چه غلظ داری یم کت 

 :با خشم نگام یم کنه و یم گه

انی مثل تو کار منهزیادی زبون درازی، ویل من خوشم میاد. کوتاه کردن زب -
 .ون دختر

 یم گم
ی

 :با مسخرگ

 .از بیکارِی زیاد، مردم به چه کارا که دست نیم زنن -

 :کامیار با نیشخند یم گه
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ش هم یم کنم، نظرت چیه یه شب رویانی رو با هم تجربه کنیم؟ به ریخت و قیافه ات هم یم  - عزیزم از این کار بهتر

 .خوره این کاره باشر 

 :رو یم برم باال و محکم ترین سییل عمرم رو بهش یم زنم. با جیغ و داد یم گماون ییک دستم 

مانه رو بهم بدی؟ -  تو چه طور به خودت جرات یم دی این پیشنهاد بیشر

 :تو همی   موقع اقدس به سالن میاد و با دیدن ما جیغ خفیق  یم کشه، کامیار با داد یم گه

خونهتو این جا چه غلظ یم کت  گمشو توی آ -  .شتی 

ی بگه که کامیار با دادی بلندتر از قبل یم گه  :اقدس یم خواد چت  

 .نشنیدی چی گفتم -

 رو یم خونم. یه لبخند بهش یم زنم تا نگرانم 
ی

مندگ اقدس بیچاره عقب عقب یم ره و بهم نگاه یم کنه. تو چشماش رسر

خونه  .حرکت یم کنه نباشه. انگار با دیدن لبخند من خیالش راحت یم شه و به سمت آشتی 

 :کامیار

 .بدون با زدن این سییل گور خودت رو کندی -

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

 .این سییل حقت بود، پاش برسه باز هم یم زنم -

 .لعنتر اگه دست و پام رو ناقص نکرده بودن یه خرده زورم بهش یم رسید

 :کامیار

ت چیه تا آقا ماکانت بیاد ما هم یه کوچولو با هم حال ماکان جونت کجاست؟ یم بینم تنهات گذاشته و رفته. نظر  -

 کنیم؟

ته دلم یه خرده یم ترسم. این ماکان اون باال داره چه غلظ یم کنه که صدای داد و فریاد ما رو نیم شنوه. سیع یم کنم 

 .با داد و فریاد حرف بزنم تا صدام به ماکان برسه

 :با جیغ یم گم

 .جنابعایل خییل بیجا یم کنید -

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

نکنه فکر کردی ماکان یم خوادت؟ نه خانم کوچولو، اون هم فقط چند روز باهات تفری    ح یم کنه و بعد یم ندازتت  -

ای ماکان بودم. آخرش هم فهمید هیچ کار نکرد. اون هیچ وقت دوست چندین  دور. یم دون  با چند تا از دوست دختر

ه هرزه ول نیم کنهو چند ساله اش رو به خاطر ی  .ه دختر

ِ رفیقش چشم داره که دیگه نیم شه دوست. یم بینم که امروز  -
دوسِت چندین و چند ساله وقتر به دوست دختر

 .خوب کتیک از ماکان خوردی
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با این حرفم عصتر یم شه و دستش رو یم بره باال که چشمام رو یم بندم، اما هر چی منتظر سییل یم شم، یم بینم 

ی نی  .ست. با تعجب چشمام رو باز یم کنم که کیارش رو یم بینم که دست کامیار رو گرفتهختر

 :کیارش

 داشتر چه غلظ یم کردی؟ -

 :کامیار دستپاچه یم شه و یم گه

 ...کیارش باور کن خودش مقص -

 :کیارش با داد یم گه

 گفتم داشتر چه غلظ یم کردی؟ -

شه و با دیدن مچ دست من توی دستای قوی کامیار و دست کیارش که  تو همی   موقع ماکان هم روی پله ها ظاهر یم

اون ییک دست کامیار رو تو هوا گرفته خشکش یم زنه. اخماش تو هم یم ره و با رسعت خودش رو به ما یم رسونه و با 

 :داد به کامیار یم گه

 .مچ دستش رو ول کن -

ند. کامیار مچ دستم رو ول یم کنه، اما مچ دستم عجیب تت  کامیار رنگش یم پره. کیارش و ماکان با خشم نگاش یم کن

 :یم کشه. لعنتر بد جور فشار داد. کیارش هم دست کامیار رو ول یم کنه و با داد یم گه

 .تو خجالت نیم کشر  -

 :کامیار یم گه

ه ی هرز -  ...شما دو تا چرا این جوری یم کنید؟ یه دختر

ت به صورتش یم زنه. نه ییک، نه دو تا، همی   جور پشت رس هم. اشکام در حرف از دهنش در نیومده که ماکان با مش

 :میاد. کامیار روی زمی   یم افته و ماکان با لگد به جونش یم افته. کیارش به طرفم میاد و یم گه

 روژان حالت خوبه؟ -

 :رسی تکون یم دم و با گریه یم گم

 بکشه؟ کیارش جلوی ماکان رو بگت  یم ترسم بزنه کامیار رو  -

 :کیارش با خونشدی یم گه

س سگ جون تر از این حرفاست -  .نتر

 :با داد یم گم

 !کیارش -

 :وقتر قیافه ی مصمم منو یم بینه رسی تکون یم ده و یم گه
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 .امان از این دل رحیم های نر مورد تو -

 .بعد هم به ناچار به سمت ماکان یم ره و سیع یم کنه اون رو از کامیار دور کنه

 :ن با دادماکا

؟ تو چه طور به خودت این  - ولم کن، لعنتر مگه بهت نگفتم حق نداری به کش که من دست روش گذاشتم فکر کت 

 .اجازه رو دادی که بهش دست درازی کت  

خودش رو از دست کیارش آزاد یم کنه و دوباره به سمت کامیار یم ره. کیارش با شنیدن حرف ماکان بهت زده یم شه. 

از بس کتک خورده نیم تونه از جاش بلند شه. ماکان دوباره خودش رو به کامیار یم رسونه و یم خواد  کامیار هم

م و  کتکش بزنه. مثل این که مجبورم خودم وارد عمل بشم. با چشمای اشیک به طرف ماکان یم رم و بازوش رو یم گت 

 :یم گم

شتیش -
ُ
 .ماکان تو رو خدا ولش کن... تو که ک

ی بگه که حرف تو دهنش یم مونهماکان با خشم   .به طرف من بریم گرده و یم خواد چت  

 :با ناراحتر یم گم

 ماکان تمومش کن، باشه؟ -

 به بازوم چنگ یم زنه و منو در برابر چشمای بهت زده ی کیارش به 
ی

دستش رو الی موهاش فرو یم کنه و با کالفیک

 .اتاقش یم بره

وی جیب شلوارش یم ذاره. منو به سمت کاناپه یم بره و هل یم ده. روی کاناپه در رو از داخل قفل یم کنه و کلید رو ت

یم شینم و با تعجب به قیافه ی آشفته اش نگاه یم کنم. با عصبانیت تو اتاق راه یم ره و از بس جلوم رژه رفت 

م تموم یم شه و یم گم  :رسگیجه گرفتم. صتر

؟ -  چته؟ چرا این جوری یم کت 

 :تظر یه تلنگر بود تا عصبانیتش رو رس یه نفر خایل کنه با داد بهم یم گهماکان که انگار من

 مگه بهت نگفتم دور و برش نگرد؟ -

 :با صدانی که توش تعجب موج یم زنه یم گم

؟ اون وارد سالن شد. من هم توی سالن بودم. خواستم بیام تو اتاقم که بهم رسید  -
ی

حالت خوبه؟ چرا پرت و پال یم گ

 .و نذاشت

 :یاد جلوم یم شینه و با صدای ترسنایک یم گهم

ون نکشیدی؟ -  چرا مچ دستت رو گرفته بود؟ چرا دستت رو از توی دستش بت 

 :با اخم یم گم

ی زورم بهت یم رسه که االن انتظار داری زورم به اون خرس گنده برسه -  .مگه وقتر تو مچ دستم رو یم گت 
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 :یه کم آروم تر یم شه و یم گه

 ت چی کار کنه؟یم خواس -

ی ازت نشد - ، من هم هر چه قدر با داد و بیداد حرف زدم ختر  .فکر کرد خونه نیستر

 :با لحن آرویم یم گه

 حموم بودم اصال هیچی نشنیدم. پس اقدس کجا بود؟ -

 اون بدبخت هم اومد کمک کنه اما کامیار رسش داد زد؟ -

 :ماکان

 .یم رفت یعت  اون احمق باید همون جور ولت یم کرد و  -

 .ماکان این جوری نگو. خودم گفتم بره، کاری از دستش ساخته نبود -

 :با داد یم گه

 .جنابعایل خییل بیجا کردی -

ه و یم گه ی یادش اومده باشه میاد رو به روم زانو یم زنه و چونه ام رو با یه دستش یم گت   :بعد انگار چت  

. چرا باز خودت رو نخود هر آشر مگه بهت نگفته بودم تو کارام دخالت نکن. اون   - گریه و زاری چی بود راه انداختر

کردی؟ یم دون  این دلسوزی های بیجات آخر کار دستت یم ده. اصال نکنه با کامیار رس و رسی داشتر که اقدس رو 

 .فرستادی بره. اگه کیارش هم نرسیده بود به ریش من یم خندیدین و کیل حال یم کردین

 : خوام بلند شم که دوباره پرتم یم کنه رو کاناپه و با داد یم گههلش یم دم عقب و یم

؟ -  جواب منو بده، چرا داشتر واسه ی کامیار اشک یم ریختر

 :با داد یم گم

شیش من تحمل این رو ندارم که کتک خوردن یه نفر رو جلوی چشمام  -
ُ
خییل نر شعوری، من یم ترسیدم بزن  بک

 .ببینم، واقعا برات متاسفم

 رو یم بینم ویل مثل همیشه مغرورتر از این حرفاست که بخواد ان
ی

مندگ گار از حرفاش پشیمون شده، تو چشماش رسر

 .عذر خوایه کنه

 :با عصبانیت از جام بلند یم شم و به طرف در یم رم اونم با خونشدی به طرف من میاد و یم گه

اون دلسوزی نکن ویل تو میای جلوی من اشک یم ریزی  تقصت  خودته؟ ده هزار بار بهت گفتم این قدر واسه ی این و  -

 .که دست از کتک زدن کامیار بردارم

، تو هم یه احمقر هستر مثل همون کامیار -  .برام مهم نیست در مورد من چی فکر یم کت 

 مونده رو یط یم کنه و خودش رو به من یم رسونه و یم گه
ر
 :با این حرفم عصبان  یم شه با خشم چند قدم باق
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 .من اگه مثل کامیار بودم اون روز توی کلبه ولت نیم کردم. یه کاری نکن االن کاِر نیمه تمومم رو تموم کنم -

 :با اخم یم گم

، من از این رفتارا خوشم نمیاد. تو حتر خودت هم نیم دون  چی یم خوای؟ -  تو فقط و فقط منو تهدید یم کت 

 :بعد از چند لحظه مکث ادامه یم دم

 .باز کن، خوشم نمیاد بقیه در موردم فکر بد کنند در رو  -

بهت زده بهم نگاه یم کنه، نیم دونم از چی این قدر تعجب کرده، بعد از چند دقیقه به خودش میاد و با جدیت به 

 :چشمام زل یم زنه و یم گه

 کامیار یم خواست چی کار کنه؟ -

هش بدم. نه از روی لجبازی، یه خرده خجالت یم کشم. از دستش کالفه شدم، دلم نیم خواد در این مورد توضیچ ب

 :وقتر یم بینه هیچی نیم گم با فریاد یم گه

 گفتم اون لعنتر یم خواست چه غلظ بکنه؟ -

با عصبانیت دستش رو الی موهاش فرو یم کنه. فکر کنم هر وقت کالفه یا عصبان  باشه این کار رو یم کنه. از این 

فکر اخمام یم ره تو هم. یعت  چی از این حرکتش خوشم میاد. رسم رو تکون یم دم و بهش حرکتش خوشم میاد. با این 

ی نیم گم با خونشدی یم گه  :نگاه یم کنم اونم منتظر نگام یم کنه. بعد از چند دقیقه وقتر یم بینه چت  

 .تا جواب سوالم رو ندی در این اتاق باز نیم شه -

 یم گم
ی

 :با کالفیک

، واقعا خییل دلت یم خواد از زبون من بشنوی. من که یم دونم تا حاال پیش خودت هزار بار چی یم خوای بدون   -

 .حدس زدی. باشه خودم بهت یم گم. یم خواست همون بالنی رو رسم بیاره که جنابعایل یم خواستر تو کلبه رسم بیاری

 :هر لحظه بیشتر اخماش تو هم یم ره، با فریاد یم گه

 چه طور جرات کرد؟ -

با عصبانیت کلید رو از جبیش در میاره و در رو باز یم کنه. یم خواد دوباره به سالن بره که به بازوش چنگ یم زنم و یم 

 :گم

ی نشده -  .تو رو خدا دست بردار. حاال که چت  

 :ماکان با داد یم گه

 دیگه یم خواستر چی بشه، من بهش تذکر دادم. من تا حاال فکر یم کردم فقط به خاطر س -
 
ییل امروز یم خواد تالق

 .کنه، اما االن موضوع فرق یم کنه

لم یم ده که به شدت به دیوار برخورد یم کنم و بعد هم تعادلم رو از دست یم دم و محکم به زمی   برخورد یم کنم، 
ُ
ه

عت خودش درد زیادی رو تو مچ دستم احساس یم کنم. از شدت درد اشکم در میاد. ماکان تازه به خودش میاد و به رس 

 .رو به من یم رسونه کنارم زانو یم زنه
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 :و با نگران  یم گه

؟ -  روژان خونر

با همه ی دردی که دارم ترجیح یم دم جوابش رو ندم. به زحمت از جام بلند یم شم. یم خواد کمکم کنه که اجازه نیم 

 :دم. اونم وقتر مقاومِت منو یم بینه بغلم یم کنه و یم گه

 ؟همش لجبازی یم کت   -

ه ی در رو باز یم کنه و با پا در رو هل یم  همون جور که تو بغلش هستم منو به سمت اتاقم یم بره و با آرنجش دستگت 

 :ده. داخل اتاق یم شه و منو روی تخت یم ذاره. بریم گرده در رو یم بنده و بعد میاد کنارم یم شینه و با مهربون  یم گه

 روژان بهم بگو کجات درد یم کنه؟ -

م و به دیوار نگاه یم کنم. هیچی نیم گم. با عصبانیت صورتم رو به طرف خودش یم چرخونه و تو ن گام رو ازش یم گت 

 :چشمام زل یم زنه و یم گه

 گفتم بگو کجات درد یم کنه؟ -

 :حوصله ی دردرس ندارم با نر تفاونر یم گم

 .مچ دستم -

 :با نگران  یم گه

 .همون  که قبال آسیب دیده -

ه که جیغم یم ره هوارسی ت  .کون یم دم. مچ دستم رو تو دستش یم گت 

 :ماکان

 خییل درد داری؟ -

 .اوهوم -

 :نگایه بهش یم ندازه و بعد نفس عمیقر یم کشه و یم گه

به ای که بهش وارد شد احساس درد یم کت   - ی نشده. به خاطر ض   .خدا رو شکر چت  

ون بره که مچ  میم خواد بلند شه و از اتاق بت   .دستش رو یم گت 

 :با تعجب به طرفم بریم گرده یم گه

ی شده؟ -  چت  

 .کاری به کار کامیار نداشته باش -

 :با اخم نگام یم کنه و رو تخت یم شینه و با جدیت یم گه

؟ -  روژان چرا این جوری یم کت 
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 .من که حالم خوبه، دلم نیم خواد به خاطر من کش آسیب ببینه -

 :ماکان

ی مثل تو ندیدم. مگه االن نباید خوشحال باشر که من یم خوام کامیار رو تنبیه کنمتوی عمرم دخ -  .تر

ی درست نیم شه. فقط کینه اش از من بیشتر یم شه -  .آخه با تنبیه کردن کامیار که چت  

 :تو چشمام زل یم زنه و یم گه

 .بعض  مواقع فکر یم کنم واقعا یه فرشته ای -

 :با شیطنت یم گم

 .ه واقعا هستماون رو ک -

ه و یم گه  :از این تغیت  حالتم خنده اش یم گت 

 .کاریش ندارم، فقط مراقب خودت باش -

 :رسی تکون یم دم و با لبخند یم گم

 ...نگران نباش من خو -

 .حرف تو دهنم یم مونه. تازه یاد حرف اقدس یم افتم

 «.راستش دیروز سه نفری رفیر  شهر. وقتر برگشیر  خییل ناراحت بودن»

 :لبخند از لبام محو یم شه. ماکان که با دیدن حالت های من نگران یم شه با نگران  یم گه

 روژان چت شده؟ -

 :با نگران  یم گم

 .ماکان رسی    ع برو کیارش رو صدا کن -

 :ماکان با نگران  یم گه

 مگه چی شده؟ -

 :با التماس یم گم

 .بهت یم گم، صداش کن -

 .ز روی تخت بلند یم شه و از اتاق خارج یم شهبا نر مییل رسی تکون یم ده. ا

همی   جور که منتظِر برگشیر  ماکان هستم. به این چند روز فکر یم کنم. یه لبخند روی لبام یم شینه. گ فکرش رو یم 

کرد ماکان  که همیشه ازش بد یم گفتم تو این چند روز فرشته ی نجاتم بشه. هر چند خییل اذیتم کرد ویل حس یم 

ن قدرا هم آدم بدی نیست. همیشه فکر یم کردم ممکنه کیارش و ماهان اخالقای بدشون رو کنار بذارن ویل کنم او 
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ماکان هرگز... اما حاال که فکر یم کنم یم بینم اشتباه یم کردم. هر چند از زورگونی های ماکان کالفه شدم ویل باید بابت 

 .یارش به خودم میامکمک هانی که بهم کرده حتما ازش تشکر کنم. با صدای ک

 :کیارش

؟ -  روژان باهام کار داشتر

 :من که روی تخت دراز کشیده بودم. نیم خت   یم شم که بشینم اما کیارش یم گه

 .راحت باش، مسئله ای نیست -

 :دوباره دراز یم کشم و یم گم

سه نفرتون با هم رفتی    امروز که اومدم ویال از اقدس خانم در مورد شماها پرسیدم. اقدس خانم گفت دیروز هر  -

 افتاده؟
ر
 شهر ویل وقتر برگشتی   ناراحت بودین. کیارش قرار بود کیهان به رزا زنگ بزنه. برای رزا اتفاق

ه یم شه  .ماکان هم که تمام مدت داشت به حرفم گوش یم داد با نگران  به کیارش خت 

 :کیارش که سیع یم کنه خودش رو خونشد نشون بده یم گه

 .، رزا سالِم سالمه. ییک از دوستای ماهان تصادف کرده بود حال همه مون گرفته بودنه بابا  -

 .نگایه بهش یم ندازم ضایع ست داره دروغ یم گه. معلومه خونشدیش تصنعیه

 :با پوزخند یم گم

م کیهان بچه گت  آوردی، من با یه نگاه یم تونم بفهمم طرفم داره بهم حقیقت رو یم گه یا نه؟ اصال بگو ببین -

 کجاست؟

 :کیارش

 .با ماهان رفیر  شهر یه خرده خرید کنند -

 :روی تخت نیم خت   یم شم و با داد یم گم

 .کیارش بهم حقیقت رو بگو من حوصله ی پرت و پال شنیدن ندارم -

 :ماکان خودش رو بهم یم رسونه و یم گه

 .روژان آروم باش -

 . گهچه جوری آروم باشم. ضایع ست داره بهم دروغ یم -

ی بگه که نیم ذارم و خودم ادامه یم دم. از شدت نگران  دستم یم لرزه و  ماکان نگایه به کیارش یم ندازه و یم خواد چت  

 :قلبم تند تند یم زنه. روی تخت یم شینم و یم گم

 .کیارش من تحملش رو دارم، بهم بگو چی شده -

 :کیارش
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 واسه رزا نیفتاده، قسم یم -
ر
 .خورم باور کن هیچ اتفاق

 :یه خرده آروم تر یم شم و یم گم

 پس بگو چی شده؟ -

 .با ناراحتر نگایه به ماکان یم ندازه. ماکان هم نیم دونه چی کار کنه

کیارش مجبورم نکن همی   حاال راه بیفتم برم شهر. حتر شده پیاده همه ی راه رو برم، یم رم. تا حاال باید منو  -

، اگه همی   حاال بهم   چی شده مجبورم برمشناخته باشر
ی

 .نیک

 نیم زنه به زحمت از تخت بلند یم شم و به ماکان نگایه یم ندازم و یم گم
 
 :وقتر یم بینم حرق

 .یم شه لطف کت  سوییچ ماشی   رو بدی وگرنه باید راه زیادی رو پیاده برم -

 :گرده طرف کیارش و یم گهکیارش با ناباوری نگام یم کنه. ماکان اول بهت زده نگام یم کنه بعد با اخم بریم  

 بگو چی شده؟ -

 :کیارش

 ...اما -

 :ماکان با داد یم گه

 .یم گم بگو -

 :کیارش با ناراحتر رسی تکون یم ده و یم گه

 .مادر حمید فوت شد -

بهت زده به کیارش نگاه یم کنم، باورم نیم شه، حتما دروغه. به کیارش نگاه یم کنم. شاید آثار شوچ  رو توی چهره 

 .ببینم، ویل اون جدِی جدیهاش 

 :ماکان با نگران  یم گه

 .روژان حالت خوبه -

ی بگم، نفسم باال نمیاد. حتر یه قطره اشک هم از چشمام رسازیر نیم شه. اون زن خییل  نیم دونم چرا نیم تونم چت  

 .جوون بود، برای رفتنش خییل زود بود

 :کیارش با نگران  یم گه

 .ماکان حالش خییل بده -

 :ان با داد یم گهماک

یم دن؟ -  آخه این جوری ختر

 :دوباره صدام یم کنه و یم گه
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 روژان؟ -

 .بهت زده نگاش یم کنم

 :ماکان

ی بگو دختر  -  .روژان گریه کن، روژان... روژان یه چت  

سییل تو وقتر یم بینه حالم هر لحظه بدتر یم شه. دستاش رو یم بره باال و یه سییل به گوشم یم زنه. با فرود اومدن 

 .صورتم اشکام هم رسازیر یم شن

 یم کشن و ماکان کنارم یم شینه
ی

 .کیارش و ماکان هر دو نفش از رس آسودگ

 :ماکان رو به کیارش یم گه

 .برو براش یه لیوان آب بیار -

 .کیارش رسی تکون یم ده و به رسعت از اتاق خارج یم شه. از شدت گریه به هق هق افتادم

 هاله نر واسه اون زن خییل 
 یم کرد. عمل که موفقیت آمت   بود پس چی شد؟ یعت 

ی
زود بود. اون حاال حاالها باید زندگ

 .مادر شد؟ حمید از همیشه تنهاتر شد. باورم نیم شه که سولماز واسه ی همیشه رفت

 :ماکان

 .روژان آروم باش -

ای سن داشت شاید هم کمتر ویل رفت.  چه جوری آروم باشم ماکان، چه جوری آروم باشم. اون زن فقط ش و خرده -

یم فهیم واسه همیشه رفت. بچه ی شش ساله اش یتیم شد. دو تا بچه بدون پدر، بدون مادر تو این جامعه ی نر 

 .رحم چه جوری دووم بیارن

 :ماکان آروم منو تو بغل خودش یم کشونه و یم گه

 .آروم باش -

ون که یم گه  :یم خوام از بغلش بیام بت 

؟هیس.  -  .. کارت ندارم، آروم باش، فقط نیم خوام تنهات بذارم. چرا یم خوای تنهانی با مشکالت مقابله کت 

 :منو محکم به خودش فشار یم ده و یم گه

 .از روی هوس بغلت نکردم، امروز فقط یم خوام دلداریت بدم، باور کن -

د درصد االن تو بغل رزا بودم. چه قدر خوبه که و امروز چه قدر نیاز به وجود یه نفر داشتم. اگه رزا این جا بود ص

درکم یم کنه. چه قدر خوبه که یم فهمه االن به یه آغوش نیاز دارم که نر هیچ چشم داشتر آرومم کنه. برای اولی   بار 

منده ام  .فکر کردم چه قدر از رفتار گذشته ام رسر

 :ماکان

 .برام حرف بزن، هر چی دوست داری بگو، بگو تا آروم بشر  -
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 :با هق هق یم گم

 .من یم خوام برگردم تهران، یم خوام برم پیش حمید، من نباید تنهاشون یم ذاشتم -

 :ماکان با آرامش یم گه

ی رو تغیت  نیم داد -  .مطمی   باش خواهرت هیچ چت   براشون کم نذاشته، من مطمئنم وجود تو هم هیچ چت  

 .تونه تنهانی از پس مشکالت بربیاد ویل یم تونستم حمید رو آروم کنم. اون چه طور یم -

 :همون جور که تو بغلش هستم یم گه

 اون تنها نیست رزا کنارشه، مگه به رزا اعتماد نداری؟ -

 .چرا اعتماد دارم، بیشتر از همه ی دنیا -

 :ماکان

 .پس مطمی   باش همه ی اون کارانی که تو یم خواستر برای حمید انجام بدی اون براش انجام داده -

ون، اون هم با آرامش نگام یم کنه. اشکام بند اومده، حس یم کنم آروم تر شدم. بهش نگاه یم کنم و با ا ز بغلش میام بت 

 :خجالت یم گم

 .ممنون که آرومم کردی -

ی نیم گه. با رسفه ی کیارش به خودمون میایم  .با لبخند نگام یم کنه و چت  

 :ماکان با خونشدی یم گه

 بسازی؟ رفتر آب بیاری یا  -

 :کیارش با شیطنت یم گه

 .واسه تو که بد نشد -

 :با خجالت جهت نگام رو عوض یم کنم. ماکان چشم غره ای به کیارش یم ره و یم گه

 .ماهان و کیهان کجا رفیر   -

 :رسی    ع به کیارش نگاه یم کنم و یم گم

 .ماکان راست یم گه آخرش نگفتر ماهان و کیهان کجا رفیر   -

 :کیارش

ه رفتیم شهر، کیهان هر چی برای رزا زنگ زد جواب نداد. اونم زنگ زد به پدرش که فهمید مادر حمید فوت دیروز ک -

شده و رزا هم برای این که حال و هوای حمید و هاله رو عوض کنه زودتر به سمت روستا حرکت کرده، اما مثل این که 

 هانی 
که تو جاده رفت و آمد یم کردن به نزدیک ترین شهر   ماشی   بی   راه خراب یم شه و بچه ها خودشون رو با ماشی  

یم رسونند و به پدر کیهان زنگ یم زنن. قرار بود دیشب توی هتل بمونند و صبح برای خرانر ماشی   یه فکری کنند. از 
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به  اون جا که پدر کیهان یم دونست رزا به کدوم هتل یم ره، اسم هتل رو به کیهان یم ده. کیهان هم شماره ی هتل رو 

ه. به رزا یم گه که منتظرش بمونه تا خودش رو برسونه االن  زحمت پیدا یم کنه و باالخره یم تونه با رزا تماس بگت 

دیگه باید رسیده باشن چون این جور که معلوم بود همی   نزدییک ها بودن. قرار بود دیشب حرکت کنند که فهمیدن تو 

 . امروز صبح زود حرکت یم کنندجاده تصادف شده و جاده بسته شده. واسه ی همی   

 :با تموم شدن حرفای کیارش، ماکان یم گه

؟ -  پس تو این جا چی کار یم کت 

 :کیارش

تون کنه؟ -  باالخره باید ییک یم موند که ختر

 :با تعجب نگاش یم کنم و یم گم

 چرا ماهان رو فرستادی؟ -

 :کیارش رسش رو با ناراحتر تکون یم ده و یم گه

 .ممکنه رزا با وجود من معذب بشهکیهان گفت  -

 :ماکان

ی درست نیم شه -   که چت  
، با این جا نشسیر  .اشتباه کردی باید یم رفتر

 :قیافه ی کیارش گرفته تر یم شه. هر چند حوصله ی دلداری دادن به کش رو ندارم اما یم گم

ت رو نشون بدی. این بار من هم با خودت رو ناراحت نکن، وقتر رزا اومد فرصت زیادی داری واسه ی این که خود -

 .رزا صحبت یم کنم

 :کیارش

نه روژان، این دفعه همه چت   فرق داره. یم خوام خودم همه تالشم رو کنم. این روزا خییل به حرفات فکر کردم، حاال  -

 خییل جاها اشتباه کردم
ی

 .یم فهمم تو زندگ

 :ماکان با تعجب نگاش یم کنه و یم گه

 کیارش؟ -
ی

 چی یم گ

 :کیارش

کت، روژان رو دیدم. خییل با هم حرف زدیم. اون موقع معت  حرفای روژان رو به  - ماکان، وقتر برای دیدن رزا رفتم رسر

خونر درک نیم کردم، ویل وقتر ساعت ها به حرفاش فکر کردم دیدم همه حرفاش درست بود. یم دون  چرا اون روز 

به ای که با شالق به جون عباس و احمد افتادی نتونس تم دووم بیارم. چون حرفای روژان تو گوشم یم پیچید. با هر ض 

 .که تو به عباس وارد یم کردی، ییک از حرفای روژان یادم یم اومد

 :با تعجب یم گم
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 ویل تو که اصال اون جا نبودی؟ -

 :با لبخند تلچ  یم گه

باس رو دیدم از خودم متنفر شدم که همیشه با من و کیهان هم بودیم، اما اون روز برای اولی   بار وقتر اشکای زن ع -

لذت به اون صحنه ها نگاه یم کردم. وقتر دیدم ماکان دست از شالق زدن بر نیم داره جلو رفتم و خواستم جلوش رو 

م ویل راض  نشد و بدتر شالقش زد. منم از جمعیت دور شدم. کیهان هم که تا حاال چنی   صحنه هانی ندیده بود  بگت 

 .بود. واسه همی   با من اومد شوکه شده

 :ته دلم یم لرزه. باورم نیم شه این همون کیارشه. ماکان بهت زده از حرفای کیارش نگایه به من یم ندازه و یم گه

 روژان تو با کیارش چی کار کردی؟ -

 :با مهربون  به کیارش نگاه یم کنم و یم گم

 .بقیه ی کارا با خودش بودمن کاری نکردم، فقط اشتباهاتش رو بهش نشون دادم،  -

 :بعد خطاب به کیارش یم گم

. این رو همیشه یادت باشه که واسه ی  - وع کارت عایل بود. فقط سیع کن همون  باشر که هستر واسه ی رسر

 .اشتباهات گذشته فرصت داری ویل با تکرار اشتباهات فرصت ها از دست یم رن

 :کیارش

م یم خواست به جای ماهان برم ویل با خودم گفتم شاید خودخوایه باشه همه ی سعیم رو یم کنم روژان. خییل دل -

 .که به خاطر دل خودم رزا رو ناراحت کنم

 اون روزانی که از دستت ناراحت بودم این رو یم دونستم. من مطمئنم تو موفق یم  -
تو خییل مهربون  کیارش، حتر

 .شر 

 :کیارش

ی که ممنون روژان، تو واقعا خواهر خونر برام ه - ا بهم یاد دادی. اوایل فکر یم کردم یه دختر لوس و نت  . خییل چت   ستر

 نکردی. من فکر یم کردم اگه رزا هم راض  بشه تو 
 
ایط هم تالق تو دنیا لنگه نداره اما کم کم شناختمت. توی بدترین رسر

رفای طرف مقابلت گوش یم مخالف یم مون  اما دیدم راض  کردن تو خییل خییل راحت تر از راض  کردن رزاست. به ح

. فکر  ِ ذاتیت اونا رو یم بخشر
ی، به راحتر به آدما فرصت یم دی و با مهربون  ، بعد تصمیم یم گت  دی، بعد فکر یم کت 

د  .نکن موضوع کلبه رو نفهمیدم. درسته مطمی   نیستم ویل حس ششِم من یم گه ماکان بیخودی تو رو به کلبه نتر

 :ماکان با دهن باز یم گه

 !کیارش -

 :کیارش

، اما حس یم کنم این بار برعکس شده -  .یم شناسمت، برای این که طرف مقابلت رو به زانو در بیاری هر کار یم کت 

 .با تعجب نگاشون یم کنم، حرفای آخرش رو خوب درک نیم کنم. ماکان هم مات و مبهوت به کیارش نگاه یم کنه
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 :کیارش با لبخند یم گه

احت کنم. ترجیح یم دم رسی به خونه بزنم. کامیار رو هم با خودم یم برم. ماهان و کیهان یا من یم رم یه خرده  - استر

 .امشب یا فردا صبح همراه رزا و بقیه یم رسن. من هم فردا صبح بریم گردم

 :بعد هم بدون توجه به قیافه ی بهت زده ی من و ماکان از اتاق خارج یم شه. ماکان به خودش میاد و یم گه

؟ واقعا آدم خودخوایه هستر  - ؟ چرا داری این قدر ضعیفش یم کت   .روژان چرا با کیارش این جوری یم کت 

 :با لبخند یم گم

وی عشقه که این قدر کیارش رو تغیت  داده. من فقط  - ، من با کیارش کاری نیم کنم. این نت  ماکان تو اشتباه یم کت 

. رزا م ه تو دخالت نکت   .ثل من راحت نیم بخشهراهنماییش کردم، بهتر

 :ماکان با اخم یم گه

 .دیگه داری روت رو زیاد یم کت   -

نر توجه به حرفش روی تخت دراز یم کشم و به سولماز فکر یم کنم. یاد اون لحظه ای یم افتم که داشت به اتاق 

د. اشک تو عمل یم رفت. چه قدر مهربون بود. توی لحظه های آخر که باهام حرف زد بچه هاش رو به من ستی 

 .چشمام جمع یم شه

 :ماکان

 چی شده روژان؟ -

 یم کنه؟ -
ی

 دارم به آینده فکر یم کنم. به نظرت اگه رزا با کیارش ازدواج کنه کیارش همی   جا زندگ

 :ماکان

 .به احتمال زیاد آره -

 :آیه یم کشم و یم گم

 .خییل تنها یم شم -

 :ماکان

 کن -
ی

 .خب تو هم بیا همی   جا زندگ

کت هم باشم. اگه رزا ازدواج کنه کارای من سنگی   تر یم درس - م، ویل باید به فکر رسر  رو آسون یم گت 
ی

ته من خییل زندگ

 .شه، تازه االن مسئولیت حمید و هاله با منه

 :با اخم یم گه

 چه ربظ به تو داره؟ -

د. هر چند اگه این کا - ی در اصل مادرشون قبل از این که بره اتاق عمل اونا رو به من ستی ر رو هم نیم کرد باز تغیت 

 کنند. به احتمال زیاد اونا رو پیش خودم یم برم
ی

 .قضیه ایجاد نیم شد. اونا نیم تونند تنها زندگ
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 :ماکان

؟ - ، اون موقع چی کار یم کت  ؟ باالخره که باید ازدواج کت   باالخره چی

ایط من همینه، کش که منو یم خواد باید ه -  .اله و حمید رو هم بخوادبرام مهم نیست، رسر

 :ماکان

 یعت  هیچ فامییل ندارن؟ -

 .نیم دونم شاید داشته باشند، ویل فکر نکنم قبولشون کنند -

 :ماکان

 چرا؟ -

 :روی تخت یم شینم و یم گم

؟ -  غذا گرسنه بخوانر
 ماکان تا حاال شده شب به خاطر نداشیر 

 :با تعجب نگام یم کنه و یم گه

؟ -  یعت  چی

 .والم جواب بدهتو به س -

 :ماکان

 .بعض  مواقع آره -

ی تو خونه واسه خوردن نبود. حتما یا حوصله ی غذا خوردن  - ، یا چت   ویل صد درصد دلیلش این نبود که پول نداشتر

 ، ، یا شاید هم غذا آماده نبود، یا اون قدر خسته بودی که خواب رو ترجیح یم دادی یا هزار دلیل این چنیت  نداشتر

 قبول داری؟حرفم رو 

 :رسی تکون یم ده و یم گه

 .ویل این چه ربظ به سوال من داره -

حاال برات یم گم. حمید پدر نداره، ارث پدری هم نداره، پس اندازی هم نداره، فقط هم چهارده سالشه. شاید  -

کمک یم کردن   فامیالی زیادی داشته باشه ویل اگه یم خواسیر  بهشون کمک کنند همون موقع که پدرش ُمرد بهشون

 .که یه پش بچه از درسش نزنه و بره به خاطر پول تو خیابون کفش مردم رو واکس بزنه

 :ماکان زیر لب زمزمه یم کنه

 .واکس -

صد درصد فامیالشون هم به نون شبشون محتاجند. اگه خودت غذای شبت رو به زور تهیه یم کردی راض  یم  -

 واده ات؟شدی دو تا بچه ی دیگه هم بیاری تو خون
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 :ماکان رسی تکون یم ده و یم گه

 .معلومه که نه -

. یا قبولشون نیم  - درسته، و فامیالی حمید هم اگه زندگیشون در سطح خونواده ی حمید باشند همی   طور هسیر 

 خونر نخواهند داشت. باید به سختر زندگیشون رو بگذرونند. حتر اگ
ی

ه کنند یا اگه قبولشون کنند حمید و هاله زندگ

م  .تو فامیلشون آدیم باشه که پولدار باشه باز هم صالح نیم دونم حمید و هاله رو به اون بستی

 :ماکان

 اون وقت چرا؟ -

چون اگه واقعا آدم خونر بود زودتر از اینا به حمید کمک یم کرد و مهم تر از همه ی اینا سولماز مادر بچه ها در  -

د. همی   نش  .ون یم ده که کش رو نداشته تا مراقب بچه ها باشهآخرین لحظه اونا رو به من ستی

 :ماکان متفکر یم گه

 .خب یم تون  بفرستشون یتیم خونه -

 :با اخم یم گم

مگه خودم ُمردم. من هرگز چنی   کاری نیم کنم. بچه ها خییل اذیت یم شن. اونا االن به محبت احتیاج دارن. یه بار  -

 .این حرف رو جلوشون نزن  

 :م یم کنه و یم گهیه جوری نگا

. یم  - ، به کش رحم نکت  . بعض  مواقع دوست دارم نر رحم باشر ؟ زیادی مهربون  روژان تو چرا این جوری هستر

 .ترسم با این دل رحیم هات یه روزی آسیب ببیت  

 .ترجیح یم دم آسیب ببینم تا این که به کش آسیب برسونم -

 :ماکان متفکر نگام یم کنه و یم گه

؟اگه ر  -  کت 
ی

 زا ازدواج کنه، یم خوای با حمید و هاله زندگ

 کنم -
ی

 .چه رزا ازدواج کنه، چه ازدواج نکنه، یم خوام با حمید و هاله زندگ

 :ماکان

؟ -  بعد از ازدواجت چی

 کنه -
ی

 .تا زمان  که حمید درسش رو بخونه باید با من زندگ

 :ماکان

ه ویل باز چهارده سال - ایظ رو قبول کنهدرسته حمید از تو کوچیکتر  .شه. هیچ مردی راض  نیم شه چنی   رسر

 :با لبخند یم گم
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 .تو نگران نباش، خودم ییک رو خر یم کنم -

ه و یم گه  :خنده اش یم گت 

 .دیوونه، مثال دوست پشتما -

 :با اخم یم گم

 .تو نیم خوای تمومش کت   -

 :با خنده یم گه

 .نه تازه جدی تر هم شدم -

 :با عصبانیت یم گم

ون یم خوام بخوابم -  .برو بت 

 :به سمت کاناپه یم ره، یم شینه و یم گه

 .راحت باش، من کاری به کارت ندارم -

 :زیر لب یم گم

 .بچه پر رو -

 :ماکان با شیطنت یم گه

؟ -  چی زیر لب زمزمه یم کت 

 :براش زبون درازی یم کنم و یم گم

 .خصوض بود -

 :ماکان

 این جوریه؟ -

 :با شیطنت یم گم

 .اوهوم -

 :ماکان

؟ -  باز که داری دختر بدی یم شر

 :با مظلومیت یم گم

، خوشگیل - ، مهربون 
ی

، خانیم، بافرهنیک  به این خونر
 ...دختر

 :ماکان یم پره وسط حرفم و یم گه
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ته؟ این اعتماد به نفست منو کشته -  .چه ختر

 .ه به جای کفن تو رو با مایو تو قتر بذارنتو که هنوز زنده ای! راستر یادت باشه تو وصیت نامه ات ذکر کت  ک -

ه و یم گه  :خنده اش یم گت 

 دیوونه، آخه چرا؟ -

 :با جدیت یم گم

هر چند قبال هم بهت گفتم ویل چون آلزایمر داری باید زود به زود بهت یاد آوری کنم. از اون جانی که قراره جنابعایل  -

 .ه. از االن بهت گفتم که آینده نگر باشر توی مواد مذاب شنا کت  کفن یه خرده دست و پا گت  

 :با صدای بلند یم خنده، ویل من با همون جدیت ادامه یم دم

ه از همی   حاال تا یم تون  آب یخ بخوری تا توی  - از اون جانی هم که قراره توی اون دنیا آب جوش تو حلقت کنند بهتر

. منم اگه دلم برات سوخت بعض   مواقع از بهشت یه رسی بهت یم زنم، ویل اون آخر  اون دنیا حشت به دل نمون 

آخرا نمیاما ممکنه لباسام خراب بشه. همون اول اوالی جهنم میام یه نگایه بهم بندازی و دلت وا بشه بعد دوباره یم 

 .رم

 :با شیطنت یم گه

ای خوشگیل پیدا یم شن -  .من که شنیدم تو جهنم دختر

 :یه خرده فکر یم کنم و یم گم

. زیاد به این حرفا توجه نکن. تا او  - ای جهنیم سیاه سوخته و جزغاله شده هسیر  ن جانی که من یم دونم همه ی دختر

شایعه پراکت  زیاد یم کنند. اگه دوست داشتر با همون جزغاله ها دوست شو. دستت به من که نیم رسه حداقل 

 .عقده ای نشر 

 :ماکان

 ؟مگه تو رفتر و دیدی که این حرفا رو یم زن   -

 :با غرور یم گم

 .خوبه دارم بهت یم گم من ییک از فرشته های خوب خدا هستما. وقتر فرشته باشم از همه ی اینا ختر دارم دیگه -

 :ماکان

 .حاال نیم شه یه پارنر بازی کت  من هم بیام پیش خودت -

 .شر مگه دیوونه شدم، تو اگه بهشتر هم بودی برات پاپوش درست یم کردم تا رایه جهنم ب -

 :ماکان با صدای بلند یم خنده و یم گه

 آخه چرا؟ -
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اینم پرسیدن داره؟ چون تا یم خواستم با چند تا از این مردای خوشگل بهشتر توی بهشت قدم بزنم یم اومدی و یم  -

یم که تو جهنیم باشر به نفع همه هست تم، بعد بازار من کساد یم شد، پس نتیجه یم گت   .گفتر من دوست دختر

 :ن از خنده رو کاناپه ولو یم شه و یم گهماکا

 .اون جوری که فقط به نفع تو یم شه -

ا قد  - یه. تو که عقلت به این چت   فت جوامع بشر م برای پیشر رو حرف من حرف نزن، من فرشته ام، اگه تصمییم یم گت 

شاید همی   حاال که داشتر از این نیم ده. تو برو از همی   حاال مایو رو واسه اون دنیات آماده کن. مرگ ختر نیم کنه. 

 .پله ها یم رفتر پایی   پات لرزید و از پله ها پرت شدی پایی   و ُمردی، همه مون هم از دستت خالص شدیم

 :با بهت نگام یم کنه و یم گه

ی بگیا - ، یه خدای نکرده ای، یه چت  
 .بد نیست یه دور از جون 

ا فقط حرفه، خدا که بخواد تو رو بتر  -  .ه یم بره، به حرف من و تو گوش نیم دهاین چت  

 :ماکان

 .حقته یه کتک مفصل نوش جان کت   -

 .نه جون عمه ات، کتک رو نر خیال شو، تو عمرم این قدر کتک نخورده بودم -

 :ماکان

 .من اگه بتونم این زبونه تو رو کوتاه کنم، نییم از این مردم رو راحت کردم -

 .دت رونییم از این مردم رو یا فقط خو  -

 :ماکان رسی تکون یم ده و با لبخند یم گه

 .امان از دست تو -

 .این رو یم گه و از جاش بلند یم شه

 :همون جور که داره از اتاق خارج یم شه یم گه

ی بیارم بخوری - احت کن، من هم برم از پایی   یه چت    .یه خرده استر

ون نرفته که صداش یم کنم. با تعجب به ط  :رفم بریم گرده و یم گههنوز از اتاق بت 

 کارم داری؟ -

ی نگو -  .به اقدس خانم چت  

 :نگایه با اخم بهم یم کنه که یم گم

ی بهش نگو -  .خواهش یم کنم چت  

 :با اخم یم گه
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 .امان از دست تو -

 ماکان؟ -

 :ماکان

 .کاریش ندارم، یه کوچولو رسش داد یم زنم -

 :با اخم یم گم

 !ماکان -

 :ماکان

 اصال همی   حاال یم رم ازش تشکر یم کنم، راض  شدی؟باشه بابا،  -

ه و یم گه  :با مظلومیت نگاش یم کنم شاید دلش به رحم بیاد. خنده اش یم گت 

 اون جوری نگام نکن. هیچی نیم گم خیالت راحت شد؟ -

 :یم خندم و یم گم

 .دمت گرم -

 .با خنده رسی تکون یم ده و از اتاق خارج یم شه

ای دیگه فکر کنم نیم شه، دلم تا تنها یم شم دوب اره یاد سولماز یم افتم، دسِت خودم نیست. هر چی یم خوام به چت  

ه. ای کاش ماکان زودتر بیاد، تنهانی بد جور حالم رو بد یم کنه. دلم نیم خواد به هیچی فکر کنم. رسم رو  آتیش یم گت 

م و فشار یم دم. خدایا چی کار کنم. به سقف زل یم زنم و سیع یم کنم به سولماز فکر نکنم. نیم  بی   دستام یم گت 

 .دونم چه قدر تو اون حالت موندم که با صدای نگران ماکان به خودم میام

 :ماکان

؟ -  روژان چی شده؟ چرا گریه یم کت 

 :با تعجب نگاش یم کنم و یم گم

 .من که گریه نیم کنم -

 :ماکان با اخم یم گه

ه یه دست به صورتت بکشر  -  .بهتر

تعجب به صورتم دست یم کشم و در کمال ناباوری یم بینم صورتم خیِس خیسه. خودم هم نفهمیدم گ گریه با 

 :کردم؟ گ اشکام در اومد؟ آیه یم کشم و یم گم

 .خودم نفهمیدم گ اشکام در اومد -

 :ماکان با ناراحتر گوشه ی تخت یم شینه و یم گه
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؟ مطمی    - باش حکمتر تو کاره. تو که بیشتر از خدا نیم فهیم، خدا هم بد بنده روژان داری با خودت چی کار یم کت 

 .هاش رو نیم خواد

 ...اما -

 :ماکان

ه یه چت   بخوری -
 .هیس... دیگه اما و آخه نداره، بهتر

یت  رو به دستم یم ده و یم گه بت با شت   :با تموم شدن حرفش یه لیوان رسر

 .زودی اینا رو بخور تا ضعف نکردی -

 .قای گارسونباشه آ -

 :با حرف من چشماش گرد یم شه و یم گه

ی بهم نسبت داده بودی به جز این ییک -  .همه چت  

ینیم یم زنم و یم گم  :یه گاز بزرگ به شت 

 .خب اینم االن بهت نسبت دادم دیگه -

 :ماکان

 .حیف که در وضعیت روِچ مناستر نیستر وگرنه حالت رو یم گرفتم -

 :یم گمپقر یم زنم زیر خنده و 

 انگار اون موقع که در وضعیت روچ مناستر بودم چی کار یم کردی؟ -
ی

 یه جور یم گ

 :ماکان لبخند به لب نگام یم کنه و یم گه

 روژان این همه شیطنت رو از گ به ارث بودی؟ -

ت تو ذات باورت یم شه خودم هم نیم دونم. پدر و مادر من آدم های جدی در عی   حال مهربون  بودن، ویل شیطن -

 .هیچ کدومشون نبود

 :ماکان

؟ -  همیشه شماها رو تنها دیدم، پس فامیال و خونوادتون کجا هسیر 

کت بابام بریم  - مادر من تو پرورشگاه بزرگ شد، تو این دنیا کش رو نداشت. وقتر در به در دنبال کار یم گشت به رسر

 .خوره

 :ماکان با لبخند یم گه

 .دل عاشق مامانت یم شه البد بابات هم یه دل نه صد  -

 :خنده ای یم کنم و یم گم
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نه دیگه اون جوری. عشق در نگاه اول تو کارشون نبود. مامان من یه قیافه ی معمویل داشت. بابای من بعد از یه  -

مدت که مامانم به عنوان منشر براش کرد با اخالق و رفتارش آشنا شد و فکر کرد بهش عالقه داره، بعدش هم از 

 واقعا عاشق و شیدای همدیگه شدن. از اون جانی که مامانم مامان
ی

م خواستگاری کرد و مامان هم قبول کرد، اما تو زندگ

 به جز بابام هیچ کس رو نداشت همه ی محبتش رو نثار بابام یم کرد. مامانم خییل مهربون بود خییل خییل 
ی

تو زندگ

 .زیاد

 :ماکان با مهربون  یم گه

 .دقیقا مثل خودت -

نه اشتباه نکن، اگه مامانم رو یم دیدی اصال فکر نیم کردی یه انسان باشه، مثل فرشته ها بود. مظلومیت و رس به  -

 مامانم رو بهت نشون بدم از خییل جهات یم تونم به رزا 
ر
زیری رزا دقیقا شبیه مامانمه، اگه بخوام شخصیت اخالق

 .اشاره کنم

 :آیه یم کشم و یم گم

. اگه یکیشون یم رفت  عجیب دلم براشون - تنگ شده، ویل از یه جهت خوشحالم. اونم این که دو تاشون با هم رفیر 

 .اون یکیشون یم موند، براش مرگ تدریچر بود

 :ماکان رسی تکون یم ده و یم گه

 .باهات موافقم -

 .یم دون  مامانم نیم تونست باردار بشه ویل بابام هیچ وقت ترکش نکرد -

 :هماکان با تعجب یم گ

؟ -  پس تو بچه ی گ هستر

 :با شیطنت یم گم

 .بچه ی مامان و بابامم دیگه -

ی بگه که یم گم  :ماکان یم خواد چت  

. منظورم از این که نیم تونست باردار بشه این بود که حامله یم شد ویل بچه ها نیم موندن، به  -
ی

یم دونم چی یم گ

 .چند ماه که یم کشید سقط یم شدن

 :ماکان

 .ات خییل اذیت شدپس باب -

 بود، شاید اوایل ازدواج فقط یه خونواده ی گرم و  -
 
بابام به خاطر بچه اصال ناراحت نبود، وجود مامانم براش کاق

صمییم یم خواست، اما وقتر محبت های مامانم رو دید اون قدر بهش وابسته شد که حتر اجازه نیم داد مامان خونه 

 .بمونه

 :با لبخند یم گم
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 .یم کرد باهاش رس کار بره مجبورش -

 :یم خنده و یم گه

؟ -  یعت  چی

 .بعد از ازدواج هم مامان منشر بابام یم مونه -

 :ماکان

 .چه باحال -

 .آره -

 :ماکان

 پس چی یم شه تو به دنیا میای؟ -

جه ی قاسم و مامان و بابا واسه همیشه قید بچه دار شدن رو زده بودن. یه روز که تو این روستا اومده بودن، متو  -

ثریا یم شن. قاسم هم که در نهایت بچه رو بهشون یم فروشه. البته بابام به خاطر مامانم قبول کرد ویل بعدش اونم 

عاشق رزا شد. یه دو سایل گذشت و مامانم دوباره حالش بد شد. وقتر رفت آزمایش داد و متوجه شد بارداره، بابام یم 

 .گفت سقط کنه، اما مامان قبول نکرد

 :ماکان با تعجب یم گه

 .چرا بابات به مامانت یم گفت بچه رو سقط کن -

آخه تا حد زیادی مطمی   بود من هم موندگار نیستم. فکرش رو کن بعد از چند ماه یه زن حامله باشه بعد بچه اش  -

 .سقط بشه، خب صد درصد هم از لحاظ جسیم هم از لحاظ روچ اون زن خییل اذیت یم شه

 .ده و هیچی نیم گه رسی تکون یم

 .ویل من موندم، دو دستر این دنیا رو چسبیدم، در یه جمله موندگار شدم -

 :یم خنده و هیچی نیم گه. ادامه یم دم

، هم رزا رو داشیر   -  .همیشه حس یم کنم مامان و بابام خییل خوشبخت بودن. هم همدیگه رو داشیر 

 :ماکان با لبخند ادامه یم ده

 .مره ی عشقشونهو هم یه بچه که ث -

 :یم خندم و یم گم

 .آره -

 :ماکان

 چرا تو این قدر تخس و شیطون  ویل رزا این قدر آروم و رس به زیره؟ -
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با لبخند بهش نگاه یم کنم. نگام پر از مهربون  یم شه. همون کارانی رو یم کنه که بعد از فوت مامان و بابا من برای رزا 

ز ماجرای سولماز دور بشه. که توی تنهانی فکر نکنم. چه قدر داره منو به خودش کردم. باهام حرف یم زنه که ذهنم ا

 .مدیون یم کنه

 :ماکان

 روژان حالت خوبه؟ -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

ی بودم، نیم دونم چرا ویل هیچ وقت آروم و قرار نداشتم ویل رزا بچه ی حرف  -
خوبم. من از اول هم بچه ی رسرَ

کال بچه مثبت خونواده. مامان و بابا هم با رزا خییل راحت تر بودن و راحت باهاش کنار یم   گوش کن خونواده بود،

اومدن. رزا هیچ وقت روی حرفشون حرف نیم زد، اما من همیشه ساز مخالف یم زدم. مامان و بابا که شیطنتام رو یم 

یم شد دعوام یم کرد ویل به دیدن بد جور کالفه یم شدن اما رزا خییل وقتا هوام رو داشت. وقتر از شیط نتام با ختر

 .مامان و بابا نیم گفت

 :ماکان

؟ -  خونواده ی پدری چی

مامان بزرگ و پدر بزرگم قبل از به دنیا اومدنم فوت شدن. یه عمو دارم که اونم بعد از فوت شدن پدر و مادرش از  -

ا تنها کش که رفت و آمد یم کنیم دوست صمییم ایران رفت. با بقیه ی فامیالی دور هم رفت و آمد آنچنان  نداریم، ب

 .بابامه، که این روزنامه هم پششه

 :ماکان با تعجب یم گه

 روزنامه؟ -

 .اوهوم، کیهان رو یم گم دیگه -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

 !تو دیگه گ هستر  -

 :بعد از چند دقیقه که خنده هاش تموم یم شه یم گه

 هم این قدر شیطون بودی؟توی مدرسه و دانشگاه  -

 .اوف، تا دلت بخواد. همه از دستم ذله بودن. توی مدرسه که نصف سال رو اخراج بودم -

 :با چشمای گرد شده نگام یم کنه و یم گه

 پس چه جوری به این جا رسیدی؟ -

 :با خنده یم گم

 .همی   جوری -
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 :مردد یم پرسه

 .ا پشی که خونواده ات بخوان باهاش ازدواج کت  هیچ وقت، هیچ پشی تو زندگیت نبود. نامزدی ی -

 :با خنده یم گم

نامزد که نداشتم، ویل چند باری چند تا خواستگار اومد که تا پاشون به خونه یم رسید، فرار رو بر قرار ترجیح یم  -

ضا که رزا برات تعریف کرد  .دادن. یکیش همون علت 

 :خنده ای یم کنه و یم گه

ضا  -  باز هم خونواده ات راض  شدن کش به خواستگاریت بیاد؟ مگه بعد از علت 

 .نه، ویل قبلش که یه خرده کوتاه یم اومدم اجازه یم دادن -

 :ماکان

 اونا رو چه جوری رد یم کردی؟ -

ضا رو شنیدم دیگه خییل عصتر بودم واسه ی اولی   بار جلوی  - دور از چشم مامان و بابا. ویل وقتر ماجرای علت 

.  چشمشون اون ضا آوردم. یم دونستم اگه این بار هم کوتاه بیام، پدر و مادرم دیگه دست بردار نیسیر  همه بال رس علت 

 .هر دفعه یم گفیر  این آخریه، اگه نپسندیدی دیگه کش رو راه نیم دیم، اما دفعه ی بعد دوباره همی   رو یم گفیر  

 :ماکان

، رزا که ازت بزرگتر بود؟چرا مامان و بابات این قدر اضار داشیر  که ازدوا  -  ج کت 

. من خییل جاها زیر آنر یم رفتم، خییل  - رزا بچه ی رس به زیری بود، واسه ی همی   تو همه چت   بهش اعتماد داشیر 

 .شیطنتا یم کردم، بیشتر اوقات نیم گفتم ویل اونا باالخره یم فهمیدن. یم خواسیر  شوهرم ِبدن شاید آدم بشم

 :یم خنده و یم گه

. رزا که بیشتر به خونواده ات شباهت داره تا تو؟مطم -  ئت  بچه ی رِس رایه نیستر

 :با صدای بلند یم خندم و یم گم

 .باور یم کت  هزار بار این حرف رو بهشون یم زدم ویل اونا یم خندیدن و یم گفیر  امان از دست تو -

 :با لبخند نگام یم کنه و یم گه

ی مثِل تو  - ِ تو با این همه لجبازی و شیطنت خییل برام جالبههیچ وقت توی عمرم دختر
 .ندیدم. مهربون 

 من کال موجوِد جالتر هستم. بعد از این مدت تازه کشف کردی؟ -

 :با خنده یم گه

 !تو این دنیا فکر نکنم هیچ کس از پس زبون تو بربیاد -

 :با لبخند یم گم
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. ییک از دوستام دقیقا مثِل خودمه،  - البته از لحاظ رفتاری خییل با هم فرق یم کنیم اما از لحاظ اشتباه فکر یم کت 

ین دوست منه  .شیطنت هم پای هم هستیم. بهتر

 :ماکان

 !پس باید موجوِد جالتر باشه -

 .اوهوم، داره با رزا میاد -

 :ماکان

 پس همی   دوستته؟ -

 .آره، راستر تو یه خرده از خودت بگو؟ دهنم خسته شد از بس حرف زدم -

 :ت یم گهبا شیطن

؟ -  تو که همیشه این قدر حرف یم زن 

 .نه دیگه تا این حد -

 :ماکان یم خنده و یم گه

پدر و مادِر من یه ازدواج از پیش تعیی   شده داشیر  که ثمره ی ازدواجشون من و ماهان بودیم. من یه سال از ماهان  -

م  .بزرگتر

 :با تعجب یم گم

! آخه خییل با هم فرق دارینمن فکر یم کردم یه چهار، پنج سایل از  -  !ماهان بزرگتر باشر

 :ماکان

 .شاید چون من مسئولیتام زیادتره، واسه همی   جدی تر هستم. خودت هم با خواهرت خییل فرق داری -

 .اوهوم. داشتر یم گفتر  -

 :ماکان

 معمویل و آرویم داشتم. تو دوران کودگ و نوجوان  هم همیشه با ماهان و   -
ی

کیارش بودیم. دو تا عمو، من همیشه زندگ

 .یه خاله، یه عمه و دو تا دانی دارم. خونواده ی کیارش رو که دیدی

 :با پوزخند یم گم

 دانی جنابعایل هم دیداری داشتم -
 .با خان دانی و دختر

 :ماکان

ه زیاد رس به رس دائیم نذاری -  .روژان، بهتر

 .گن من هم نیم تونم زیر بار حرف زور برم  من کاری به کار کش ندارم، اونا هسیر  که بهم زور یم -
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 :با گفیر  این حرف خمیازه ای یم کشم که ماکان یم گه

احت کن -  .یه خرده استر

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .ممنون بابت امروز، خییل کمکم کردی -

 :ماکان

 .من کاری نکردم -

 :با لبخند یم گم

 .جا، تا من تنها نباشمخودم و خودت، خوب یم دونیم که چرا اومدی این  -

 :با لبخند یم گه

احت کت   - ه استر  .کاری نکردم، بهتر

 .با این حرف از جاش بلند یم شه و به سمت در حرکت یم کنه. من هم چشمام رو یم بندم و کم کم به خواب یم رم

***** 

 

 

 «ماکان»

شینه، حاال دیگه مطمئنه کش تو از اتاق روژان خارج یم شه و به سمت اتاق خودش یم ره. لبخندی رو لباش یم 

 روژان نیست، از این بابت خیالش راحِت راحت یم شه. احساس آرامش عجیتر یم کنه. همی   جور که به سمت 
ی

زندگ

اتاقش یم ره یاد کامیار یم افته، با یاد آوری امروز اخماش تو هم یم ره. به در اتاقش یم رسه، در رو باز یم کنه و یم ره 

ه یم کنه ممکن بود کامیار چه بالنی رس روژان بیاره عصبان  یم شه. در رو یم بنده و با خودش فکر یم داخل. فکرشم ک

شتش. نه سلطان براش مهم بود نه هیچ کس دیگه. تحمل این 
ُ
کنه اگه کامیار به روژان دست یم زد، صد درصد یم ک

تش یم شینه و رسش رو بی   دستاش یم که دست کش به غت  از خودش به روژان بخوره براش خییل سخته. رو تخ

ه. با اومدن رزا، روژان هم به ویالی خودشون یم ره.  ه. با یاد آوری این که رزا امروز و فردا یم رسه، دلش یم گت  گت 

دوری از روژان براش خییل سخته، با این که روژان دو بار دیگه هم به روستا اومده بود، ویل فقط زبون درازیش 

کرده بود، اما االن حس یم کنه همه چت   تغیت  کرده. اتفاقای اخت  باعث شد بیشتر با احساساتش توجهش رو جلب  

 .آشنا بشه

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 چه جوری نگهش دارم؟ -

ی رو که یم خواست به راحتر به دست یم آورد، اما االن هیچ  تو عمرش این قدر درمونده نشده بود. همیشه هر چت  

 :دش نیم بینه، حس یم کنه به بن بست رسیده. از خودش یم پرسهرایه رو جلوی خو 
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 یعت  عاشقشم؟ -

 :با عصبانیت از روی تخت بلند یم شه و با اعصانر داغون تو اتاق راه یم ره و زیر لب زمزمه یم کنه

، تو عاشقش - ، تو عاشقش نیستر  ...دیوونه شدی! معلومه که نه، تو عاشقش نیستر

 :تکیه یم ده و آهسته تر از همیشه یم گهبا ناامیدی به دیوار 

 .هستر  -

ه یم شه. با خودش یم گه . روی زمی   یم شینه. به، رو به روش خت   :آیه یم کشه و رُس یم خوره پایی  

 .بیخودی دارم خودم رو گول یم زنم، سلطان هم فهمید، کیارش هم زود فهمید، اما خودم بیخودی انکار یم کنم -

 :چنگ یم زنه و با خودش یم گه با عصبانیت به موهاش

، پس چی شد؟ همه ی اون حرفا،  - ، مگه قرار نبود آدمش کت  ، مگه قرار نبود گرفتارش کت  مگه قرار نبود رامش کت 

، پس چرا هیچی اون جور که باید پیش نرفت؟ ، مگه قرار نبود ادبش کت   مگه قرار نبود زبونش رو کوتاه کت 

 :کر یم کنهنفس عمیقر یم کشه و با خودش ف

ا ندارن؟ -  روژان چی داره که بقیه ی دختر

ای اطراف از روژان زیباتر و خوش هیکل تر هستند، همیشه به حرفاش گوش یم دن، از دستوراش اطاعت یم  دختر

 .کنند، نر چون و چرا خودشون رو در اختیارش یم ذارن

 :خودش به خودش جواب یم ده

ای ا - طراف فقط و فقط تظاهر یم کردن. همشون از من یم ترسیدن. پشت رسم روژان همیشه خودش بود، اما دختر

. دستیانر به 
حرف یم زدن ویل جلوم تعریف و تمجید یم کردن. تمام مدت منو به خاطر پول و ثروتم یم خواسیر 

همشون راحت بود، اما فرشته کوچولوی من نر ریای نر ریاست. هیچ وقت سیع نکرد منو به خودش جذب کنه، 

 .همینه که جذبش شدم واسه

 :با لبخند یم گه

 !چه زود شد فرشته کوچولوی من -

 :به حرفای روژان فکر یم کنه. به عشقر که پدِر روژان به مادرش داشت. زیر لب زمزمه یم کنه

 .اگه مادر روژان هم این قدر مهربون بود اون همه عشق حقش بود -

خودش بود. پدرش هم همیشه به فکر زیاد کردن مال و اموال  یاد مادر خودش یم افته. همیشه به فکر تفری    ح های

ِ پدر و مادرش براش تعریف یم کرد دوست داشت خودش هم، چنی   خونواده ای داشته 
ی

بود. امروز که روژان از زندگ

 .باشه

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 .حق با کیارشه -
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 :کیارش وقتر عاشق رزا شده بود بهش گفته بود

 داشته باشم اما هیچ وقت عشق و محبت رو توی زندگیم ماکان من عاشق  -
ی

رزا شدم. من ممکنه همه چت   تو زندگ

ا داشته باشیم اما خونواده هامون بیشتر از ما به ثروتشون اهمیت یم دن  .تجربه نکردم. شاید ما خییل چت  

 .ارش رو یم فهمیداون روز به این حرف کیارش خندیده بود اما االن درکش یم کرد، االن معت  حرفای کی

 :از روی زمی   بلند یم شه و روی تخت دراز یم کشه. با لبخند به سقف نگاه یم کنه و یم گه

 .محاله از دستش بدم، به هر قیمتر شده به دستش میارم، االن دیگه یم دونم روژان رو واسه ی چی یم خوام -

 .ن و با انرژی، پاک و نر ریا، مهربون و صادقبا خودش فکر یم کنه دوست دارم بچه هام مثِل روژان باشن. شیطو 

 :ویل با یاد آوری رسسختر روژان لبخند رو لباش خشک یم شه و با خودش یم گه

 چه جوری روژان رو ماِل خودم کنم؟ چه جوری؟ -

رو  تا زمان  که حمید درسش»یاد حمید و هاله یم افته. آه از نهادش بلند یم شه. حرفای روژان تو گوشش یم پیچه. 

 کنه. 
ی

آیه یم کشه و با ناامیدی چشماش رو یم بنده و به آینده ی نامعلوم خودش و روژان فکر « بخونه باید با من زندگ

 .یم کنه

***** 

 :با صدای یه نفر از خواب بیدار یم شم، اقدس رو باالی رسم یم بینم. رسی    ع روی تخت یم شینم و یم گم

 چی شده اقدس خانم؟ -

 :با مهربون  یم گه

 .خواهرتون اومده، ارباب گفیر  صداتون کنم -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .ممنون، االن میام. اقدس خانم شما برید به کاراتون برسی    -

 :اقدس

 .بله خانم -

با لبخند نگاش یم کنم که از اتاق خارج یم شه. رس و وضعم رو مرتب یم کنم و با رسعت از اتاق خارج یم شم، از پله ها 

، اشکم درمیاد. پایی    یم رم و خودم رو به سالن یم رسونم. با دیدن حمید و هاله که با مظلومیت روی مبل نشسیر 

 :حمید تا منو یم بینه از جاش بلند یم شه و به طرفم میاد. من هم به سمتش یم رم، بغلش یم کنم و یم گم

 حمید آخه چی شد؟ -

 :اشک از گوشه ی چشمش رسازیر یم شه، یم گه

 .خییل سخت بود، خییلآچر  -
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 :هاله هم به طرفمون میاد و یم گه

 .خاله، داداشر یم گه مامانمون رفته تو آسمونا -

حمید از بغلم درمیاد و به هاله نگایه یم ندازه و بعد هم از سالن خارج یم شه و به سمت حیاط یم ره. کیهان هم با 

 .یم کشه، بعد هم پشت رسش راه یم افته و به دنبالش یم ره ناراحتر به مست  رفته شده ی حمید نگایه یم ندازه و آیه

ه شده، ماکان هم با نگران  نظاره گر این  رزا و مریم با چشمای خیس منو نگاه یم کنند. ماهان با ناراحتر به من خت 

 :ماجراست. اشکام رو پاک یم کنم و جلوی هاله زانو یم زنم و یم گم

 . رفته تو آسموناهاله، داداشر راست یم گه، مامان   -

 :هاله

 .یعت  دیگه نمیاد پیشم، من خییل دلم براش تنگ شده -

م ویل موفق نیم شم، اشک تو چشمام جمع یم شه. با بغض یم گم  :خییل سیع یم کنم جلوی خودم رو بگت 

 .مامان  هم دلش برات تنگ یم شه، اما مامان  نیم تونه بیاد پیشت، رفته یه جای خوب -

 :هاله

 یم بری اون جا؟منو  -

ون میارم و یم گم  :اون رو از بغلم بت 

 خونر باشر  -
 .همه ی آدما یه روزی یم رن اون جا. فقط باید دختر

 :هاله

 ما گ یم ریم؟ -

 .ما باید کارای ناتمویم که داریم تموم کنیم. یه عالمه کارای خوب خوب کنیم تا بتونیم به اون جا بریم -

 :هاله

 رای خوب خوب کرد؟یعت  مامان  هم کا -

من چه مرگم شده؟ االن باید قوی باشم، االن باید برای این بچه ها تکیه گاه باشم، االن وقت گریه نیست. همه ی 

 :سعیم رو یم کنم تا لبخندی بزنم. اشکام رو پاک یم کنم و با لبخند یم گم

 آره خانم خانما، یم دون  مامان  یم تونه همه ی کارات رو ببینه؟ -

 :وق یم گهبا ذ

 واقعا؟ -

 .آره گلم -

 :با خنده ادامه یم دم
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ی پیش مامان   -  مت 
 .اگه یه عالمه کارای خوب خوب کت  هم مامان  رو خوشحال یم کت  و هم بعد از یه مدت طوالن 

 :ذوقش از بی   یم ره و با ناراحتر یم گه

؟ -  چرا طوالن 

ی انجام بدی و دیرتر بری، واسه ی همیشه آخه اگه زود بری پیش مامان  باید برگردی، ویل اگه   - کارای خوب بیشتر

 .همون جا یم مون  

 :دوباره با ذوق و شوق یم گه

 برای همیشه ی همیشه؟ -

اوهوم. از همی   حاال باید همه ی سعیت رو کت  که اون جور باشر که مامان  دوست داشت، تا مامان  رو خوشحال  -

 .کت  

 :هاله

 .ویل من که مامان ندارم -

 :با اخم یم گم

 گ گفته تو مامان نداری؟ -

 :هاله

 .هاجر دختر همسایه گفت، تو که مامانت مرده دیگه مامان نداری -

 .عزیزم تو هم مثِل بقیه مامان داری، فقط مامانت کنارت نیست، اون رفته پیِش خدا -

 :هاله

 چرا مامان  رفته پیش خدا؟ -

 .ودش یم برهآخه خدا آدمانی رو که دوست داره پیش خ -

 :هاله

 خدا چه آدمانی رو دوست داره؟ -

 .آدمانی که یه عالمه کارای خوب خوب بکی    -

 :هاله

 اگه من قول بدم یه عالمه کارای خوب خوب بکنم خدا منو هم یم بره پیِش خودش؟ -

 .رو خیس کردهمریم طاقت نمیاره و خودش رو تو بغل رزا یم ندازه و یم زنه زیر گریه. اشک های رزا هم صورتش 

 :هاله با تعجب به مریم نگاه یم کنه و یم گه



 

 
447 

 خاله روژان، چی شده؟ -

 :با لبخند یم گم

ی نشده گلم، خاله مریم مثِل تو دلش واسه مامانش تنگ شده -  .چت  

 :هاله

 مگه ماماِن خاله مریم هم رفته پیِش خدا؟ -

 .ده مسافرت، واسه همی   گریه یم کنهنه گلم، ویل خاله مریم اولی   باره از مامانش دور شده اوم -

 :هاله با دلسوزی یم گه

 !آخیش، طفلگ -

 :بعد بریم گرده طرف مریم و یم گه

 .خاله مریم گریه نکن، ببی   مامان منم پیشم نیست -

ه ویل زیاد هم موفق نیست. یه لبخند غمگی   یم زنم و یم گم  :مریم به سختر یم خواد جلوی خودش رو بگت 

 ا نظرت در مورد یه عرصونه ی خوشمزه چیه؟خانم خانم -

 :رسی    ع به طرفم بریم گرده و با خنده یم گه

 .وای موافقم، خییل گشنمه -

 .از این تغیت  ناگهانیش لبخندم پررنگ تر یم شه

خونه تا یه چت   بدم بخوری -  .پس بریم آشتی 

 :یم خنده و یم گه

یت  هم بهم یم دی؟ -  خاله، شت 

ینیش رو خورد برنده ست؟وای آره، چرا که نه -  . اصال نظرت چیه با هم مسابقه بدیم هر گ زودتر شت 

 :با ذوق و شوق یم پره و یم گه

 .موافقم -

نگام به ماهان یم افته که با مهربون  نگام یم کنه، ماکان هم لبخند یم زنه، مریم و رزا هم آروم تر شدن. دست هاله رو 

خونه یم م و با هم به سمت آشتی  بت بیاره. که اقدس  یم گت  یت  با رسر ریم. از اقدس خانم یم خوام که دو تا دونه شت 

خانم زحمتش رو یم کشه. بعد از مسابقه ای که با هم یم دیم و من از قصد یم بازم، هاله رو به اتاق یم برم تا 

به خواب یم ره و  بخوابونم. حس یم کنم خییل خسته شده. بعد از این که براش یه قصه تعریف یم کنم، خییل زود 

 .من هم از اتاق خارج یم شم تا زودتر خودم رو به بقیه برسونم و از اتفاقات اخت  با ختر بشم

 .با رسعت خودم رو به سالن یم رسونم که یم بینم همه، به جز حمید و کیهان تو سالن نشسیر  



 

 
448 

 .سالم -

اشون رو به نوبت بغل یم کنم و کنارشون یم همه جوابم رو یم دن، رزا و مریم هم از جاشون بلند یم شن. هر دوت

 .شینم

 حمید و کیهان کجان؟ -

 :ماکان

ه -  .نگران نباش، رفتم بهشون رس زدم، کیهان داره با حمید حرف یم زنه تا یه کم آروم بگت 

 :آیه یم کشم و یم گم

به ی سختر بود -  .ض 

 :رزا

 .د از رفتنت حال سولماز دوباره بد یم شهخییل سخت بود. مجبور شدم واسه ی مریم زنگ بزنم. روز بع -

 !اما دکتر گفته بود حالش خوبه -

 :رزا رسی تکون یم ده و یم گه

س و نگران  براش سم بود. ساعت مالقات یه نفر  - حالش خوب بود، به خاطر یه شوک عصتر این جوری شد. استر

قرض شوهرت رو نیم دادی. تا آخر هفته ی دیگه  تو این همه پول داشتر بعد »اومد و داد و بیداد راه انداخت و گفت: 

 .و از این حرفا« فرصت داری همه ی پول رو کامل بدی وگرنه ازت شکایت یم کنم. 

 :از عصبانیت فریاد یم زنم

 پس تو اون جا چی کار یم کردی؟ -

 :رزا اشک تو چشماش جمع یم شه. ماکان با نگران  یم گه

 .روژان آروم باش -

 : یم گهرزا با چشمای اشیک

ون مسموم شده بود دکتر براش رسم نوشته بود. من هم اون لحظه دیدم سولماز خوابه و مالقات  - حمید با غذای بت 

 .کننده هم نداره، پیش حمید موندم تا تنها نباشه

 پس این ماجراها رو از کجا فهمیدی؟ -

 :رزا

د و دکتر باالی رسش اومد. من و حمید وقتر پرستارا واسم تعریف کردن. مثِل این که بعدش حال سولماز بد ش -

رسیدیم، دکتر توی اتاق باالی رس سولماز بود. ما پشت در منتظر بودیم که دکتر بیاد و بگه مشکیل نیست، اما در کمال 

ون و گفت:  هیچ کدوممون باورمون نیم شد. بعد واسه عمو زنگ زدم و « متاسفم. »ناباوری دکتر با ناراحتر اومد بت 

م همه ی کارا رو انجام داد. دلداری حمید و هاله خییل سخت بود. من اصال تو این زمینه تجربه ای نداشتم، عمو ه
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همیشه تو بهم دلداری یم دادی و من آروم یم شدم تو اون روزای سخت یاد مریم افتادم و واسش زنگ زدم. مریم بعد 

 .از شنیدن ماجرا خودش رو رسوند و خییل کمک کرد

 :ریم یم ندازم و با قدر دان  نگاش یم کنم. اونم لبخند غمگیت  یم زنه. آیه یم کشم و یم گمنگایه به م

 .هنوز باورم نیم شه، نباید تنهات یم ذاشتم، تنهانی خییل برات سخت بود -

 :رزا آیه یم کشه و یم گه

 .خودم این جوری خواستم، پیشنهاد من بود -

ی از راه برسه و همه چت   رو خراب کنه هیچ کدوم فکر نیم کردیم یه از خدا نر  -  .ختر

 .رزا هم رسی تکون یم ده

 راستر حمید و هاله خونواده ای دارن؟ -

 :یه پوزخند یم زنه و یم گه

ه اسمشون رو نیاری. یه عمو داره که روز خاکسپاری سولماز دیدمش و فهمیدم همون کش بود که به بیمارستان  - بهتر

 .اومده بود

 :گمبا عصبانیت یم  

 اون جا اومده بود چه غلظ کنه؟ -

 :رزا

 .به گوشش رسیده بود که یه نفر داره به سولماز کمک یم کنه، خودش رو رسوند تا پولش رو وصول کنه -

 :آیه یم کشم و یم گم

ی نگفت؟ -  در مورد حمید و هاله چت  

 :ماکان نگاه کنجکاوی به رزا یم ندازه. رزا آیه یم کشه و یم گه

 .و تا نون خور اضافه نیم خوامگفت من د -

 :آه از نهادم بلند یم شه. ماکان با تعجب یم گه

 یعت  هیچ کس دیگه ای رو ندارن؟ -

 :رزا

تو این چند روز این طور فهمیدم که فامیل نزدیک دیگه ای ندارن. فامیالی دورشون هم که اصال تو خاکسپاری  -

 .تنها فامیل نزدیکشون همی   عموشون بود نیومدن چه برسه بخوان به فکر حمید و هاله باشن. 

 .ای کاش همی   عمو رو هم نداشیر   -

 :ماهان نگایه بهم یم ندازه و یم گه
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یشون؟ -  پس باید به بهزیستر بستی

 :اخمام تو هم یم ره و مریم هم با داد یم گه

 چ     ی؟ -

 :ماهان

 چرا این جوری نگام یم کنید؟ -

 :ماکان پوزخندی یم زنه و یم گه

 .تو این خانمای فداکار رو نیم شناش؟ یم خوان خودشون از بچه ها مراقبت کنند -

 :ماهان بهت زده نگامون یم کنه و یم گه

 !مثِل این که عقلتون رو از دست دادین -

 :با خشم یم گم

 مشکلش چیه؟ -

 :ماهان

 !رس تا پاش مشکله -

 :مریم با اخم یم گه

 .شما یه موردش رو بگو -

 :ماهان

 .خودتون هنوز نیاز به مراقبت دارینشما  -

 ضعف کردم -
ی

! ما نیم دونستیم، زودی برو شت  خشکمون رو بگت  بیار. از گشنیک
ی

 .نه بابا، راست یم گ

ی بگه ه و ماهان یم خواد چت    .ماکان خنده اش یم گت 

 :ماهان

 ...اما -

 :مریم با خشم یم گه

یم چی کار کنیمتوی کاری که بهتون مربوط نیست دخالت نکنید، ما  -  .تصمیم یم گت 

 :ماهان دستاش رو به عالمت تسلیم باال میاره و یم گه

 .چرا یم زنید، اصال هر کار دوست دارین بکنید -

ه و یم گه  :مریم نگاش رو از ماهان یم گت 
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. وقتر به مامان و  - بابا گفتم،  روژان اصال خودت رو ناراحت نکن، یم تون  رو کمک من و مامان و بابا هم حساب کت 

 .اونا هم همی   حرف رو زدن

 .مریم یهو ساکت یم شه. همون جور که منو نگاه یم کنه کم کم اخماش تو هم یم ره

 :رزا با تعجب یم گه

 مریم چی شده؟ چرا ساکت شدی؟ -

 :مریم با اخم یم گه

 !رزا، یه نگایه به صورت روژان بنداز -

 :رزا نگایه بهم یم کنه و یم گه

 !خب -

 :با خشم یم گهمریم 

 .گوشه ی لبش رو یم گم -

 :رزا هم با دیدن گوشه ی لبم با داد یم گه

 افتاد؟ -
ر
 روژان این جا چه اتفاق

 :مریم نگاه خشمگیت  به ماهان و ماکان یم ندازه و به من یم گه

 روژان چی شده؟ -

 .فکر بد نکنید، این جا همه چت   در صلح و صفا بود، تو روستا دعوا کردم -

 :رزا

؟ -  یعت  چی

 :با ناراحتر یم گم

 .یه کتک مفصل از عباس، احمد، قاسم و سلمان نوش جان کردم -

 :مریم با اخم های تو هم رفته یم گه

-  
ی

 .روژان مثِل بچه ی آدم حرف بزن بفهمیم چی یم گ

 .یم دن ماکان وقتر یم بینه رزا و مریم کالفه شدن به حرف میاد. مریم و رزا با ناراحتر به ماجرا گوش

ه و یم گه  :رزا رسش رو بی   دستاش یم گت 

مندتم، به خاطر من خییل اذیت شدی -  .روژان رسر
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ه شدیم. من و مریم نگایه بهم یم ندازیم. یه چشمک براش یم زنم که جو سنگی   سالن رو  همه با ناراحتر به رزا خت 

ی نفهمیدن  .عوض کنه. ماهان و ماکان هم متوجه ی چشمک من شدن ویل چت  

 :مریم متوجه ی حرفم یم شه و یم گه

 رزا واسه چی غصه یم خوری؟ -

 :یه قطره اشک از چشمای رزا رسازیر یم شه و یم گه

هیچ وقت خودم رو نیم بخشم، ما خییل خوشبخت بودیم من نباید دنبال پدر و مادرم یم گشتم از وقتر پیداشون  -

. االن خواهرم، کتک خورده جلوم نشسته و من هیچ کردم فقط و فقط برای خودم و روژان مشکل درست یم شه

 .کاری نیم تونم کنم

مریم با صدای بلند یم خنده که باعث یم شه همه با تعجب نگاش کنند، اما من یم دونم که االن یم خواد مست  

 .صحبت رو عوض کنه

 :رزا با تعجب یم گه

 چرا یم خندی؟ -

 :مریم با خنده یم گه

ه ی دیوونه، تو و  - ! این که همی   جوری ناقص هست، ییک، دو تا بیشتر کتک بخوره دختر اسه ی روژان گریه یم کت 

ی ازش کم نیم شه  .چت  

م و به رزا اجازه ی صحبت نیم دم ی بگه که من ادامه ی حرف رو یم گت   .رزا یم خواد چت  

، من ناقصم؟ -  چی واسه ی خودت بلغور یم کت 

 :از جام بلند یم شم و یم گم

، کال کور شدی رفتمنو نگا - ه بری یه عینک واسه چشمات جور کت   !ه کن. خوشگل، سالم، خوش هیکل، عاقل. بهتر

 :مریم با خونشدی یم گه

 .من با این چشمای کورم نقصت رو دارم یم بینم -

 :با اخم یم گم

. اصال یه سوال مگه با چ -  با چشمای کورت! واسه همینه که اشتباه یم بیت 
ی

شمای کور هم یم شه خوبه خودت یم گ

 جانی رو دید؟

 :مریم

 .آره، نقِص جنابعایل رو -

 من کجام ناقصه؟ -

 :مریم اشاره ای به مخش یم کنه و یم گه
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 .این جات -

 :با شیطنت یم گم

 .اون جانی که تو داری اشاره یم کت  مغز خودته گلم -

 :با اخم یم گه

 .روژان منظورم مغز تو بود -

 .دادینه دیگه، خودت رو لو  -

 :مریم با جیغ بلند یم شه و یم گه

 !روژان -

 .ماهان و ماکان به حرکتای ما یم خندن. رزا هم همه چت   رو فراموش کرده با خنده نگام یم کنه

 جونم خانیم؟ -

 :مریم

شمت -
ُ
 .یم ک

ش -
ُ
 .اول دیه رو بده، خرجش کنم بعد بک

 :مریم

شم همه، یه پویل هم بهم یم دن -
ُ
 .من تو رو بک

 !جا یم خوای اون پول رو بخوری؟ اگه منو بکشر که اعدامت یم کی   ک -

 :مریم

شم همه یه دعانی هم به جونم یم کنند. هیچ کس برای اعدام من اقدایم نیم کنه -
ُ
 .تو نگران نباش، من اگه تو رو بک

 !مری        م -

 :مریم

 .کوفت، همیشه حقیقت تلخه -

 :رزا از دستمون کالفه یم شه و یم گه

ین -  .آروم بگت 

م -  .نه رزا، بذار حالش رو بگت 

 :مریم

 .برو بچه، مامانت صدات یم کنه -
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 :رزا

 مریم؟ -

 :مریم مظلوم به رزا نگاه یم کنه و یم گه

 !رزا -

 :رزا

 .اون جوری نگام نکن، یم دونم لنگه ی روژان  گول نیم خورم. روی مبل بشی   و حرف هم نزن -

 .ث ما نگاه یم کنندماکان و ماهان با خنده به بح

 :زبونم رو برای مریم درمیارم و یم گم

 .برو پستونکت رو بخور بچه -

 :رزا با اخم یم گه

 .روژان تو هم خفه شو، رِس جات بشی    -

 :مریم ریز ریز یم خنده و من هم با اخم یم رم کنارش یم شینم و آهسته یم گم

 .کوفت -

 :مریم

 .درد -

 .زهر مار -

 :مریم

 .زهر عقرب -

 .زهر مار افیع -

 :مریم

ی -  .زهر مار کتر

 :رزا

؟ -  باز دارین چی به هم یم گی  

 :مریم با لبخند نصنیع یم گه

 .رزا جون داریم ابراز عالقه یم کنیم -

 :با شیطنت یم گم
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 !مگه هم جنس بازیم -

 .نمجیغ مریم یم ره هوا. من هم به رسعت از جام بلند یم شم، به سمت رزا یم رم و کنارش یم شی

 :مریم

 .بچه پر رو -

 :با شیطنت یم گم

 .خودنر  -

 :رزا رسی تکون یم ده و یم گه

 !از دست شما دو تا. برام اعصاب نذاشتی    -

 :ماهان

؟ -  مریم خانم، دوست رزا هسیر 

 :مریم با بدجنش یم گه

 .پ نه پ نر افشم -

 :ه رزا یم گهماکان پقر یم زنه زیر خنده. ماهان با دهن باز به مریم نگاه یم کنه ک

اون جوری نگاش نکن، لنگه ی روژانه. این جور که من از دوستاشون شنیدم تو دانشگاه هم هیچ کس از دستشون در  -

 .امون نبود

 :ماهان نگایه به تیپ ساده ی مریم یم ندازه. همی   االن هم چادر روی رسشه. بعد با تعجب یم گه

 !اصال به قیافشون نیم خوره -

 :رزا

 .رش رو نخور، فقط کافیه که با ییک چپ بیفته با همدستر همی   روژان دمار از روزگار طرف درمیارهگول ظاه -

 :ماهان با ناباوری یم گه

 !ن         ه -

 :مریم با مظلومیت یم گه

 روژان، من واقعا این جوریم؟ -

 .نه گلم، تو و شیطنت از محاالته، فقط یه خرده به خودم رفتر  -

 :همریم با اخم یم گ

 !روژان -
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 :ماهان و ماکان یم خندن. ماهان با کنجکاوی یم گه

 تو دانشگاه چی کار یم کردین؟ -

 :من و مریم هم زمان جواب یم دیم

 .درس یم خوندیم -

 .بعد نگامون به هم یم افته و پقر یم زنیم زیر خنده. بقیه هم به خنده یم افیر  

 :ماهان

 چه شیطنتانی یم کردین؟ -

 :مریم

 .ادی نیم کردیم فقط چند تا شیطنت کوچولوکار زی -

 .آره بابا، ما دانشگاه یم رفتیم درس بخونیم، نیم رفتیم که شیطنت کنیم -

 :رزا

 !چه قدر هم که تو درس یم خوندی -

 :بعد رو به ماهان و ماکان بریم گرده و یم گه

وع نکرده یه دونه هم جزوه توی وسایلش پیدا نیم شه. تازه همی   ترم تموم کرده ویل -  انگار اصال درس خوندن رو رسر

باشه یه کتاب درش تو وسایلش پیدا نیم شه. همه ی جزوه هاش کتی شده بودن بعد از امتحان هم رایه سطل 

آشغال یم شدن. خودش هیچی نیم نوشت موقع امتحان از بچه ها کتی یم گرفت. حتر شده بود کتاب رو هم کتی 

، خب کتاب  بخر، جواب یم داد، اگه کتاب بخرم باید عالمت بزنم حوصله ندارم. همش تو کنه. بهش که یم گفتر

 .کالس هندزفری تو گوشش بود

 :تا این رو یم گه مریم به خنده یم افته و یم گه

یه روز تو کالس بودیم، روژان تو گوشش هندزفری گذاشته بود و داشت با لبخند به تخته نگاه یم کرد. درسش خییل  -

از استاد ناراض  بودن. استاد واسه ی خودش توضیح یم داد و رد یم شد. تنها کش که رس کالسش  سخت بود، همه

لبخند به لب داشت روژان بود. استاد هر چی یم گفت روژان رسش رو به نشونه ی مثبت تکون یم داد. تا این که ییک از 

؟»حظه عصبان  شد و گفت: بچه ها گفت، استاد این قسمت رو دوباره توضیح بدین. استاد هم اون ل  «آقا یعت  چی

. چه طور ایشون رس کالس یم فهمن »به روژان اشاره کرد و گفت:  ، شما هم دانشجو هستی   ایشون دانشجو هسیر 

. حواست رس کالس نیست آقا، حواست نیست. اگه حواست رو به درس بدی نییم از  ویل شماها متوجه نیم شی  

ی که استاد نشون داده بود نگاه کردن و با دیدن روژان کل کالس از خنده بچه ها به مست  « مشکالت حل یم شه. 

 .منفجر یم شه. همه روژان رو یم شناخیر  

ه و یم گم  :خودم هم از یاد آوری اون روزا خنده ام یم گت 

 .تازه امتحان میان ترم نگرفت و گفت براساس شناختر که از بچه ها دارم نمره ی میان ترم رو یم دم -
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 :با اخم یم گه مریم

 !و تنها کش که نمره ی کامل رو گرفت همی   خانم بود -

 .ماهان و ماکان با تعجب نگامون یم کنند

 :ماکان

 تو اصال رس کالس درس یم خوندی؟ -

 هستم رس کالس فقط گوش یم دادم -
ی

 .من دانشجوی با فرهنیک

 :مریم

 !البته به همه چت   به جز درس -

 .ه صورت یم گرفتمهم عمل گوش دادن بود ک -

 :ماهان

 پس چه جوری قبول یم شدی؟ -

 .شب امتحان  بودم -

 :رزا

 .به راحتر یم تونست با باالترین نمره ها قبول بشه ویل حتر رس امتحان هم دست از مسخره بازی بر نیم داشت -

 :ماکان

 چه طور؟ -

 :رزا

سه واحدی صد و بیست دقیقه وقت یم دن. من و یه بار رفت امتحان بده، یه درس سه واحدی بود، به اکتر درسای  -

 ، ، گ نشستر ! گ رفتر مامان خونه بودیم دیدیم روژان برگشت. مامان گفت هنوز پنجاه دقیقه هم نگذشته که تو رفتر

؟ روژان با کمال خونشدی گفت زودی رفتم، زودی نشستم، زودی نوشتم، زودی برگشتم ، گ برگشتر  .گ نوشتر

ه و یم گمیاد اون روز که یم  : افتم خنده ام یم گت 

 .بد کاری کردم بیخود دستم رو خسته نکردم -

 :رزا با اخم نگام یم کنه و یم گه

ه ی خل و چل، شش تا سوال اول رو یم نویسه چهار تا سوال آخر رو حل نیم کنه -  !دختر

 :ماکان با تعجب یم گه

 آخه چرا؟ -
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 :مریم با خنده یم گه

درس خوندن تنبل بود، رس جواب دادن سواال هم تنبیل یم کرد. اگه حوصله اش نیم کشید  این خانم نه تنها رس  -

 .فقط در حد قبویل یم نوشت

 .شبش اون قدر درس خونده بودم، خسته بودم. دیگه رس امتحان حوصله ی نوشیر  نداشتم -

 :ماکان

 چند شدی؟ -

 .ده -

 :ماکان

 یعت  افتادی؟ -

 .ه قبویلنه بابا، دانشگاه آزاد با د -

 :ماهان

 !واقعا دیوونه ای -

 :مریم

 ها زیاد کرده -
ی

 .از این دیوونیک

 :ماهان

 باز هم بوده؟ -

 :مریم

 کرد، فقط یم تونم بگم شانس آورد -
ی

 .تا دلت بخواد. رس درس زبان تخصض که ریسک بزرگ

 :ماهان

 مگه چی کار کرد؟ -

ه کالس داشتیم. یه کالس دیگه هم کالس زبان تخصض در دو ساعت مختلف برگزار یم شد من  -
ُ
و روژان ساعت ن

بود ساعت یازده تشکیل یم شد. استاد گفته بود هر جلسه باید درس جلسه ی بعد رو ترجمه کنید. همی   فعالیت 

کالش پنج نمره داشت. این خانم هم از تنبیل اومد با استاد صحبت کرد هر جلسه ساعت یازده بیاد، استاد هم 

چون ساعت یازده خلوت تر هم بود. من هم به ناچار باهاش ساعت یازده یم رفتم. ما هر جلسه زودتر  مخالفتر نکرد،

ه و بیاد رس کالس بعد همون رو بخونه. این جوری پنج نمره رو گرفت.  یم رفتیم که خانم از کالسای قبیل ترجمه بگت 

ت به بقیه مهم تر هسیر  اینا رو بیشتر بخونید. استاد رس کالس چهار تا پاراگراف مهم رو مشخص کرد و گفت اینا نسب

موقع امتحان زنگ زدم بهش گفتم چه قدر خوندی؟ یم گه من که پنج نمره رو گرفتم اون چهار تا پاراگراف هم یم 

 !خونم ایشاال پنج نمره ی دیگه هم حاصل یم شه
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 :ماهان با ناباوری یم گه

 محاله؟ -

 :با خونشدی یم گم

 .من یازده شدم، یعت  شش نمره گرفتم کجاش محاله؟ تازه -

 :مریم

اون ترم برای اولی   بار معدلش نوزده و خرده ای شده بود، اما امتحان آخر رو گند زد و معدلش به هجده و خرده ای  -

 .رسید

 :رزا با پوزخند یم گه

 !اونم اگه بابا بهش قول ماشی   نداده بود نیم خوند. تو چه ساده ای دختر  -

 :ف رسی تکون یم ده و یم گهمریم با تاس

، یم گفت رمان یم خونم. یه بار از صبح تا ساعت  - هر وقت موقع امتحان براش زنگ یم زدم یم گفتم چی کار یم کت 

؟ خانم یم گفت رمان یم خونم، آخرین بار که بهش زنگ  دوازده، ده بار براش زنگ یم زدم و یم گفتم چی کار یم کت 

وع کردم»تموم نشد. با کمال خونشدی یم گه: زدم گفتم اون رمان لعنتر   «.چرا اون ییک تموم شد. ییک دیگه رو رسر

ه و مریم هم از خنده ی اونا یم خنده  .ماهان و ماکان و رزا خنده شون یم گت 

 .با یاد آوری اون لحظه ها لبخند به لبم میاد. عجب روزانی بود

 :ماهان

؟ -  دختر تو دیگه گ هستر

ن عجب دوره زمونه -  !ای شده، توی جوون  مردم آلزایمر یم گت 

 :بعد بریم گردم سمت ماکان و یم گم

این داداشت رو به یه دکتر نشون بده! یهو دیدی فردا از خواب بیدار شد گفت من کیم؟ این جا کجاست؟ چرا منو  -

 دزدیدین؟

 :مریم

 !از بیکاری زیاده خواهر -

 :با طعنه ادامه یم ده

ِ زیاد آلزایمر گرفیر  این قدر مردم مفت  -
، از خوشر  !خوردن، مفت گشیر 

 مرییم؟ -
ی

 راست یم گ

 :با شیطنت یم گه
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 .شک نکن -

ش بدیم، من نیم خوام آینده ام شبیه اینا بشه -  .مرییم من و تو باید فعالیتامون رو گستر

 :رزا

ش بدین، هنوز کاری نکردین همه از دستتون کالفه ه - ، وای به حال این که بخواین الزم نکرده فعالیتتون رو گستر سیر 

 !کاری هم کنید

 :من و مریم با هم یم گیم

 !رزا -

 :رزا

 .کوفت، هر دو تاتون ساکت باشی    -

 :بعد بریم گرده سمت من و یم گه

ی نداری؟ -  از مامانم ختر

 :با مظلومیت نگاش یم کنم. با نگران  یم گه

 روژان بالنی رس مامانم اومده؟ -

 :رو تکون یم دم. رزا با اخم یم گهبه نشونه ی نه رسم 

؟ -
ی

ی نیم گ  پس چرا چت  

 :با دست اشاره یم کنم، تو گفتر ساکت بشم. هیچی نیم فهمه. نگایه به ماهان و ماکان یم ندازه و یم گه

 این چرا این جوری یم کنه؟ -

 :اونا هم با تعجب شونه ای باال یم ندازن. به مریم نگاه یم کنه و یم گه

 چشه؟مریم این  -

 :مریم هم مثِل من با دست اشاره یم کنه. با این کاِر مریم، ماهان و ماکان یم زنند زیر خنده و رزا با عصبانیت یم گه

 !منو گت  آوردین -

 ساکت باشی    -
ی

 .خودت یم گ

 :رزا

ین - ، منظورم این نیست خفه خون بگت   !من یم گم چرت و پرت نگی  

ی. عجب نر ادنر  - ، چت  
 شدی رزا! خوبه فقط چند روز نبودم، همنشیت  با مریم اثرات منق  خودش رو یه دور از جون 

 !داره نشون یم ده



 

 
461 

 :مریم

 .من این چند روز داشتم اثرات منق  تو رو از بی   یم بردم -

مریم فقط یم تونم بگم گند زدی! اونانی که از بی   بردی اثرات مثبت بود، اثرات منق  خودت رو هم به رزا منتقل  -

 دی. چه جوری این رو دوباره مثِل قبلش کنم؟کر 

 :مریم

 .گم شو -

 :رزا یم پره وسط بحثمون و یم گه

. روژان با توام از حال مامان بگو -  .کمتر مزخرف بگی  

 از مامانت بگم ویل فکر کنم حالش خوب باشه  -
ی

رزانی حرفا یم زنیا! من تو روستا پیدام بشه کتک یم خورم تو یم گ

ی در مورد ثریا نگفت. اگه حال ثریا بد بود البد بهم یم گفتچون وقتر یه ب  .ار سوسن رو دیدم چت  

 :رزا

 حال سوسن خوب بود؟ -

نیم دونم واقعیت رو بهش بگم یا نه، ماکان فقط در مورد کتک خوردن من گفته بود. نگایه به ماهان و ماکان یم کنم 

 .اونا هم با ناراحتر نگامون یم کنند

 :و یم بینه، یم گهرزا که سکوت من

؟ باز شوخیت گرفته؟ -  روژان چرا ساکتر

 .راستش قاسم وقتر یم فهمه که سوسن با من حرف زده اون رو کتک یم زنه، سوسن رایه درمونگاه یم شه -

 :رزا با داد یم گه

 چ    ی؟ -

 .تازه این همه ی ماجرا نیست -

 :رزا با ناراحتر یم گه

 افتاده؟ -
ر
 مگه باز هم اتفاق

 :ی تکون یم دم و یم گمرس 

 .قاسم یم خواست سوسن رو به زور شوهر بده -

 :اشک تو چشمای رزا جمع یم شه و یم گه

 .بیچاره سوسن -

 :رزا رو بغل یم کنم و یم گم
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 .نگران نباش با کمک ماکان ازدواج رو کنسل کردیم -

ون و یم گه  :رسی    ع از بغل من میاد بت 

 واقعا؟ -

 .اوهوم -

 :یم شینه و یم گه لبخندی به لباش

 .خدا رو شکر -

 .رزا ویل من نگرانم، این قاسم بد جور داره اذیت یم کنه -

 :رزا متفکر یم گه

 چی کار کنیم؟ -
ی

 یم گ

 :ماهان

ه این قاسم یه تنبیه درست و حسانر بشه -  .فکر نیم کنید بهتر

 :رزا

 پس مادرم چی یم شه؟ -

 :ماکان متفکر یم گه

 .ه مادرت داره سوء استفاده یم کنهاز عالقه ی تو نسبت ب -

 :مریم

 !عجب آدم کثیفیه -

 :رزا

 .دلم برای مادرم تنگ شده، اما با این اتفاقانی که افتاده، نیم دونم چی کار باید کنم -

 :ماکان

، قاسم بهتون کاری نداره؟ -  شماها تا وقتر که با ما باشی  

 :رزا

 !اما به مادر و خواهرم که آسیب یم رسونه -

 :ان رسی به نشونه ی موافقت تکون یم ده و یم گهماه

 .اختیاِر زن و بچه اش با خودشه -

 :ماکان با خشم یم گه
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 قاسم بد جور داره اذیت یم کنه، نیم تونم هیچ کاری نکنم؟ -

 :رزا

 ...اما -

 :ماکان با خشم یم گه

وز پیش سلمان به خودش جرات داد اگه بخوام همی   جور آروم بشینم و هیچی نگم سوء استفاده یم کنند. چند ر  -

 .دوباره روی روژان دست بلند کنه، اگه من نرسیده بودم خواهرت دوباره کتک یم خورد

 :رزا رسی    ع به طرف من بریم گرده و یم گه

؟ -
ی

ی نیم گ  روژان پس چرا چت  

 :با ناراحتر یم گم

ی درست نیم شه، پس دلییل نداره که بیخودی نار  -   این حرفا چت  
 .احتت کنمبا گفیر

 :رزا با جدیت به ماکان نگاه یم کنه و یم گه

، خییل نگرانشون هستم -  .هر کاری که صالح یم دونید انجام بدین. فقط هوای مادر و خواهرم رو داشته باشی  

 :ماکان

 .خیالت راحت -

 :رزا هنوز خشم ماکان رو اون جور که باید، ندیده. تا میام حرف بزنم ماکان یم گه

 .ین بار دخالت نکنروژان ا -

 ...اما -

 :ماهان

س، این بار با کتک و شالق حرفمون رو پیش نیم بریم -  .نتر

 :نگایه به ماکان یم ندازم تا چشمای نگران منو یم بینه لبخند یم زنه و یم گه

 .قول یم دم. فردا صبح به روستا یم رم تا تکلیف همه چت   رو روشن کنم -

 .باشهپس منم میام تا خیالم راحت  -

 :رزا با خجالت یم گه

 .یم شه منم بیام یه رس به مادرم بزنم -

 :ماکان

 .باشه، ویل روژان حق نداری تو کارم دخالت کت   -
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یط که کتک کاری تو کار نباشه -  .به رسر

 :ماکان

ا رو رس قاسم دربیارم -  خییل چت  
 
 .امان از دست تو، گفتم که نیست. هر چند دلم یم خواد تالق

 حمید چرا پیداشون نیست؟ کیهان و  -

 :ماهان

 .یم رم ببینم کجا رفیر   -

 .رسی تکون یم دم و هیچی نیم گم

 :رزا

 روژان کار ویال به کجا رسید؟ -

 شد ویال رو تمت   نکردیم -
 .همه چت   آماده ست ویل این چند روز این قدر کارا قایط پانر

 :رزا

 .عیتر نداره االن یم ریم همه چت   رو درست یم کنیم -

 :ماکان

ی برای  - احت کنید. حتر اگه االن به ویال هم برید چت   ه االن همی   جا استر الزم نیست خودتون رو خسته کنید، بهتر

 .خوردن پیدا نیم شه. فردا دو نفر رو یم فرستم ویالتون رو رس و سامون ِبدن

 :رزا

 .پس، فردا موقع برگشت از روستا یه کم خرید یم کنیم -

 :یم گم رسی تکون یم دم و 

 .باشه. این چند روز که من مزاحمشون بودم، این یه شب هم روش -

 :ماکان

 .این حرفا چیه؟ مراحیم -

 !خودم یم دونم، تعارف کردم تو چرا جدی گرفتر  -

 :همه با حرف من یم خندن و ماهان داخل سالن یم شه و یم گه

 .جعفر گفت رفیر  اطراف یه خرده قدم بزنند -

 :ه و یم گهرزا رسی تکون یم د

 .من هم برم به هاله یه رس بزنم، شاید بیدار شده باشه، این جا احساس غریتر یم کنه -
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 :با لبخند نگاش یم کنم که از جاش بلند یم شه و یم گه

 همون اتاق قبلیه؟ -

 .آره -

رو به رومون باشه ای یم گه و ازمون دور یم شه. تو سالن فقط من و مریم روی مبل نشستیم، ماکان و ماهان هم 

 .نشسیر  

 :ماهان با لبخند یم گه

، این جا غریبه نیست چادرتون رو بردارین -  .مریم خانم راحت باشی  

 :پقر یم زنم زیر خنده و یم گم

؟ -  پس شما دو تا چی هستی  

 :مریم هم یم خنده و یم گه

 !همی   رو بگو -

 :ماکان با لبخند و ماهان با شیطنت یم گه

؟گ بود یم گفت ماها -  ن تو از خودمون 

 !من یم گفتم، مریم که نیم گفت -

 :ماهان

 .خب وقتر مریم خانم باهات اومد یعت  حاال همه خودمون  هستیم دیگه -

 :مریم با لبخند یم گه

 .خودمون  بودن مسئله رو حل نیم کنه، شما نامحرم هستی   پس من باید خودم رو از شما بپوشونم -

 :ماهان

 .گفتم باالخره گرمتون یم شهمن به خاطر خودتون   -

 :مریم

 .من راحِت راحتم، شما نگراِن بنده نباشی    -

 :ماکان

 شما ازدواج کردین؟ -

 :مریم لبخند غمگیت  یم زنه و یم گه

 .ازدواج نه، ویل نامزد دارم -
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ی بگه ساکت یم شه  .ماهان که یم خواست چت  

 :با ناراحتر یم گم

 .من که یم گم کارت حماقته -

 :ماهان با تعجب نگامون یم کنند و مریم با ناراحتر یم گه ماکان و 

 .دیگه واسه ی این حرفا خییل دیر شده -

ون یم دم و سیع  من هم دیگه ادامه نیم دم ویل با یاد آوری نامزدی مریم بد جور عصتر یم شم. نفسم رو با حرص بت 

 .یم کنم با مالیمت حرف بزنم

احت کن، م -  .ن تا قبل از این که شما بیاین خواب بودممرییم برو یه خرده استر

 از رس و روش یم باره از جاش بلند یم شه. یم خوام بلند شم که 
ی

مریم که هم از یاد آوری نامزدی ناراحته، هم خستیک

ماکان اقدس خانم رو صدا یم کنه و بهش یم گه راه رو به مریم نشون بده. یم خوام همراه مریم برم که مریم اجازه نیم 

 :و یم گه ده

 .روژان راحت باش، اقدس خانم راه رو بهم نشون یم ده -

ه یم شم و به  باشه ای یم گم و راحت رو مبل یم شینم. مریم هم با اقدس از ما دور یم شه. با ناراحتر به رو به رو خت 

. با مریم فکر یم کنم. بیچاره مریم، چه قدر سخته که کش رو دوست نداشته باشر ویل بخوای یه عمر  تحملش کت 

 .صدای ماهان به خودم میام

 :ماهان

 .روژان -

 :با ناراحتر یم گم

 هوم؟ -

 :ماهان

 چرا گفتر نامزدی مریم حماقته؟ -

ه یم شه. با ناراحتر یم گم  :ماکان هم با کنجکاوی بهم خت 

 .چون مریم راض  به این وصلت نبود -

 :ماهان

 پس چرا قبول کرد؟ -

عمو، پشعمواز کوچییک نشون کرده ی  -  .هم بودن. دختر

 :ماهان
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 چرا به هم نزد؟ -

همیشه به خونواده اش یم گفت مخالفم، اما خونواده اش قبول نیم کردن، تا این که چند ماه پیش حال پدرش بد  -

س براش  ی شد. اون جا فهمید که چند تا از رگ های قلب پدرش گرفته و هر گونه استر شد و توی بیمارستان بستر

 .ای این که حال پدرش بدتر نشه قبول یم کنه. تا چند ماه دیگه یم خوان ازدواج کی   سمه. بر 

 :ماهان با ناراحتر یم گه

 براش سخت یم شه -
ی

 .این جوری که زندگ

 بهش عالقه مند شدم -
ی

 .خودش یم گه شاید تو زندگ

 :ماکان با پوزخند یم گه

 بهش عالقه مند بشه! این همه سال با هم، رفت و آمد داشیر  هیچ احساش به -
ی

ش پیدا نکرده بعد یم خواد تو زندگ

 .به اون نیم گن عشق و عالقه بهش یم گن عادت

 چی کار کنم؟ از بس گفتم و گوش نکرد، خسته شدم. نیم ذاره با خونواده اش هم حرف بزنم -
ی

 .یم گ

 :ماهان

 پشعموش بهش عالقه داره؟ -

یم دونم از روی عالقه ست یا چت   دیگه، ویل من از پشه خییل بدم میاد. اون اون هیچ مخالفتر با ازدواج نکرد حاال ن -

ه بگردی، اصال شعور نداره که  هم از من خوشش نمیاد. بارها جلوی خودم به مریم گفته خوشم نمیاد با این دختر

مریم با من مشکیل  حداقل جلوی من این حرف رو نزنه. خونواده ی مریم چون خونواده ام رو یم شناسن با رفت و آمد 

 .ندارن اگه با خونواده ام آشنانی نداشیر  تا حاال هزار بار شایان دوستر من و مریم رو به هم زده بود

 :ماهان

 چرا باهات مشکل داره؟ -

 :با پوزخند یم گم

م نمیاد به خاطر ظاهرم. خییل از رفتاراش بدم میاد، نه به خاطر این که با من مشکل داره دلیل این که ازش خوش -

رفتار و کرداِر زشِت خودشه. یه بار که آبرو ریزی شد ییک از پشای دانشگاه داشت از مریم جزوه یم گرفت که آقا رس 

رسید و دعوا راه انداخت که چرا مزاحم نامزدم شدی. بعد هم دست مریم رو گرفت و با خودش برد. من هم که اون 

کنم. باالخره همه یم دونسیر  من دوسِت مریم هستم و من هم وقتر   جا بودم مجبور شدم کیل از پشه معذرت خوایه

که این اتفاق رخ داد کنار مریم ایستاده بودم، پس مجبور شدم به خاطر اون پشه ی نر شخصیت عذر خوایه کنم. 

ی نگفت ویل بع  از پشه عذر خوایه کرد هر چند پشه ی بدبخت چت  
ی

مندگ د از مریم که فرداش دانشگاه اومد با رسر

 ما هم رد نشد
ی

 .اون از یه فرسنیک

 :ماکان

 .صد درصد در آینده به مشکل بریم خورن -

 :ماهان آروم و متفکر از جاش بلند یم شه و یم گه
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 .یم رم دنبال کیهان و حمید بگردم، خییل دیر کردن -

 از جانب من و ماکان نیم شه و زود از سالن خارج یم شه
 
 .بعد هم منتظر حرق

 :عجب یم گهماکان با ت

 این پشه چش شد؟ -

ی نیم گم  .شونه هام رو به نشونه ی ندونسیر  باال یم ندازم و چت  

 :ماکان

 مطمئت  فردا یم خوای باهام بیای؟ -

 .اوهوم -

 :ماکان

 !روژان اگه بیای و دخالت بیجا بکت  من یم دونم و تو -

 :با اخم یم گم

، من کاری  -  .به کارت ندارمتو اگه تا حد مرگ کش رو کتک نزن 

 :با خشم یم گه

 آخرم اون زبونت کوتاه نشد؟ -

ون یم ده. یاد داماد عباس یم افتم. اون روز شنیده بودم که شوهر  ه و اونم با عصبانیت نفسش رو بت  خنده ام یم گت 

ترسم دوباره  منت  رو هم از کار بیکار کرده. دلم یم خواد بهش بگم اجازه ِبده اون بدبخت رِس کارش برگرده ویل یم

 :عصبان  بشه، اما دل رو به دریا یم زنم و با مظلومیت یم گم

 .ماکان -

 :با اخم یم گه

 هوم؟ -

؟ -  یه چت   بگم عصبان  نیم شر

ه و یم گه  :از لحن مظلوم من خنده اش یم گت 

 از گ جنابعایل نگران اعصاب من شدی؟ -

 !ستم ناقص تر نشمنگران اعصاب تو نشدم نگراِن خودمم که از ایت  که ه -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .نه خوشم اومد، مثِل این که کم کم داری به قدرت من نی یم بری -
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 !باز بهت رو دادم، پر رو شدی -

 :با اخم یم گه

یف داری؟ -  نیست که جنابعایل کم رو تشر

؟ فکر کردی همه مثِل خودت پر رو هسیر   -  !پس چی

 یم گه یه لبخند رو لبش میاد که
ی

 :رسی    ع اون لبخند رو از لباش پاک یم کنه و با اخم ساختیک

؟ -
ی

ی بیک  مثِل این که جنابعایل یم خواستر یه چت  

؟ -  اوهوم. راستش یم خواستم بگم یم شه داماد عباس رو رس کار برگردون 

 :با داد یم گه

 چ      ی؟ -

ته! مریم و رزا صدات رو یم شنون -  .هیس، چه ختر

 :انیت نگام یم کنه، صداش رو پایی   تر میاره و یم گهماکان با عصب

؟ -  جنابعایل چی گفتر

 یه کم صداش ترسناک شده، ته دلم یه خرده ازش یم ترسم، اما سیع یم کنم خونشد باشم

 :با خونشدی تصنیع یم گم

ره. منت  و معصومه گفتم داماد عباس رو برگردون رِس کارش. کاری که عباس و احمد کردن به دامادشون ربظ ندا -

 .همیشه هوای منو داشیر  

 :ماکان

هوای جنابعایل رو داشته باشن دلیل نیم شه که من کوتاه بیام! کش که جرات یم کنه هر چرت و پرنر رو تو روستا  -

بود در مورد من پخش کنه جزاش بدتر از اینه. همه ی خونواده رو یم سوزونم. من به یه نفر کار ندارم من اگه بخوام نا

 .کنم همه ی خونواده رو نابود یم کنم

 :با خشم یم گم

 .اگه این طوره رزا هم جزء خونواده ی قاسمه، من هم جزء خونواده ی رزام، پس باید ما رو هم مجازات کت   -

از جاش بلند یم شه و به سمتم میاد به بازوم چنگ یم زنه و منو از سالن خارج یم کنه. به سمت حیاط یم ره. از 

 :ط یم گذره و به پشت ساختمون یم ره و بازوم رو ول یم کنه و با صدای بلند یم گهحیا

! خوشم نمیاد تو این کارا دخالت کت   -  .روژان داری پات رو از گلیمت درازتر یم کت 

 من توی کارای تو دخالت نیم کنم، فقط یم گم اون بنده ی خدا گنایه نداره، بیخودی اذیتش نکن -

 : گهماکان با داد یم
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؟ - ، چرا همیشه یم خوای باهام لجبازی کت   من حرفم رو زدم چرا همیشه باهام مخالفت یم کت 

چرا نیم فهیم؟ من باهات هیچ دشمت  ای ندارم. تازه خییل هم ازت ممنونم که تو این چند روز بهم کمک کردی ویل  -

پس چرا با اشتباه قاسم، مادر و خواهر رزا یا اصال من با این کارات مخالفم. اگه با اشتباه یه نفر کل خونواده یم سوزه، 

 .و رزا مجازات نیم شیم. اینا نشون یم ده که داری بیخودی لجبازی یم کت  

ه و سیع یم کنه آروم باشه. با مالیمت تقریتر یم گه  :ماکان با دو تا دستاش بازوهام رو یم گت 

شم و یه کاری کنم، بعد هم پشیمون بشم. تو رو آوردم این روژان تمومش کن، فقط تمومش کن. نیم خوام عصبان  ب -

 .جا که رزا و مریم صدامون رو نشنون. ازت یم خوام تو این کارا دخالت نکت  

ون بیارم، که محکم تر بازوهام رو  م. سیع یم کنم بازوم رو از دستاش بت  با ناراحتر آیه یم کشم و نگام رو ازش یم گت 

 :گه  فشار یم ده و به آرویم یم

 .روژان چرا نیم خوای بفهیم اونا دوستت نیسیر   -

 :با ناراحتر یم گم

 .فقط همی   یه بار، خواهش یم کنم -

 :ماکان با خشم بازوهام رو ول یم کنه و یم گه

 .امان از دست تو -

د بعد هم با عصبانیت به سمت حیاط یم ره. اعصابم به هم ریخته، ای کاش یم شد راضیش کنم. منم بعد از چن

دقیقه به سمت حیاط حرکت یم کنم و واسه ی خودم آروم آروم قدم یم زنم. کیل برنامه ریزی تو ذهنم کردم. همی   

که برگشتم باید حمید رو یه مدرسه ی درست و حسانر ثبت نام کنم، واسه ی هاله هم باید به فکر یه پیش دبستان  

سفر همه ی تالشش رو بکنه. یعت  موفق یم شه؟ رزا که  باشم. ذهنم به سمت رزا بریم گرده، قراره کیارش تو این

ازدواج کنه و بیاد این جا خییل تنها یم شم. واسه ی مریم هم نگرانم. دوست ندارم آینده اش خراب بشه. نیم دونم 

م و چرا خونواده اش این قدر به این ازدواج اضار دارن. آیه یم کشم و رسعتم رو بیشتر یم کنم. از ویال خارج یم ش

ه. چه قدر  وع به قدم زدن یم کنم. چشمم که به جنگل یم افته یاد اون روز یم افتم، خنده ام یم گت  اطراف ویال رسر

ماکان رو اذیت کردم، هر چند ماکان هم خییل اذیتم کرد اما در عوضش خییل بهم کمک کرد. بعض  وقتا دلم یم خواد 

ان کنم اما نیم دونم چه جوری. بیشتر   اوقات به خاطر زورگونی هاش دعوامون یم شه. دلم نیم خواد کمکاش رو جتر

در ازای محبتانی که بهم یم کنه باهاش این طور برخورد کنم اما بعض  مواقع از دستش کالفه یم شم. ای کاش این قدر 

 نبود، نیم
ی

دونم چش  خشن و خودرای نبود. همی   جور که قدم یم زنم به ماهان فکر یم کنم امروز اون ماهان همیشیک

ه ی که تو ذهنم جرقه یم زنه خنده ام یم گت   .بود؟ چرا اون جوری سالن رو ترک کرد. یهو از حرکت یم ایستم. از چت  

 :زیر لب زمزمه یم کنم

 !محاله، ماهان و مریم -

 :پقر یم زنم زیر خنده و یم گم

 !محاله -
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ه در مورد راحتر مریم صحبت یم کرد، در مورد بعد از چند دقیقه خنده رو لبام خشک یم شه، یاد ماهان یم افتم ک

 که یم خواست بزنه ویل با شنیدن نامزدی مریم ساکت شد، در مورد ترک ناگهانیش از 
 
خودمون  شدن، در مورد حرق

 داره. زیبانی مریم در حد رزاست. با این که همیشه ساده 
سالن. کم کم اخمام تو هم یم ره. نکنه ماهان قصد و نیتر

پوشه و هیچ آرایشر هم نداره ویل خواستگارای زیادی داره. ظاهر و اخالق خوبش همه رو جذب یم کنه. باید لباس یم 

بیشتر مراقِب مریم باشم. عشق و دوست داشیر  تو این مدِت کم، به وجود نمیاد. به احتمال زیاد ظاهر مریم رو 

پر از ترس یم شه، نکنه ماهان هم بخواد همون کارا پسندیده. یاد بالهانی یم افتم که ماکان رسم آورد. همه ی وجودم 

ی نیم گفتم. یم ترسم ماهان از این موضوع سوء استفاده   مریم به نامزدش چت  
ی

رو کنه؟ ای کاش در مورد نر عالقیک

 :کنه. رسم رو تکون یم دم و یم گم

ی رو که نامزد داره  -  .انتخاب نیم کنهروژان دیوونه شدی ماهان اگه مثِل ماکان هم باشه باز دختر

تا حاال دیگه اون قدر ماکان رو شناختم که بدونم چه جور آدمیه. ماهان که از ماکان بدتر نیست، هر چند خودم یم 

دونم ماهان مثِل ماکان نیست ویل به عشق تو یه نگاه هم اعتقادی ندارم. یم ترسم ماهان به مریم نظر بدی داشته 

 :باشه. زیر لب زمزمه یم کنم

 هم اصال ماجرا این نباشه و من بیخودی شلوغش کرده باشم؟ شاید  -

 واسه ی مریم بیفته 
ر
ویل باز فکر یم کنم باید حواسم رو جمع کنم. حتر اگه یه درصد هم احتمال داشته باشه اتفاق

 .باید مراقبش باشم. حتر اگه احتمال وقوع اون اتفاق یک درصد باشه

ز مدنر جعفر در رو باز یم کنه. با مهربون  بهش سالم یم کنم و به سمت به سمت ویال یم رم و در یم زنم. بعد ا

ساختمون ویال حرکت یم کنم. وقتر وارد سالن یم شم کش رو نیم بینم. یکشه به اتاق یم رم که یم بینم هاله روی 

 :تخت خوابیده، رزا هم کنارش دراز کشیده. رزا با دیدن من یم گه

 .گه جا نیستبرو پیش مریم، روی تخت دی -

 .من پیش هاله یم مونم تو برو، تازه به این جا عادت کردم. جام عوض بشه برام سخته -

 :رزا رسی تکون یم ده و یم گه

 .باشه، امشب تو اون اتاق یم خوابم -

 .خودم رو روی کاناپه پرت یم کنم و دراز یم کشم

 .امشب بیدارم نکن، گرسنه نیستم -

 :رزا

 .باشه -

 .اله هم باشه، یه بار گرسنه نخوابهحواست به ه -

 :رزا

 .خیالت راحت -

 .خمیازه ای یم کشم و چشمام رو یم بندم، کم کم به خواب یم رم
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 .صبح با تکون های دستر چشمام رو باز یم کنم. رزا رو باالی رسم یم بینم

 :رزا

 .روژان یم خوایم بریم روستا، یه چت   بخور بعدش باید حرکت کنیم -

 دم و به زحمت از روی کاناپه بلند یم شم. همه ی بدنم درد یم کنه. رزا هم که یم بینه بیدار شدم از رسی تکون یم

ون یم ره. نگایه به لباسم یم ندازم دیشب حتر لباسام رو هم عوض نکردم، همه ی لباسام چروک شدن از اون  اتاق بت 

ون یم رم. همه دارن صبحونه یم خورن. یه جانی که لباش برای تعویض ندارم. فقط یه دستر به شالم یم کش م و بت 

 یم دم و یم گم
ی

 :سالم به همیک

یه! چرا هیچ کس منتظر من نشد؟ -  خجالت هم خوب چت  

 :مریم

 انگار چه آدم مهیم هستیا -
ی

 !یه جور یم گ

 مگه نیستم؟ -

 :رزا

 .روژان بشی   غذات رو بخور زودتر باید بریم -

 :با حالت بامزه ای یم گم

 .ادبای خرفتنر  -

 :هاله

 .خاله من فقط یه خرده خوردم بیا با هم بخوریم -

 .الیه خاله قربوت بره، آره هاله ای بیا خودمون دو تانی بخوریم -

 :هاله

 .خاله قراره عمو ماهان جنگل رو بهمون نشون بده -

 .وای چه خوب، خوش به حالت -

به حمید یم ندازم که با لبخند نگام یم کنه. کنار هاله یم هاله با ذوق یم خنده و صبحونه اش رو یم خوره. نگایه 

شینم تا صبحونه ام رو بخورم. هر چند وقت یه بار یه لقمه هم برای هاله درست یم کنم و بهش یم دم. چند دقیقه 

خونه یم شه. قرار بود صبح بیاد فقط نیم دونم گ رسید. به همه سالم یم کنه  و کنار ای یم گذره و کیارش وارد آشتی 

ه یم شه. رزا نر توجه به کیارش صبحونه اش رو یم خوره. رزا همه ی سعیش رو یم  ماکان یم شینه. با لبخند به رزا خت 

کنه خونشد به نظر بیاد ویل مت  که خواهرشم به راحتر یم فهمم این خونشدی ساختگیه و زیر نگاه کیارش معذبه. 

له بمونه. من و رزا هم با ماکان و کیارش به روستا بریم. با شنیدن این حرفا بعد از صبحونه قرار شد مریم با حمید و ها

اخمای من و رزا تو هم یم ره. رزا به خاطر کیارش و من به خاطر مریم. دوست ندارم مریم زیاد با ماهان رو به رو بشه. 
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مشخص یم شه. ماکان به  فقط یم تونم دلم رو به وجود این روزنامه خوش کنم. بعد از این که تکلیف همه مون

 :کیارش یم گه

ه تو با ماشی   خودت بیای. من موقع برگشت یم خوام یه رس به شهر بزنم -  .بهتر

کیارش رسی تکون یم ده و هیچی نیم گه. با تموم شدن حرفا همه به سمت حیاط حرکت یم کنند. ماهان و بقیه به 

 کنیم و کیارش با ناراحتر به من و ماکان زل یم زنه. یم سمت جنگل یم رن. من و رزا به سمت ماشی   ماکان حرکت یم

دونم همه ی حرفای ماکان بهانه ست تا رزا رو با کیارش تنها بذاره اما رزا هم اون قدرا ساده نیست که بخواد گول 

 :بخوره. ماکان با اخم نظاره گر ماجراست. کیارش به ناچار جلو میاد و یم گه

نها هستم، تنهانی یه خرده کسل کننده ست، یم شه این افتخار رو به بنده بدین که این رزا خانم، من توی ماشی   ت -

 مست  رو با من یط کنید؟

 :رزا با اخم یم گه

 .ترجیح یم دم با خواهرم باشم -

 :ماکان اخماش یم ره تو هم و با تحکم یم گه

مک کنه. من یم خوام امروز خواهرتون رو ازتون رزا خانم خواهرتون از قبل، قول داده امروز تو کارای کارخونه بهم ک -

م تا توی ماشی   هم در مورد این مسائل صحبت کنم، بعدش هم با خواهرتون یم ریم شهر تا به کارای  قرض بگت 

 کنیم
ی

 .کارخونه رسیدگ

 :رزا با تعجب یم گه

ی از کارای کارخونه رسش نیم شه -  !روژان که چت  

 : گردم سمت رزا و با لبخند یم گمکیارش ملتمسانه نگام یم کنه. بریم

 .آچر تو بخش حسابداریشون یه مشکیل به وجود اومده، خودت که یم دون  تو این زمینه کش به پای من نیم رسه -

 :رزا که انگار یه خرده قانع شده یم گه

 .که این طور، ویل فکر نیم کنم وجود من مانیع برای کاراتون باشه -

، چون برای صلح و صفا نمیادرزا اگه ماکان بیاد ت -  .و دیگه نیم تون  مادرت رو ببیت 

 :رزا به فکر فرو یم ره و یم گه

؟ -  یعت  چی

تو باید از ما زودتر بری تا بهونه ای به دست قاسم ندی، وقتر تو مادرت رو دیدی بعد من و ماکان میایم تا ماکان با  -

 .قاسم برخورد کنه

 : بره و یم گهرزا دستم رو یم کشه و یه گوشه یم

 روژان دوست ندارم با کیارش برم، نیم شه با ماهان بیام؟ -
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 !ماهان و کیهان که با بچه ها و مریم رفیر  جنگل -

 :رزا آه از نهادش بلند یم شه و یم گه

ه یادم رفته بود، پس چی کار کنم؟ -
َ
 ا

؟ -  رزا تو از چی ناراحتر

 :رزا

؟ -  واقعا نیم دون 

 رصت دیگه به کیارش بدی؟رزا بهتر نیست یه ف -

 :رزا با خشم یم گه

 .حرفشم نزن -

 :دستم رو به عالمت تسلیم باال میارم و یم گم

؟ این یه بار رو باهاش برو -  .باشه بابا، چرا یم زن 

 :رزا

 .مثِل این که چاره ای نیست. مواظِب خودت باش، من به این ماکان هم زیاد اطمینان ندارم -

 :یم خندم و یم گم

 .یالت راحت باشهخ -

من و رزا از هم خداحافظ  یم کنیم. رزا با ناراحتر سمت ماشی   کیارش یم ره و رو صندیل عقبش یم شینه. ماکان با 

 :اخم سوار ماشی   یم شه و منم رو صندیل کنارش یم شینم. با عصبانیت ماشی   رو روشن یم کنه و بهم یم گه

 .خوشم نمیاد خواهرت خییل کیارش رو اذیت یم کنه، اصال  -

 .ماشی   کیارش از کنارمون رد یم شه. از همی   جا هم معلوم بود رزا بد جور حال کیارش رو گرفته

 .باالخره کیارش هم رفتار درستر باهاش نداشت -

 :ماکان

 .من هم رفتار درستر باهات نداشتم ویل تو باز کنارم نشستر  -

 .این حرف رو یم زنه و ماشی   رو به حرکت درمیاره

. باهات رابطه ای ندارم که از لحاظ عاطق  آسیب ببینم.  - دلیلش روشنه چون قرار نیست تو همش آینده ام بشر

 .رابطمون یه رابطه ی عادیه، اما رابطه ی رزا و کیارش فرق یم کنه

 :ماکان اخماش تو هم یم ره و یم گه
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 گ گفته رابطه ی من و تو یه رابطه ی عادیه؟ -

 :م و یم گمبا تعجب نگاش یم کن

 مگه غت  از اینه؟ -

 :با خونشدی یم گه

 .البته -

 :اخمام یم ره تو هم و یم گم

وع نکن -  .ماکان تمومش کن، باز اون بحث مسخره ی دوستر رو رسر

 :با همون خونشدی یم گه

اری نکن از روژان خوب گوشات رو وا کن ببی   چی یم گم، من مثِل کیارش نیستم که بیام منت یه دختر رو بکشم. ک -

 .همی   حاال پایبندت کنم. قبال هم گفتم من یم خوامت به هر قیمتر 

 :با داد یم گم

 .با من این طور حرف نزن! یه کاری نکن دیگه هرگز پام رو تو این روستای لعنتر نذارم -

 :ماکان با تحکم یم گه

 .تو هر جای دنیا هم بری باز تو چنگ مت   -

 .ماکان، من اهل دوستر و این حرفا نیستم خسته ام کردی، چرا نیم فهیم -

ون نگاه یم کنم. چونه  م و به بت  ماشی   رو یه گوشه نگه یم داره و به سمت من بریم گرده، ویل من نگام رو ازش یم گت 

ه و صورتم رو به زور به سمت خودش بریم گردونه و مجبورم یم کنه بهش نگاه کنم. یه کم مهربون   ام رو یم گت 

 :ش یم کنه و یم گهچاشت  صدا

 .من از دوستر حرف نیم زنم -

ه  .با تعجب نگاش یم کنم. چونه ام رو رها یم کنه و بازوهام رو تو چنگش یم گت 

 :تعجب منو که یم بینه با خونشدی یم گه

 .من واسه ی همیشه یم خوامت -

 :گه  اخمام تو هم یم ره و سیع یم کنم بازوم رو از دستش دربیارم که نیم ذاره و یم

 .برام مهم نیست چی یم شه، من واسه ی همیشه یم خوامت، به هر قیمتر هم شده به دستت میارم -

 :با داد یم گم

 .بازِی جدیدته؟ ولم کن -

 :با پوزخند بازوم رو ول یم کنه و یم گه
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 آینده ی خونر در انتظارت نیست -
. اگه مثِل خواهرت رفتار کت   خونر باشر

ه دختر  بهتر

تموم یم شه ماشی   رو به حرکت درمیاره و در کمال آرامش ماشی   رو یم رونه. از این همه زورگونی وقتر حرفش 

اعصابم خرد یم شه. واقعا نیم دونم چه جوری یم تونم با ماکان مقابله کنم. اصال نیم دونم چی بهش بگم هر چی که 

 :یم گم باز حرف خودش رو یم زنه. بعد از چند دقیقه سکوت یم گه

 .قع برگشت یادت باشه باید به کارخونه بریممو  -

 :با اخم یم گم

 .من با تو هیچ جانی نمیام -

 :با خونشدی یم گه

؟ -  مثِل این که یادت رفته به خواهرت چی گفتر

 .همش به خاطر دروغای مزخرف تو بود -

 :ماکان

 .اگه خواهرت اون قدر لجبازی نیم کرد پای تو رو وسط نیم کشیدم -

 .بهونه رو ول کردی چسبیدی به مناین همه  -

 :ماکان با شیطنت یم گه

س بودی -  .اون لحظه تو تنها بهونه ی در دستر

 :با خشم یم گم

 ...تو... تو -

 :ماکان با صدای بلند یم خنده و یم گه

 قبال همه ی فحشا رو دادی -
ی

ی بیک  .الزم نیست چت  

 .همه ی اون فحشا برای تو کم بود -

 :که خنده توش موج یم زنه، یم گهماکان با ته صدانی  

ی نداشت، باید بیشتر تنبیه ات کنم -  .حس یم کنم اون تنبیه ها هم در ادب کردن تو تاثت 

؟ -  دیگه بالنی بوده که جنابعایل رسم نیاورده باشر

 :ماکان با خونشدی یم گه

 .کوچولو بود  من که هنوز کاری باهات نکردم. اون بالهانی که رست اومد فقط چند تا اخطار  -

 .البد تنبیه اصلیت اینه که منو بکشر  -
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 :ماکان

 .من ممکنه یه نفر رو تا حد مرگ شکنجه کنم ویل آدم نیم کشم. اون جوری که دیگه لذنر نداره -

 :با داد یم گم

 .خفه شو -

 :ماکان یم خنده و یم گه

س کوچولو، قرار نیست تا حد مرگ شکنجه ات کنم، واسه ی تنبیه خان - ی رو نتر م کوچولونی مثِل تو راه های بهتر

 .بلدم

 :با خشم نگاش یم کنم که یم گه

 .وقتر عصبان  یم شر مثِل یه گربه ی ملوس یم شر  -

ون نگاه یم کنم. دیگه تا رسیدن به روستا هیچ کدوم  م، به بت  ون یم دم و نگام رو ازش یم گت  نفسم رو با حرص بت 

 نیم زنیم. همی   که به روستا یم
 
رسیم متوجه یم شم روستا بیش از اندازه خلوته، مثِل همون روز که ماکان یم  حرق

 .خواست عباس و احمد رو تنبیه کنه

 :هر چند دوست ندارم با ماکان حرف بزنم اما از شدت نگران  زیر لب زمزمه یم کنم

 این جا چرا این جوریه؟ -

 :ماکان هم با تعجب به اطراف نگاه یم کنه و یم گه

 افتادهفکر ک -
ر
 !نم یه اتفاق

با نگران  از ماشی   پیاده یم شم. ماکان هم از ماشی   پیاده یم شه. هر دو به طرف خونه ی قاسم یم ریم. وقتر به خونه 

به به در یم زنم ویل فایده ای  به ای به در یم زنم کش در رو باز نیم کنه. دوباره چند ض  ی قاسم یم رسیم چند ض 

به ای به در یم زنه ویل کش جواب نیم دهنداره. ماکان به سمت خ  !ونه ی همسایه یم ره و چند ض 

 یعت  چی شده؟ -

 :ماکان متفکر یم گه

 .نیم دونم. ماشی   کیارش رو هم ندیدم پس البد اونا هم اومدن این جا ویل دیدن کش خونه نیست -

، اگه بریم گشیر  ما متوجه یم شدیم -  .ویل برنگشیر 

 :ماکان

 بیفته همه یه جا جمع یم شناین روستا  -
ر
 .خییل کوچیکه وقتر اتفاق

 .نگرانم -

 :ماکان
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سیم -  .راه بیفت، یم ریم جلوتر تا یه نفر رو پیدا کنیم و ازش بتی

 :با نگران  با ماکان قدم یم زنم که یاد کامران یم افتم و یم گم

 راستر کامران رو ندیدم؟ -

 :ماکان اخیم یم کنه و یم گه

من ماجرا رو براش گفتم که اونم ناراحت شد و ازم عذر خوایه کرد. همون شبانه یم ره دنباِل کامیار. دیشب اومد،  -

 .کیارش یم گفت هر چی اضار کردم بمونن کامران قبول نکرد

 :آیه یم کشم و یم گم

 .کامران پش خوبیه -

 :با سوء ظن بهم نگاه یم کنه و یم گه

 منظورت چیه؟ -

 :با نر خیایل یم گم

، منظورم اینه که مثِل داداشش نبود -  .هیچی

ی نیم گه. فقط رسش رو تکون یم ده. توی همی   موقع متوجه ی دو تا پش بچه یم شم که با خنده دنبال هم یم  چت  

 .کنند. پِش اویل که جلوتر از اون ییک پشه ست متوجه ی من نیم شه و به من برخورد یم کنه

ی بگم که ماکان با د  :اد یم گهیم خوام چت  

 حواست کجاست؟ -

 .اون ییک دوستش از ترس ماکان جلو نمیاد

 :پشک با ترس یم گه

 .ببخشید آقا -

 :ماکان تا میاد حرف بزنه یم گم

سم؟ -  مسئله ای نیست آقا پش، یم شه یه سوال ازت بتی

 .پش با ترس رسی تکون یم ده

؟ -  تو یم دون  مردم روستا کجا رفیر 

 :با ترس یم گه

ستون ییک -   قتر
 .از اهایل روستا ُمرده، مردم رفیر

 :ترش تو دلم چنگ یم ندازه، سیع یم کنم لبخند بزنم و یم گم



 

 
479 

 عزیزم تو یم دون  چه کش فوت شده؟ -

 :پش

 .نه خانم -

م با ناراحتر رسی تکون یم دم و کیفم رو باز یم کنم. چند تا شکالت که اول صبچ از ویالی ماکان ِکش رفتم رو از کیف

 :درمیارم و یم گم

 .بیا آقا پش، این شکالتا رو بتر با دوستت بخور -

 :ماکان دستش رو تو جیبش کرده و با مهربون  نگام یم کنه. پش که انگار ترسش کمتر شده با خوشحایل یم گه

 .همه ی اینا واسه ی منه -

 .آره گلم، واسه ی تو و دوستته -

 :پش

 .مرش خانم -

 :با لبخند یم گم

 .خواهش گلم، برو با دوستت شکالت بخور -

 :با خوشحایل از من و با ترس از ماکان خداحافظ  یم کنه و به سمت دوستش یم ره. به ماکان نگایه یم ندازم که یم گه

 !خوب از جیب خلیفه یم بخشر  -

 :با اخم یم گم

 نکنه دلت یم خواد پول اون شکالتا رو بهت بدم؟ -

 :ماکان

 .بعایل فقط روی حرف من حرف نزنالزم نکرده، جنا -

ی بگم که یم بینم پشک دوباره به سمتون میاد و یم گه  :یم خوام چت  

 خانم، خانم این دوستم یم دونه گ مرده؟ -

 :با کنجکاوی نگایه به دوستش یم ندازم که پشک با خجالت به سمتمون میاد. ماکان با داد یم گه

؟ این همه مدت یم دونستر و ما رو این -  جا عالف کردی، چرا اللمون  گرفتر

 .هر دو تا پش بچه با ترس به ماکان نگاه یم کنند

م. با مهربون  به بچه ها نگاه یم کنم که دوسِت پش بچه یم گه  :اخیم به ماکان یم کنم و نگام رو ازش یم گت 

 .آقا ببخشید -
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 :ماکان با داد یم گه

 .زودتر بنال -

ی بگم که پشک ب  :ا ترس و لرز یم گهیم خوام چت  

 .آقا، زِن قاسم ُمرده -

به ی دیگه رو ندارم. حس یم کنم رسم گیج یم ره، چشمام  با شنیدن این حرف حالم بد یم شه، دیگه تحمل یه ض 

ه و دیگه هیچی نیم فهمم  .سیایه یم ره. ییک زیر بازوم رو یم گت 

کنم. ماکان رو یم بینم که با نگران  نگام یم کنه، یه   با قطره های آنر که روی صورتم ریخته یم شه چشمام رو باز یم

 .لیوان آب هم دستشه. صداش رو یم شنوم

 :ماکان

 روژان حالت خوبه؟ -

 :لبام رو به زحمت باز یم کنم و یم گم

 .خوبم -

رسازیر یم شه. نگام به دو تا پش بچه یم افته که یه کم دورتر از ما ایستادن. کم کم همه چت   یادم میاد. اشک از چشمام 

نگایه به ماشی   یم ندازم، من تو ماشی   چی کار یم کنم؟ البد وقتر حالم بد شد ماکان منو آورد. آیه یم کشم و اجازه 

 .یم دم اشکام آرومم کی   

 :ماکان با نگران  یم گه

 .روژان آروم باش -

ون نگاه یم کنم. ماک م و به بت  ان آیه یم کشه، از ماشی   پیاده یم شه. حوصله ی حرف زدن ندارم. نگام رو ازش یم گت 

ی بهشون یم گه. پشا هم با ترس رسشون رو تکون یم دن و به  لیوان رو به ییک از پش بچه ها یم ده و با اخم چت  

رسعت از ماکان دور یم شن. حوصله ی فکر کردن به هیچ چت   رو ندارم. اون از مرگ مامان و بابا، اون از مرگ سولماز، 

مرگ ثریا. من و رزا داریم چه غلظ یم کنیم؟ اصال ما وسط این روستا چی کار یم کنیم؟ اون همه عذاب اون  این هم از 

ش رو بیشتر ببینه. یه عمر دوری رو تحمل کرد اما  همه سختر فقط و فقط برای ثریا بود تا آخر عمری اون زن دختر

جور فکر یم کنم به هیچ نتیجه ای نیم رسم. ثریا که االن که رزا اومده دیگه ثریانی نیست، دیگه مادری نیست. هر 

 افتاد. در ماشی   باز یم شه و ییک سوار ماشی   
ر
ی بهم نگفت. پس چه اتفاق حالش خوب بود، سوسن هم اون روز چت  

یم شه. یم دونم اون یک نفر کش نیست به جز ماکان. دلم یم خواد تنها باشم و فکر کنم. یم خوام بدونم حکمت خدا 

بود؟ واقعا حکمت خدا چی بود که بعد از سال ها که رزا مادرش رو پیدا کرد فقط و فقط برامون مصیبت به وجود چی 

بیاد؟ که بعد از اون همه سختر ثریا واسه همیشه تنهامون بذاره؟ دلم یم خواد برم یه جا و تا یم تونیم داد بزنم و بگم 

ود. سنگیت  نگاه ماکان رو روی خودم احساس یم کنم. با صدانی که خدایا از همه ی دنیا سهم ثریا فقط و فقط همی   ب

 :از شدت گریه خش دار شده یم گم

ستون -  .برو قتر

 :ماکان
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 ...ویل -

 .خواهرم به وجود من احتیاج داره -

 :ماکان با ناراحتر یم گه

 !ه گاه دیگرون باشر روژان تو االن خودت به ییک احتیاج داری تا آرومت کنه اون وقت داری یم ری تا تکی -

 :همی   جور که اشکام قطره قطره رو صورتم فرود میان، یم گم

 .رزا دیگرون نیست، رزا خواهرمه -

 :ماکان با عصبانیت یم گه

تو خودت داغون  چرا نیم فهیم؟ چرا همیشه یم خوای خودت رو قوی نشون بدی؟ چرا نیم فهیم االن از هر وقتر  -

 بیشتر به کمک نیاز داری؟

 یم ری یا پیاده شم؟ -

 :با عصبانیت داد یم زنه

 .مثِل همیشه فقط و فقط حرِف خودت رو یم زن   -

ستونه حرکت یم کنه ی که حدس یم زنم مقصد نهاییش قتر  .بعد هم ماشی   رو روشن یم کنه و به سمت مست 

. ماکان  ون هیچ کدوم حرف نیم زنیم. خییل ناراحتم، اشکام همی   جور صورتم رو خیس یم کی   نفسش رو با حرص بت 

 .یم ده و ماشی   رو یه گوشه نگه یم داره، با تعجب نگاش یم کنم

 :ماکان با دلسوزی یم گه

 .روژان یه کم آروم بگت   -

 :با ناله یم گم

م؟ مادِر خواهرم ُمرده. اون زن مهربون  که من اون روز دیدم االن دیگه نفس نیم کشه. ماکان من  - چه جوری آروم بگت 

ه بار باهاش حرف زدم اما توی همون یه بار همه ی عشقش رو به رزا دیدم. یم دیدم این همه سال دلتنگ فقط ی

ل یم کرد که اشک نریزه، که گریه نکنه، که شکایت نکنه.  ش بود ویل ازش دور، یم دیدم چه جور خودش رو کنتر دختر

ِگه بمون. یم 
َ
منده ی رزا بود، یم دیدم چه قدر یم دیدم چه قدر جلوی خودش رو یم گرفت تا به رزا ن دیدم چه قدر رسر

بابت رفتار قاسم متاسف بود. ماکان تو بگو من چه جوری اشک نریزم؟ اون زن رو مثل مادرم دوست داشتم، چون رزا 

 .رو از جونش هم بیشتر دوست داشت. حاض  شد کتک بخوره ویل با رزای من که عزیزترین آدم برای منه حرف بزنه

 :هربون  یم گهماکان با م

. این جوری تو هم اذیت یم شر  -  !دختر خوب این جوری تو هم نابود یم شر

 .دست خودم نیست، نیم تونم تحمل کنم، نیم تونم مرگ یه عزیز دیگه رو هم تحمل کنم -

 :از شدت گریه به هق هق یم افتم. ماکان آروم منو به بغل خودش یم کشه و یم گه
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 .هیس، آروم باش روژان -

ون میاره و یم گه از   :بس گریه کردم نر حال شدم. منو از بغل خودش بت 

 .روژان مرگ دست من و تو نیست. وقتش که برسه به رساغت میاد. پیمونه ی مادر رزا هم تا همون جا بود -

ش؟ تحمل کتک ها  -  این نبود! تحمل چنی   شوهری؟ تحمل دوری از دختر
ی

و خییل کم بود، خییل. سهم ثریا از زندگ

اهای شوهرش؟ داشیر  پشی نمونه ی پدرش؟ نه ماکان این پیمونه خییل کم بود، این همه ی سهم ثریا نبود  .نارس 

 :ماکان با ناراحتر رسی تکون یم ده و یم گه

 !روژان این کار رو با خودت نکن -

ون و یم گم  :خودم رو از بغلش یم کشم بت 

 .تو رو خدا راه بیفت، خواهرم تنهاست -

نشونه ی تاسف تکون یم ده و دوباره ماشی   رو به حرکت درمیاره. یم دونه هیچ جوری نیم تونه راضیم کنه. رسی به 

 یم 
ی

م. تا رسیدن به مقصد گریه یم کنم و ماکان هم با ناراحتر رانندگ هر کاری یم کنم نیم تونم جلوی اشکام رو بگت 

و پشت ماشی   کیارش پارک یم کنه و از ماشی   پیاده یم کنه. ماشی   کیارش رو از دور یم بینم. ماکان هم ماشینش ر 

ستون قدم بریم دارم. نییم از اهایل روستا رو از  شه. من هم به زحمت پیاده یم شم. با قدم هانی نامطمی   به سمت قتر

 .دور یم بینم. حس یم کنم نای راه رفیر  ندارم

ه و با ناراحتر یم گه  :ماکان زیر بازوم رو یم گت 

شیر  یم دیامروز خ -
ُ
 !ودت رو به ک

ه ون بکشم که اجازه نیم ده و محکم تر یم گت   .یم خوام بازوم رو از دستش بت 

 :ماکان

، همی   که تا االن از پا نیفتادی خیلیه - ه مقاومت نکت   !بهتر

دش دیگه مقاومت نیم کنم. نه حوصله اش رو دارم نه توانش رو. هر لحظه به جمعیت نزدیک تر یم شیم. یه نفر خو 

رو روی خاک انداخته و گریه یم کنه. بیشتر که دقت یم کنم یم بینم خواهرمه. مردم با تاسف به خواهرم نگاه یم 

کنند. کیارش سیع داره رزا رو بلند کنه اما رزا اجازه نیم ده. با کمک ماکان به کنار خواهرم یم رسم. مردم با نفرت نگام 

ی بهم نیم   گن. چشمم به عمه ی رزا یم افته. یه پوزخند مسخره روی لبشه، هیچ آثار یم کنند اما از ترس ماکان چت  

 .ناراحتر تو چهره اش نیم بینم. با صدای رزا به خودم میام

 :رزا با داد یم گه

 ها رو برام  -
ی

ی نیست؟ مگه قول ندادی همه ی دلتنیک مامان مگه نگفتر زود بیام؟ من که اومدم پس چرا از تو ختر

؟ ان کت   جتر

 ا؟رز  -
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رزا با چشمای اشیک به سمت من بریم گرده و از جاش بلند یم شه و خودش رو تو بغل من یم ندازه. ماکان دستم رو ول 

 .یم کنه و با ناراحتر کنار کیارش یم ره

 :رزا

 بار نر مادر شدم؟ -
 آچر دیدی برای دومی  

 :با هق هق یم گم

 ...رزانی  -

 :یم پره وسط حرفم و یم گه

 .واسه همیشه رفت، واسه همیشه ی همیشه نر مادر شدم روژان مامانم -

 :با گریه یم گه

دلم هوای آغوشش رو کرده، دلم هوای نوازشاش رو کرده، دلم یم خواد مثِل همون چند روز موهام رو ببافه و بگه  -

. روژان من مامانم رو یم خوام  دنیانی
 .رزا تو خوشگل ترین دختر

ه. اشک تو چشمای کیارش جمع یم شه. نگام به  هیچ جوری نیم تونم دلداریش بدم.  با هر حرف رزا دلم آتیش یم گت 

 .قاسم یم افته که با اخم نگام یم کنه

 :رزا

؟ من که به قولم عمل کردم پس چرا مامان بد قویل کرد؟ -  روژان چرا این جوری شد؟ آخه چرا آچر

ه، از زمی   اون قدر تو بغل من گریه و زاری یم کنه که از حال یم ره. کیا رش به طرف ما میاد و رزا رو تو بغلش یم گت 

بلند یم کنه و به سمت ماشینش یم بره. با نر حایل نگاش یم کنم. هیچ کاری نیم کنم. ماکان با قدم های بلند خودش رو 

ه و با خودش یم کشه. اهایل روستا بد جور نگامون یم کنند. اما برام مهم نیست. هر  بهم یم رسونه و دستم رو یم گت 

 .لحظه از اهایل روستا دورتر یم شیم. با صدای ماکان خودم رو کنار ماشی   یم بینم

 :ماکان

 .سوار شو -

 :اصال متوجه نشدم گ به ماشی   رسیدیم. کیارش به ما نزدیک یم شه و با دیدن حال من با تعجب نگام یم کنه و یم گه

 روژان دیگه چش شده؟ -

 :ماکان با ناراحتر یم گه

 شنیده، بد جور نر تانر یم کنه -
 .از وقتر

 .کیارش آیه یم کشه و هیچی نیم گه

 :ماکان

 االن یم خوای کجا بری؟ -
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 :کیارش با ناراحتر یم گه

 .یم رم درمانگاه، حس یم کنم رزا فشارش افتاده -

ی نمونده بود که نقش  زمی   بشم. ماکان که ماکان دستم رو ول یم کنه تا در ماشی   رو باز کنه که از شدت ضعف چت  

ه و با مالیمت کمکم یم کنه تا سوار شم  .یم بینه حالم خوب نیست بازوهام رو یم گت 

 :ماکان

 .فکر کنم روژان هم بد جور ضعف کرده. یه بار از حال رفته، االن هم که به زحمت یم تونه رو پاش وایسه -

 :کیارش با ناراحتر یم گه

 .م رزا رو میارمزودتر به درمونگاه برسونش، من ه -

ماکان رسی تکون یم ده و سوار ماشی   یم شه. ماشی   رو روشن یم کنه و به رسعت به سمت بیمارستان یم رونه. کم 

 .کم چشمام بسته یم شن و دیگه هیچی نیم فهمم

رو چشمام رو باز یم کنم، روی تخت درمونگاه هستم، یه رسم هم به دستم وصله. کش تو اتاق نیست. صدای ماکان 

 .یم شنوم

 :ماکان

؟ -  مطمئت 

 :دکتر 

 .آره بابا -

 :ماکان

 نفهمیدی موضوع چی بود؟ -

 :دکتر 

 .نه، فقط یم تونم بگم خییل کتک خورده بود، همه ی بدنش کبود بود -

 :ماکان

 قتل عمد یم شه -
ی

 !این جور که تو یم گ

 :دکتر 

به ای که به رسش خورده با - نش قبول نیم کردن، وقتر دیدن لعنتر ها هر چه قدر گفتم با اون ض  ید به شهر بتر

 .مرخصش نیم کنم بهم گفیر  باشه یم بریمش شهر

 :ماکان

 بردنش؟ -
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 :دکتر 

 .نه -

 :ماکان

 نفهمیدی گ تموم کرد؟ -

 :دکتر 

دینش گفیر  تاریک بود خواستیم صبح حرکت کنیم -  .دیشب. وقتر گفتم چرا به شهر نتر

 :ماکان

 همراهش بودن؟ به جز خودش دقیقا چه کسانی  -

 :دکتر 

 .خواهر و شوهر خواهرش هم بودن -

 :ماکان

 یادت هست گ آوردنش؟ -

 :دکتر 

 .دیروز بعد از ظهر. فکر نیم کردم این قدر عوض  باشن -

 :ماکان

 .از بس ساده لوچ، از این آدم هر کاری برمیاد -

 :دکتر 

زیاد اگه به سمت شهر هم یم رفیر  توی راه تموم حالش خییل خراب بود، مطمئنا به شهر هم نیم رسید. به احتمال  -

 .یم کرد

 :ماکان

به به رسش وارد شده؟ -  نگفیر  چه جوری اون ض 

 :دکتر 

یم گن حواسش نبوده از پله ها افتاده. وقتر گفتم این کبودی ها چیه؟ اون لعنتر گفت واسه دعوای چند روز قبلشه.  -

 !انگار با بچه طرفن

 :ماکان

ش همراهشون  -  نبود؟دختر
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 :دکتر 

 .نه، ندیدمش -

 :ماکان

 !باید یه پرس و جونی کنم ببینم موضوع از چه قرار بوده -

اخمام هر لحظه بیشتر تو هم یم ره. حرفای ماکان و دکتر رو درک نیم کنم. یعت  ممکنه برداشتر که من از حرفای 

ی ته دلم یم گه حدسم درسته. ماکان کردم درست باشه. یعت  دکتر و ماکان در مورد قاسم و ثریا حرف یم  زدن. یه چت  

 .نفس عمیقر یم کشم و منتظر ماکان یم مونم. باید بفهمم موضوع از چه قراره

 .همی   جور که دارم با خودم کلنجار یم رم صدای ماکان رو یم شنوم

 :ماکان

 روژان باالخره بهوش اومدی؟ -

 :نگایه متعجب بهش یم ندازم و یم گم

 مگه بیهوش بودم؟ -

 :ماکان رسی تکون یم ده و یم گه

 .از بس گریه و زاری کردی از حال رفتر  -

ی نیم گم. ماکان روی صندیل کنار تخت یم شینه که یاد رزا یم افتم  .دیگه چت  

 خواهرم کجاست؟ -

 :ماکان

 .از اون جانی که اتاقای این جا همه یه تخت دارن. خواهرت تو اون ییک اتاقه -

 حالش خوبه؟ -

 :ماکان

 .یه بار بهوش اومد، از بس نر تانر کرد دکتر یه آرامبخش بهش زد، االن خوابه -

 نیم شه برم پیش خواهرم؟ -

 :ماکان

 .نه، تا رسمت تموم نشه اجازه نیم دم بری -

 :آیه یم کشم و یم گم

 ماکان نفهمیدی ثریا چه جوری فوت شد؟ -



 

 
487 

 .یه کم رنگش یم پره اما سیع یم کنه خونشد باشه

 :ماکان

 نه هنوز، از اون وقت تا حاال درمونگاهم، از کجا باید یم فهمیدم؟ -

 نر ربط با ثریا نیست اما اینم یم دونم که از زیر زبون ماکان نیم تونم حرف بکشم. فکری تو ذهنم 
یم دونم حرفای دکتر

م عملیش کنم. باید بگم از همه چت   ختر دارم، این جوری از همه  .چت   مطمی   یم شم جرقه یم زنه، تصمیم یم گت 

 .ماکان بیخودی برام نمایش بازی نکن، من خییل وقته بهوش اومدم -

 :رنگش یم پره و یم گه

؟ -
ی

 چی واسه خودت یم گ

 .من همه ی حرفات رو با دکتر شنیدم -

 :ماکان با عصبانیت از جاش بلند یم شه و یم گه

ی معلوم نیست -  .روژان هنوز چت  

 :هادم بلند یم شه. ماکان تو اتاق قدم یم زنه و یم گهپس حدسم درست بود. آه از ن

 .توی این مورد نیم شه زود قضاوت کرد -

خییل سیع یم کنم آروم باشم، خییل. دوباره اشک تو چشمام جمع یم شه. هم من، هم ماکان یم دونیم موضوع از چه 

 .قراره، ویل نیم دونم چرا هیچ کدوم دوست نداریم باور کنیم

 :ماکان

 به -
ی

ی نیک ه به رزا چت  
 .تر

 :آیه یم کشم و با بغض یم گم

 !مگه دیوونه ام -

 :ماکان که صدای بغض آلود منو یم شنوه، رسش رو باال میاره و بهم نگاه یم کنه. با دیدن اشکام یم گه

 روژان مثِل همیشه باش. چرا این قدر از خودت ضعف نشون یم دی؟ -

 :با لبخنِد تلچ  یم گم

 .نه ی ضعفم نیم دونم، گریه آرومم یم کنهمن اشک رو نشو  -

 :ماکان

وقتر رسمت تموم شد تو هم با خواهرت برو ویال. با اون آرامبخشر که بهش تزریق شده، فکر نکنم حاال حاالها بیدار  -

 .شه

 .حرفشم نزن، من تا نفهمم چی شده هیچ جانی نیم رم -
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 :ماکان با اخم یم گه

 .روژان تو حالت زیاد خوب نیست -

 :با اخم یم گم

 .اتفاقا حال من خوِب خوبه. من فقط یه خرده ضعف کرده بودم که اونم با این رسم رفع شد -

 :ماکان

؟ -  روژان، روژان، روژان. چرا این قدر کالفه ام یم کت 

ی رو ندارم، باید بمونم -  .تحمل نر ختر

 :ماکان

 !بعض  مواقع دوست دارم از دست تو رسم رو بکوبم به دیوار -

 :با شیطنت یم گم

 .خب مشکلش کجاست؟ این کار رو با کمال میل انجام بده -

 :ماکان با دهن باز نگام یم کنه و یم گه

 !روژان تو که تا چند دقیقه ی پیش رو به موت بودی، االن داری مسخره بازی درمیاری -

 :با شیطنت ادامه یم دم

ه. مردم عجب نر تر  -
َ
ه، ا

َ
 !بیتانی شدن! به یه خانِم متشخِص همه چت   تموم توهی   یم کی   خجالت بکش، مگه دلقکم! ا

 :ماکان

 روژان نکنه دیوونه شدی؟ -

 مرض مشی باشه -
ی

 همنشیت  با تو در من اثر کرده، ویل فکر نکنم دیوونیک
ی

 !یعت  یم خوای بیک

 :ماکان

ایط هم - ! تو این رسر  ...تو دیگه گ هستر

 :یم گمیم پرم وسط حرفش و با یه لبخند غمگی   

ِ من، بیشتر داغون یم شه -
 .خواهرم بهم نیاز داره، با اشک ریخیر 

 :آیه یم کشم و ادامه یم دم

. من هم ترجیح یم دم رسپوشر رو  - بعض  مواقع آدما باید از خودشون بگذرن تا بتونن اطرافیانشون رو حفظ کی  

 .احساسات خودم بذارم

 :ماکان
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ای زیادی رو به رو شد -  .م ویل مثِل تو، توی این دنیا ندیدم. دنیات مثِل دنیای بچه ها پاِک پاکهروژان با دختر

دستش رو میاره جلوی صورتم و گونه ام رو نوازش یم کنه. با دست آزادم محکم به دستش یم کوبم که با لبخند یم 

 :گه

 !خانم کوچولوی رسکش -

 :دستش رو عقب یم کشه و من با اخم یم گم

 !و شدیباز بهت رو دادم پر ر  -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .از این تقالها و در جا زدنات هم خوشم میاد -

 :با عصبانیت یم گم

وقتر کارامون این جا تموم شد واسه ی همیشه از این روستا یم رم، وقتر مادر رزا نباشه پس دلییل واسه اومدن به  -

 .روستا نداریم

 :ماکان با خونشدی یم گه

 .به خواهرت باید رس بزن  باالخره که  -

 :آه از نهادم بلند یم شه. ماکان ادامه یم ده

ه االن به این موضوع ها فکر نکت   -  .این رو یادت باشه تا آخر عمرت از دستم خالض نداری. بهتر

 :با عصبانیت نگاش یم کنم که کیارش با موهای به هم ریخته وارد اتاق یم شه و یم گه

 ...هوش آمچی شد ماکان؟ روژان ب -

 :با دیدن چشمای باز من یم گه

 بهوش اومدی؟ -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 رزا خوبه؟ -

 :با لحن غمگیت  یم گه

یم بیت  روژان بعد از این که، این همه صتر کردم االن عشقم رو این جوری یم بینم. داغون، شکسته، ناراحت،  -

 .گریون

 :آیه یم کشم و یم گم

 .، همه چت   درست یم شهناراحت نباش کیارش -

 :کیارش
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 .امیدوارم. رسمت هم تموم شده برم دکتر رو صدا کنم -

 :ماکان

 .نیم خواد، خودم رسم رو درمیارم -

 :کیارش

 ...اما -

 .هنوز حرف کیارش تموم نشده که ماکان سوزن رسم رو از دستم خارج یم کنه

 :ماکان

 .انی کار داریمکیارش تو و رزا برگردین ویال، من و روژان چند ج -

 :کیارش با کنجکاوی یم گه

؟ - گ یم تونید داشته باشی    تو و روژان چه کار مشتر

 :ماکان

انی گفت که فکرم رو بهش مشغول کرده، روژان هم اون حرفا رو شنیده و االن هر چی  -
 یه چت  

مربوط به ثریاست. دکتر

 !یم گم برگرد ویال گوش نیم کنه

 :کیارش

 دکتر چی یم گفت؟ -

 .اکان همه ی حرفای دکتر رو به کیارش منتقل یم کنهم

 :کیارش با اخم یم گه

 .با این حرفانی که تو زدی دیگه شیک نیم مونه -

 :ماکان

 .ترجیح یم دم مطمی   بشم -

 :کیارش

ه تو هم با من و رزا برگردی، ماکان خودش همه چت   رو یم فهمه -  .روژان بهتر

 :با اخم یم گم

ی بهم برسه ترجیح یم دم خودم همه چت   رو بفهممنیم تونم منتظر بش -  .م تا ختر

 :کیارش رسی تکون یم ده و یم گه

 !روژان با این همه کله شقر یم ترسم آخر یه بالنی رس خودت یاری -
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 :ماکان

 .کیارش تو برو، حواسم به همه چت   هست -

 :کیارش

 .پس من رزا رو یم برم -

 .ده و من هم یه خداحافظ  زیر لتر به کیارش یم گم ماکان رسی به نشونه ی فهمیدن تکون یم

 :ماکان

 .اگه حالت بهتر شده آماده شو ما هم بریم -

 :رو تخت یم شینم و یم گم

؟ - وع کت  م، فقط االن یم خوای از کجا رسر  بهتر

 :ماکان

م، خونه اش نزدیکه االن یم رسه -  .یه نفر رو فرستادم دنبال مبارسر

وع کنیم؟ بهتر نیست از همسایه ها  -  رسر

 :ماکان

 فکر یم کت  حقیقت رو بگن؟ -

؟ همسایه ها که دیگه همدست قاسم نیسیر  اونا همیشه واسه ی ثریا دل یم  - ماکان چرا این جور برخورد یم کت 

 !سوزوندن

 :ماکان

 !اونا قاسم رو ول نیم کنند تا از تو طرفداری کی    -

، فقط یم خوام ازش - سم، دشمن خون  من که نیسیر  قرار نیست از من طرفداری کی    .ون در مورد اون اتفاق بتی

 :ماکان با پوزخند یم گه

. اونا فکر یم کنند تو، منو به احمد ترجیح دادی،  - اشتباه تو همی   جاست که همه ی اونا رو دوست خودت یم دون 

 .کش که ارباب رو به رعیت ترجیح بده برای اونا یم شه دشمن

ت کردی تا باهات دو قدم راه میام مردم هزار جور فکر بد در موردم یم کنند! چرا این قدر با از بس این مردم رو اذی -

؟  اهایل بد برخورد یم کت 

 :اخماش یم ره تو هم و یم گه

انتظار داری باهاشون چه جور برخورد کنم اگه با جدیت باهاشون رفتار نشه فردا همون بالنی رو رس من میارن که  -

 .رس تو آوردن
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 :صدای نسبتا بلندی یم گم با 

 ماکان؟ -

 :ماکان

 چیه؟ مگه دروغ یم گم. قاسم و عباس اون همه کتکت زدن، اهایل روستا کجا بودن؟ -

 :با پوزخند یم گه

فقط نظاره گر ماجرا، حتر یه کمک هم بهت نکردن! همی   اهایل که االن داری سنگشون رو به سینه یم زن  پاش که  -

کنند. فکر یم کت  چرا االن سالیم چون من کنارت بودم. خواهرت داشت رو خاک گریه یم کرد   برسه تیکه تیکه ات یم

؟ اون تهمت هانی که با یه حرف عباس 
ی

کجا بودن اون اهایل که دلداریش ِبدن. نگاه های پر از نفرتشون رو چی یم گ

؟  همه جا پخش کردن رو چی کار یم کت 

. ا - ی رو که یم بینند درسته. اگه عباس این حرف رو بی   اهایل روستا آدمای ساده ای هسیر  ونا فکر یم کنند هر چت  

 .دوستام هم پخش یم کرد ممکن بود شایعه بشه، دیگه چه برسه به اهایل این روستا که عباس از خودشونه

 :ماکان

مرد کتک خو  -  یم کردی به خاطر اون پت 
ی

ردی وقتر این ماجراها رو حرفات رو اصال قبول ندارم. تو با این که با من زندگ

دیدن پس چه طور باز در موردت اون مزخرفات رو پخش کردن. اگه با این مردم با مهربون  رفتار بشه فقط و فقط از 

 .آدم سوء استفاده یم کی   

 :با خشم یم گم

قل خشن ماکان اون بچه هانی که امروز دیدیم چه گنایه دارن. اون همه خشونت الزم نیست، جدی باش ویل حدا -

 .نباش

 :ماکان با اخم یم گه

چند بار بهت بگم رفتاری که من یم کنم به خودم ربط داره، من هر جور دلم بخواد با رعیتم برخورد یم کنم، خوشم  -

 .نمیاد تو کارام دخالت کت  

ی بگم که مبارسر جلوی در ظاهر یم شه، با دیدن ماکان یم گه  :یم خوام چت  

؟سالم آقا، با من کار داش -  تی  

 :ماکان با اخم یم گه

 .دنبال من بیا -

و با این حرف به سمت در یم ره و از اتاق خارج یم شه، مبارسر هم پشت رسش حرکت یم کنه. از روی تخت بلند یم 

شم، حالم خییل بهتر شده، دستر به لباسام یم کشم. امروز هر طور شده باید این لباسام رو عوض کنم و یه دوش 

م. همی   جور   .که با خودم فکر یم کنم از اتاق خارج یم شم که دکتر رو یم بینم  بگت 

 .سالم دکتر  -
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 :دکتر 

 .به به، سالم بر روژان خانم گل -

 :با لبخند غمگیت  یم گم

ا؟ -  چه ختر
 دکتر

 :دکتر 

 .ختر سالمتر  -

ی در مورد ثریا بهم نگه، وقتر خودم یم دونم دیگه دلییل ندا ره بخوام دوباره ازش یم دونم ماکان ازش خواسته چت  

 بزنه
 
 .بخوام حرق

 .خدا رو شکر -

 :دکتر با لحت  غمگی   یم گه

 .بهت تسلیت یم گم -

 :آیه یم کشم و یم گم

 ممنون، حال خواهرم چه طور بود؟ -

 :دکتر با ناراحتر یم گه

به براش خییل سخت بود، زیاد نر تانر یم کرد، یه آرام بخش بهش زدم -  .تحمل این ض 

 .خواهرم رو با خودش برد؟ اگه هست یه رس بهش بزنمکیارش  -

 :دکتر 

، کیارش خواهرت رو با خودش به ویال برد -  .نه نیسیر 

 :آیه یم کشم و یم گم

، خییل به من و خواهرم لطف کردین -  .ممنون دکتر

 :دکتر 

 .این حرفا چیه! من وظیفه ام رو انجام دادم -

ی نیم گم یه خداحافظ  زیر لتر یم   کنم و ازش دور یم شم. یم خوام از درمونگاه خارج بشم که با شنیدن دیگه چت  

ون درمونگاه دارن با هم حرف یم زنند  صدای ماکان متوقف یم شم. هنوز از درمونگاه خارج نشدم اما ماکان و مبارسر بت 

 .اونا منو نیم بینند اما من اونا رو یم بینم

 :ماکان

؟ -  فقط همی  
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 :مبارسر 

 .ر همی   حد یم دونندبله آقا، اهایل د -

 :ماکان

 .باشه، فعال یم تون  بری -

 :مبارسر یم خواد بره که ماکان صداش یم کنه و یم گه

 راستر از عباس ختر داری؟ -

بله آقا، حال و روز خودش و پشش زیاد خوب نیست، شما هم که اخراجشون کردین و به روستاهای اطراف هم  -

دین که بهشون کار ندن، االن در  به در دنباله کارن. دامادشون بعض  مواقع یم ره شهر کار یم کنه اما زندگیشون ستی

 .خییل سخت یم گذره

 :ماکان با اخم یم گه

 .به دامادش کمک کن که تو روستاهای اطراف یه جانی کار کنه، نفهمه که من گفتم -

 :مبارسر 

 .آقا نیم شه تو روستای خودمون بهش کار بدین؟ زنش حامله ست -

 :با داد یم گه ماکان

 .خوشم نمیاد رو حرفم، حرف بزن   -

 :مبارسر با ترس یم گه

 .هر چی شما بگی    -

 :مبارسر یم خواد بره که ماکان با تحکم و جدیت یم گه

بهش کمک کن تو همی   روستا کار کنه، اما اجازه نده عباس و احمد حتر تو روستاهای اطراف هم کار پیدا کنند، اگه  -

 !ی من یم دونم و توببینم رسپیچی کرد

 :مبارسر 

 .آقا خیالتون راحت، کار درستر کردین که اجازه دادین همی   جا کار کنه -

 :ماکان با خشم یم گه

 .درست و نادرست بودنش به خودم مربوطه، دیگه برو -

یم کنه و بعد یم خواد به داخل درمونگاه ب یاد که من از مبارسر به رسعت از ماکان دور یم شه. ماکان چند لحظه ای صتر

 :درمونگاه خارج یم شم با دیدن من لبخندی یم زنه و یم گه

 اومدی؟ -
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ی یم زنم و یم گم  :نیم خوام بفهمه که حرفاش رو شنیدم. خودم رو به نر ختر

 اوهوم، مبارسر چی یم گفت؟ -

 :ماکان

 .بریم تو ماشی   بهت یم گم -

یم کنه من هم پشت رسش آروم آروم قدم بریم دارم. باشه ای یم گم و اونم جلوتر از من به سمت ماشی   حرکت 

همی   جور که پشت رسش حرکت یم کنم به حرفای ماکان و مبارسر فکر یم کنم. نگایه به ماکان یم ندازم دستاش تو 

جیب شلوارشه و با قدم های استوار به سمت جلو حرکت یم کنه. از فکر این که داماد عباس رو برگردوند رس کار 

شم. پس اون قدرا هم بد نیست. هنوز انسانیت تو وجودش نُمرده. تو این چند روز بد جور احساس خوشحال یم 

عذاب وجدان یم کردم از فکر این که من باعث اخراج شوهر منت  شده بودم داغون یم شدم. تو اون مدنر که خونه ی 

رس کارش بریم گرده. از فکر این که منت  عباس بودم هیچ رفتار بدی از اون بنده ی خدا ندیده بودم. خوشحالم که به 

 .حامله ست لبخندی رو لبام یم شینه. با صدای ماکان به خودم میام

 :ماکان با اخم یم گه

 روژان؟ -

 هوم؟ -

 :ماکان

 .حواست کجاست؟ یم دون  چند بار صدات کردم؟ سوار شو -

ی نیم گم فقط رسی تکون یم دم و سوار ماشی   یم شم. ماکان هم سوا ر یم شه و یم خواد ماشی   رو روشن کنه که چت  

 :یم گم

 مبارسر چی یم گفت؟ -

 :با اخم یم گه

 .تو راه بهت یم گم -

 .همی   االن بگو -

 :از روشن کردن ماشی   منرصف یم شه و یم گه

م شد علت دعواشون بود - ی که دستگت  . فقط تنها چت    .چت   زیادی نیم دونه، همون حرفای دکتر

 شون شد؟واسه ی چی دعوا -

 :ماکان

 .به خاطر سوسن -

؟ -  چی
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 :ماکان

 .به خاطر سوسن دعواشون شد -

 این رو که فهمیدم منظورم اینه، مگه سوسن چی کار کرده بود؟ -

 :ماکان

 .سوسن کاری نکرده بود به خاطر به هم خوردن ازدواج سوسن، قاسم اعصابش خرد شد -

، مثِل بچه ی آدم ب -  .گو من بفهممماکان چرا نسیه حرف یم زن 

ون یم ده و یم گه  :ماکان با حرص نفسش رو بت 

ط بندی یم کنند و قاسم هم یم بازه چون قاسم اون پول رو  - این جور که مبارسر یم گفت قاسم و قادر رس یه مبلیع  رسر

یط که سوسن رو به عقد من دربیاری، قاسم هم از خدا خواست ه قبول نداشته، قادر یم گه من از پولم یم گذرم به رسر

یم کنه، اما وقتر ما یم ریم با سلطان حرف یم زنیم و سلطان هم قادر رو یم ترسونه، قادر میاد یم گه من پولم رو یم 

ت با کدوم پشی رَس و رِسی داره که سلطان ازش دفاع کرده. قاسم عصبان  از اتفاقات پیش  خوام معلوم نیست دختر

ه، زن ه که قاسم اونم یم زنه سیاه و کبود یم کنه.  اومده سوسن رو زیر مشت و لگد یم گت  قاسم میاد جلوش رو بگت 

انی که مبارسر یم دونست همی   بود
 .تمام چت  

؟ االن سوسن کجاست؟ نکنه بالنی رس سوسن بیاره؟ -  یعت  چی

 :ماکان

ستون بود، من دیدمش -  .تو قتر

 .ه خونه باشهماکان باید به سوسن کمک کنم، دوست نداره با اون قاتل عوض  تو ی -

 :ماکان

 چی کار کنیم؟ -
ی

 یم گ

 .شاید همسایه ها بیشتر بدونن -

 :ماکان رسی تکون یم ده و یم گه

یم پیش رزا -  .من یم گم سوسن رو بتر

 :با رس حرفش رو تایید یم کنم و یم گم

 .ویل قاسم نیم ذاره -

 :با پوزخند یم گه

 .جرات نفس کشیدن هم نداشته باشهیه کاری باهاش یم کنم که دیگه بدون اجازه ی من  -

 نیم شه ازش شکایت کرد؟ -
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 :ماکان

به چه جوری به رس زنش وارد شده -  .اول باید بفهمیم اون ض 

 :با پوزخند یم گم

 .این رو فقط خودش یم دونه -

 :ماکان

 .اشتباه نکن، سوسن هم یم دونه -

 :با دهن باز نگاش یم کنم، بعد از مدنر به خودم میام و یم گم

 یعت  ممکنه سوسن علیه پدرش اقدایم کنه؟ -

 :ماکان

 .نیم دونم -

 .فکر نکنم راض  بشه -

 :ماکان

 .یادت نره اگه قاسم پدرشه اون کش هم که فوت شده مادرشه -

 .ماکان زودتر به سمت خونه ی قاسم برو -

 .ماکان باشه ای یم گه و ماشی   رو روشن یم کنه و به سمت خونه ی قاسم یم رونه

 :ا ناراحتر یم گمب

 که یم تونست بیفته همی   بود، اصال فکرش هم نیم کردیم. من و رزا  -
ر
توی این مدت خییل بد آوردیم، بدترین اتفاق

 رو یم گذرونیم
 
 .عجب روزای مزخرق

 :ماکان

 .واقعا نیم دونم چی بگم -

 .باید به رزا دلداری بدم حق داری، چون خودم هم دیگه نیم دونم چی باید بگم، حتر نیم دونم چه جوری -

 :ماکان

 حال خودت خوبه؟ -

م -  .بد نیستم، بهتر

 :ماکان

 حاال یم خوای سوسن رو با خودت بیاری؟ -
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 :آیه یم کشم و یم گم

 .اگه راض  بشه، آره -

 :ماکان

ه وقتر رسیدیم تنها داخل خونه نری -  .بهتر

 :با پوزخند یم گم

 !اول ببی   در رو برام باز یم کی    -

ه و یم گه خنده  :اش یم گت 

 .تا با مت  مطمی   باش همه ی درها برات باز یم شن -

 !بابا اعتماد به نفس -

 :ماکان

 .شوچ  نیم کنم جدی یم گم -

ه داخل خونه نیای -  .بهتر

 :ماکان با اخم یم گه

 !اون وقت چرا؟ -

 .ه توی ماشی   بمون  تا برگردمدوست ندارم هزار تا حرف و حدیث دیگه هم به این شایعه ها اضافه بشه، بهتر  -

 :ماکان

 یعت  بفرستمت تو دهن گرگ؟ -

 .فکر نکنم با اون کتکانی که تو به سلمان زدی دیگه روم دست بلند کی    -

 :ماکان

 !من که شک دارم، اگه فکر کردی این بار کوتاه میام کور خوندی -

 .یه پیشنهاد -

 :ماکان با اخم یم گه

 کشیدی؟  این بار دیگه چه نقشه ای -

 .ببی   ماکان من یم رم داخل، اگه رس و صدا شد بیا، اگر هم که رس و صدا نشد یعت  سالمم دیگه -

 :ماکان

 یعت  بیام با خاک انداز جمعت کنم! اون موقع دیگه وجود من چه فایده ای داره؟ -
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 :با خنده یم گم

 .فواید زیادی داره، مهم ترینش همون جمع کردنمه -

 :که داره حرص یم خوره با حرف من لبخندی رو لباش یم شینه و یم گهماکان همون طور  

 .حرفشم نزن -

 :چشمام رو مظلوم یم کنم و با مظلومیت نگاش یم کنم، یم گم

 .خواهش یم کنم -

 :با مشت یم کوبه روی فرمون و یم گه

 .امان از دست تو -

 نیم زنیم، وقتر به مقصد 
 
 :یم رسیم با اخم یم گه دیگه تا رسیدن به مقصد هیچ کدوم حرق

 فقط ده دقیقه منتظرت یم شم اگه نیومدی من میام، شت  فهم شد؟ -

 :با خوشحایل یم گم

 واقعا؟ -

 :ماکان

 .برو تا نظرم عوض نشده -

 .یم خوام از ماشی   پیاده شم که تازه یادم یم افته تا به خونه ی قاسم برسم خودش ده دقیقه طول یم کشه

 :با اخم یم گم

 که تا به خونه ی قاسم برسم حدود ده دقیقه طول یم کشه! ماکان منو مسخره کردی؟من   -

 :ماکان با نیشخند یم گه

 .مگه بیکارم، تو ذاتا آدم مسخره ای هستر دیگه احتیاچر نیست کش جنابعایل رو مسخره کنه -

 :با داد یم گم

 !ماکان -

 :دستاش رو به عالمت تسلیم باال میاره و یم گه

وع شد، اگه یه دقیقه هم دیر برش من همون جامفقط ب -  .یست دقیقه، از همی   االن هم رسر

 :لبخندی رو لبام یم شینه و یم گم

 .باشه -
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ون یم پرم، به سمت خونه ی قاسم یم رم. وقتر به خونه ی قاسم یم رسم با پا به در یم کوبم. بعد  رسی    ع از ماشی   بت 

 شنوم و در نهایت در باز یم شه. سلمان رو جلوی در یم بینم. تا منو یم از چند لحظه صدای قدم های یه نفر رو یم

 :بینه اخماش تو هم یم ره و یم گه

؟ -  تو این جا چه غلظ یم کت 

 :با اخم یم گم

 سوسن کجاست؟ -

 :سلمان با لحن خشت  یم گه

 .اونش به توئه هرزه ربظ نداره -

 :رم. سلمان با داد و بیداد یم گهدر رو به شدت هل یم دم و از کنار سلمان یم گذ

ی تو خونه ی مردم -  !کجا؟ همی   جور رست رو انداختر پایی   و مت 

. قاسم تا منو یم بینه از جاش یم  با پوزخند نگایه بهش یم ندازم و به داخل خونه یم رم. آدمای زیادی تو خونه هسیر 

 :پره و یم گه

؟ -  تو این جا چی کار یم کت 

 :بعد با داد یم گه

ونش کن - ه رو از خونه بت 
؟ بیا این دختر  .سلمان کدوم گوری هستر

 :با خونشدی یم گم

؟ ویل بدون کور خوندی هر جور شده ازت شکایت یم کنم،  -  االن هم با نر خیایل پا روی پا انداختر
شتر

ُ
زدی زنت رو ک

 همه چت   رو بهم گفته
 .دکتر

 :د یم شه و با داد یم گهرنگ از روی قاسم یم پره، اما خواهرش از جاش بلن

؟ -  ما دخالت یم کت 
ی

ه ی غربتر تو گ هستر که توی زندگ  دختر

 :با پوزخند یم گم

ون نیومد بلکه تو خاکسپاری داشتر با پوزخند به  - تو دیگه خفه شو، امروز نه تنها یه قطره اشک از اون چشمات بت 

 همه چت   رو به من گفت، بدون پای 
ه. خوب یم دونم اون روز به زور ثریا من نگاه یم کردی. دکتر تو و شوهرت هم گت 

 .رو از درمونگاه به خونه برگردوندین

 :با داد یم گه

ون. اون ثریای گور به گور شده کور بود پله ها رو ندید تقصت  ما چیه؟ از اول هم لیاقت داداشم رو  - گم شو بت 

 .نداشت

 :با صدانی بلندتر از خودش یم گم
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 ثریای بیچاره به پای یه مرد قمارباز و نر احساس تباه شد،   اوال اون کش -
ی

که لیاقت نداشت داداش جنابعالیه، زندگ

ثانیا هیچ جای دنیا ندیدم که کش از پله پرت بشه بعد همه ی بدنش سیاه و کبود بشه. از کجا معلوم خودتون پرتش 

؟  نکرده باشی  

 :با عصبانیت یم گه

؟خفه شو، چرا چرت و پرت یم   -
ی

 گ

 .من فقط و فقط حقیقت رو یم گم -

 :با فریاد یم گه

. همه مون خوب یم دونیم که یه روز تو بغل اون  - تونی که هر شب تو بغل یه نفر هستر از اون زنیکه دفاع یم کت 

ا اجنتر بودی، یه روز تو بغل احمد. معلوم نیست تو شهر با چند نفر خوابیدی. معلوم نیست اون خواهر کثافتت هم ب

 .چند نفر خوابیده که راض  به ازدواج نشده

 :به سمتش یم رم و یه سییل محکم مهمونش یم کنم و یم گم

ه حرف دهنت رو بفهیم -  .بهتر

با بهت نگام یم کنه. باورش نیم شه که روش دست بلند کردم. همه با دهن باز به این صحنه نگاه یم کنند. بعد از چند 

 :ت منفجر یم شهدقیقه به خودش میاد از عصبانی

؟ - ه ی هرزه به چه جرانر رو من دست بلند یم کت   تو دختر

 :با خونشدی یم گم

ون میاد، چون هیچ تضمیت  نیم دم که این کار رو تکرار نکنم - ه مراقب باشر چی از اون دهنت بت   .بهتر

 :به پشای خودش و قاسم یم گه

ون -  .چرا بیکار ایستادین، از خونه پرتش کنید بت 

 :و همی   موقع صدای در شنیده یم شه، ییک داره با مشت به در خونه یم کوبه. قاسم با داد یم گهت

 .ییک بره اون در کوفتر رو باز کنه -

 :بعد به پشا یم گه

ون -  .چرا ایستادین این رو هم از خونه پرتش کنید بت 

 :خییل محکم رس جام یم ایستم و یم گم

 .رم تا سوسن رو نبینم هیچ جا نیم -

 :سلمان با ییک دیگه از پشا دارن به طرفم میان که خواهِر قاسم یم گه

؟ - ، تا یه پویل به جیب بزن  ی تقدیم ارباب کت   هه، یم خوای سوسن رو هم بتر
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شون رو توی قمار ببازن، ییک دیگشون رو هم دو بار بفروشن. معلوم نیست رس  - ، که یه دختر همه مثِل شماها نیسیر 

 .هانی آوردینبقیه چه بال

ن که خواهر قاسم با داد یم گه ون بتر ن تا منو از خونه بت   :سلمان و اون پشه بِهم یم رسن و دستام رو یم گت 

. بعد از چند روز  - فکر یم کت  از کثافت کاری هات ختر ندارم، همه یم دونن که این بار تو طعمه ی اون اجنتر هستر

ون مثِل آشغال از این روستا پرتت یم کنه  .بت 

ی بگم که با صدای داد ماکان به خودم میام  .قاسم هم با پوزخند نگام یم کنه. یم خوام چت  

 :ماکان خطاب به خواهر قاسم با داد یم گه

 جنابعایل چه... خوردی؟ -

 .ترس رو توی چشم تک تک افراد یم بینم، رنگ از روی قاسم و خواهرش یم پره

 : ندازه و اخماش تو هم یم ره. با عصبانیت داد یم زنهماکان نگایه به سلمان و اون پشه یم

 دستش رو ول کنید؟ -

سلمان رنگش بد جور پریده. اون پشه رسی    ع دستم رو ول یم کنه و از من دور یم شه، سلمان هم با ترس دستم رو ول 

ه  .یم کنه و چند قدم از من فاصله یم گت 

 :ی رزا یم ره و یم گه ماکان که خیالش از بابت من راحت یم شه سمت عمه

؟ -  جنابعایل چی داشتر یم گفتر

 :عمه ی رزا با تته پته یم گه

 ...آقا من منظورم به شما نبود، من فقط یم خواس -

 :ماکان با داد یم پره وسط حرفش و یم گه

ی رو که الزم بود شنیدم -  .خفه شو. من خودم هر چت  

 :قاسم میاد طرف ماکان و یم گه

 .نظور بدی نداشتآقا، خواهرم م -

 :ماکان با پوزخند نگاش یم کنه و یم گه

 .که منظور بدی نداشت -

ماکان چند قدم فاصله ی بی   خودش و قاسم رو یط یم کنه و قدم به قدم بهش نزدیک تر یم شه. قاسم با ترس نگاش 

 .یم کنه. از هیچ کس هیچ صدانی در نمیاد

 :اد یم گهماکان دقیقا رو به روی قاسم یم ایسته و با د



 

 
503 

، چون بیشتر از خواهرت از تو شایک ام. جدیدا خییل دل و جرات پیدا  - جنابعایل الزم نیست از خواهرت دفاع کت 

 .کردی. اون شایعه ها رو با عباس تو روستا پخش کردی، فکر کردی ساکت یم شینم

 :قاسم

 !آقا من از هیچ چت   ختر ندارم -

 :ماکان با خونشدی یم گه

ه به  -  .فکر یه کار جدید باشر چون هم خودت هم سلمان پشت، هر دوتاتون اخراجی   بهتر

 :قاسم به التماس یم افته و یم گه

 ...آقا تو رو خدا -

 :ماکان با پوزخند یم پره وسط حرفش و یم گه

ت بگو بیاد -  .به دختر

 :قاسم با ناراحتر یم گه

 ...اما آقا -

 :ماکان با داد یم گه

ت رو صدا  -  .کن  گفتم دختر

ا اشاره یم کنه و اون هم یم ره توی یه اتاق و بعدش هم همراه سوسن از اتاق خارج یم  قاسم با نر مییل به ییک از دختر

شه. سوسن با مظلومیت به من و ماکان نگایه یم کنه و بعد رسش رو پایی   یم ندازه، یه سالم زیر لتر یم گه و دیگه 

 نیم زنه. دقیق نگاش یم کنم. گوشه 
 
ی لبش پاره شده و یه خرده هم صورتش کبوده، کبودیش زیاد تو چشم حرق

نیست. آیه یم کشم و به طرفش یم رم. دستش رو یم کشم و در برابر چشم های پر کینه ی قاسم و خواهرش و 

 .سلمان، سوسن رو به حیاط یم برم

 :با ناراحتر یم گم

 سوسن حالت خوبه؟ -

 :اشک تو چشماش جمع یم شه و یم گه

 را این جا اومدی؟چ -

 ندارین. من ماجرای ازدواج اجباریت رو شنیدم -
ر
 .به خاطر تو. تو و رزا برام فرق

 :با گریه یم گه

 .من نیم خوام بهم کمک کنید، با کمک شما بیشتر بهم فشار میارن -

مت -  .من اومدم بتر
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 :سوسن با هق هق یم گه

 .من نیم خوام بیام -

و نابود نکن. یم دون  اگه با سلطان صحبت نکرده بودم تا حاال هزار بار زن اون سوسن کمکت یم کنم، زندگیت ر  -

 !مردی که همسن بابات بود شده بودی، اونم به خاطر گ؟ قاسم

 :سوسن به زحمت یم گه

 .برام مهم نبود، اگه ازدواج یم کردم حداقل مادرم االن زنده بود -

م. اونم که انگار یه آغوش گرم پیدا کرده تو آغوشم اشک یم   اشک تو چشمام جمع یم شه و اون رو توی بغلم یم گت 

انی رو زمزمه یم کنه که من هیچی نیم فهمم
 .ریزه و زیر لب چت  

ون. با مهربون  یم گم  :بعد از چند دقیقه ای که آروم تر یم شه از بغلم میاد بت 

 سوسن چه بالنی رس مامانت اومد؟ -

 :سوسن

اومد خونه و کیل کتکم زد. یه یم گفت اون قدر با قادر بد حرف زدی که از ازدواج باهات اون روز بابا با عصبانیت  -

منرصف شده و االن پولش رو از من یم خواد. مامان که صحنه ی کتک خوردن منو دید طاقت نیاورد و به سمت من 

بعد از این که همه ی عقده هاش اومد تا بهم کمک کنه، اما بابا عصبان  تر شد و مامان رو هم زیر مشت و لگد گرفت. 

رو رس مامان خایل کرد منو کشون کشون به سمت حیاط آورد و روی زمی   پرت کرد، بعدش هم با کمربند به جونم 

افتاد. مامان با اون همه کتیک که خورده بود خییل نر حال بود اما از اون جانی که تحمل زجر کشیدن منو نداشت یم 

 .اتم بده، اما از پله ها سقوط کرد و رسش محکم به زمی   خورد و از حال رفتخواست بیاد تو حیاط که نج

 :آیه یم کشم و یم گم

ینش اما باز اون رو خونه آوردن -  !دکتر به قاسم گفت حتما به شهر بتر

 :سوسن با گریه یم گه

ه، اما عمه یم گفت همی   کارا رو کردی که همه رست - سوار شدن، نباید بهشون  بابا یم خواست مامان رو به شهر بتر

 زده
ی

 .رو بدی، الگ خودش رو به موش مردگ

 :با چشمای اشیک یم گم

 کن، یم ترسم بالنی رست بیارن -
ی

 .سوسن بیا با من و رزا زندگ

 :سوسن

 .روژان من نیم تونم بیام، من خونه و زندگیم همی   جاست نیم تونم ترکشون کنم، نگران من نباش -

 :آیه یم کشم و یم گم

 سوسن شماره و آدرس من و رزا رو که داری؟ -
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 .به نشونه ی مثبت رسی تکون یم ده

هر وقت هر کاری داشتر تعارف نکن، فقط کافیه یه زنگ برامون بزن  رسی    ع خودمون رو یم رسونیم. فعال هم یه ویال  -

ستیم، البته فعال با ماکان و نزدیکای ویالی ماکان گرفتم، همون ارباب رو یم گم. هر وقت کاری داشتر ما همون جا ه

 مناسب نیست ویل مطمی   باش اون حرفانی که در مورد من و رزا یم 
ی

 یم کنیم چون ویالی ما برای زندگ
ی

ماهان زندگ

 .زنند هیچ کدوم درست نیست

 :با لبخند غمگیت  یم گه

ه بیشتر از این تو و رزا خودتون رو به دردرس نندازین -  .یم دونم روژان، بهتر

ه بریم در  - ایط سخت کنار هم باشیم کنار هم بودن در روزای خوش که کاری نداره. بهتر درس نیست گلم، ما باید در رسر

داخل یم ترسم با صحبت کردن بیشتر باهات، باز هم برات مشکیل درست کنم. فقط حرفام یادت باشه هر وقت 

 .کمک خواستر یم تون  روی من و رزا حساب کت  

باشه تکون یم ده و با همدیگه به داخل خونه یم ریم. قاسم داره به ماکان التماس یم کنه  سوسن رسی به نشونه ی

ویل ماکان با خونشدی به دیوار تکیه داده، دستاشم توی جیبش گذاشته و به قاسم نگاه یم کنه و هیچی نیم گه. همی   

 :ن میاد و خطاب به من یم گهکه من و سوسن داخل یم شیم، ماکان بدون توجه به التماسای قاسم به سمتمو 

 چی شد؟ -

 :آهسته طوری که بقیه نشنون با ناراحتر یم گم

 .نمیاد -

ی بگه که منرصف یم شه و به من یم گه  :با اخم نگایه به سوسن یم ندازه و یم خواد چت  

 بریم؟ -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .بریم -

 :قاسم

 .آقا تو رو خدا بذارین برگردم رس کارم -

 :ن با داد یم گهماکا

 .خفه شو، فکر نکن تنبیه ات تموم شده، هنوز این اولشه -

 :بعد بریم گرده سمت من و به آرویم یم گه

 .بریم -

و خودش جلوتر از من حرکت یم کنه. من هم از جلوی نگاه های پر کینه ی قاسم و خواهرش و بچه هاشون از خونه 

 .خارج یم شم و پشت رس ماکان حرکت یم کنم
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 :کان یم ایسته تا بهش برسم و بعد باهام هم قدم یم شه و یم گهما 

 سوسن چی یم گفت؟ -

 .آیه یم کشم و ماجرا رو براش تعریف یم کنم

 :ماکان

 .اگه یم اومد جای تعجب داشت -

 .از اول هم زیاد امیدوار نبودم -

 :ماکان

 .نیم تونه از پدرش بگذره و همراه ما بیاد -

 .ری پدر! من یم ترسم باز یه بالنی رس سوسن بیارهتو اسم اون رو یم ذا -

 :ماکان متفکر یم گه

 !واقعا نیم دونم چی بگم -

 .از دست قاسم خییل کفری ام -

 :ماکان

 .حقش بود یه بالنی رس قاسم بیارم -

 !ماکان این حرف رو نزن، هر چه قدر هم که اذیت بشر درست نیست با شالق به جون مردم بیفتر  -

ی یادش اومده باشه یم ایسته. با تعجب نگاش یم کنم و یم گمماکان که ا  :نگار یه چت  

ی شده؟ -  چت  

ه و صورتم رو با دقت نگاه یم کنه  .با اخم با یه دستش چونه ام رو یم گت 

 یم گم
ی

 :با نر حوصلگ

 چی شده؟ -

 :ماکان

 کتکت زدن؟ -

؟ -
ی

 نه! چرا این رو یم گ

 :چونه ام رو ول یم کنه و یم گه

؟سلم -  ان و پشعمه اش یم خواسیر  چه غلظ کی  

ونم کی    -   از خونه بت 
، یم خواسیر  .هیچی



 

 
507 

 :با اخم یم گه

 .وقتر یم گم باهات بیام دلیل دارم، ویل جنابعایل به حرف هیچ کس گوش نیم دی، بفرما اینم عاقبتش -

ی نشده - ، فعال که چت    .ای بابا! چرا شلوغش یم کت 

 :یم گهبا تاسف رسی تکون یم ده و 

ه زودتر به ویال برگردیم -  .شب شد بهتر

 .با این که یه خرده نگراِن سوسنم ویل دیگه چاره ای نیست -

 به سمت ویال یم رونه. 
 
به سمت ماشی   یم ریم و سوار یم شیم. ماکان ماشی   رو روشن یم کنه و بدون هیچ حرق

 .مهمی   جور که به آینده فکر یم کنم با صدای ماکان به خودم میا

 :ماکان

 روژان؟ -

 :نگایه بهش یم ندازم و یم گم

 هوم؟ -

 :ماکان

 یم خواین برگردین؟ -

نیم دونم، از یه طرف به کیارش قول دادم کمکش کنم، از یه طرف اگه این جا بمونیم روحیه ی رزا داغون تر یم شه.  -

 خودم هم دیگه نیم دونم باید چی کار کنم؟

ی نیم گه. من هم ساکت یم  شم و به امروز فکر یم کنم که به مبارسر در مورد داماد عباس حرف زد. نگایه دیگه چت  

بهش یم ندازم پشت این چهره ی خشن یم تونه یه آدم مهربون باشه. به امروز فکر یم کنم که به خاطر من به قاسم 

 چی 
ی

 یم خوام. اون خشنه و آسیتر نرسوند، به این فکر یم کنم که چه قدر بهم کمک کرد. خودم هم نیم دونم از زندگ

ه  م و به جاده خت  زود عصتر یم شه، اون همه بال رسم آورده، به زور یم خواد منو ماِل خودش کنه. نگام رو ازش یم گت 

یم شم. با این همه بالنی که رسم آورده چرا به این راحتر از اشتباهاتش یم گذرم. مگه من نگفته بودم اگه قرار باشه 

متنفر باشم اون فرد فقط و فقط ماکانه، پس چرا االن ته دلم تنفری بهش ندارم؟ خودم جوابم رو  بعد از قاسم از کش

 «.تنها دلیلش اینه که بهم کمک کرده»یم دم و یم گم: 

آیه یم کشم و ترجیح یم دم دیگه بهش فکر نکنم. دنیای من و ماکان خییل متفاوته، نیم شه با این همه تفاوت کنار 

ی  اخیم رو صورتم یم شینه و با جواب قاطیع « مطمئت  نیم شه با تفاوت ها کنار اومد؟»ته دلم یم گه: اومد. یه چت  

نه نیم شه. من به ماکان هیچ عالقه ای ندارم پس نیم تونم باهاش بمونم. فقط و فقط مدیونشم »به خودم یم گم: 

 «.چون خییل بهم کمک کرده

 :با صدای ماکان به خودم میام که یم گه

  شده؟ چرا اخم کردی؟چی  -
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 :به آرویم یم گم

ی نشده، داشتم به آینده فکر یم کردم، که آخر همه ی این ماجراها چی یم شه؟ -  چت  

 بزنه که ماشی   خاموش یم شه
 
 .رسی تکون یم ده و یم خواد حرق

 :با تعجب بهش نگاه یم کنم و یم گم

 چی شد؟ -

 :ماکان

 !نیم دونم -

 !نگو دوباره خراب شده -

 .کان چند باری سیع یم کنه روشنش کنه اما نر فایده ستما 

 :با خشم یم گه

ین تموم کرده - ه. لعنتر بت  
َ
 .ا

 :آه از نهادم بلند یم شه و یم گم

وای نه! فقط همی   رو کم داشتیم. از این جا تا ویال کیل راهه، از روستا هم که اون قدر دور شدیم نیم تونیم دوباره  -

 !برگردیم

ه و یم گهماکان رسش   :رو بی   دستاش یم گت 

 !بدشانش، پشِت بدشانش -

 االن چی کار کنیم؟ -
ی

 یم گ

 :ماکان

 .تا صبح تو ماشی   یم مونیم، مطمئنم بچه ها صبح میان دنبالمون -

 نیم شه پیاده بریم؟ -

 :ماکان

 پیاده! به روستا هم که برگردیم ای -
ی

ن موقع شب کجا باید بمونیم؟ خوبه خودت االن گفتر کیل راه مونده، بعد یم گ

ه تو ماشی   باشیم  .پس بهتر

ی واسه خوردن پیدا یم شه؟ -  این جور که معلومه چاره ای نداریم. توی ماشینت چت  

 :ماکان

 .نه، باید تا فردا صبح صتر کنیم -
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 مونده رو از کیفم درمیارم. ییک رو خودم بریم دارم، ی
ر
یک رو هم به ماکان یم دم کیفم رو باز یم کنم و چند تا شکالت باق

 :و یم گم

ه -  .بخور، از هیچی بهتر

ه. خوابم نمیاد، حوصله ام عجیب رس رفته  .لبخندی یم زنه و شکالت رو از من یم گت 

 دو طرِف جاده جنگله؟ -

 :با دست به یه طرف اشاره یم کنه و یم گه

ین درختا عبور کنیم بعد از مدنر به ییک از روستاهای اگه از بی   اون درختا بگذریم به رودخونه یم رسیم و اگه از بی   ا -

 .اطراف یم رسیم

ی نیم گم. دوباره سکوت توی ماشی   حکم فرما یم شه  .رسی تکون یم دم و دیگه چت  

 :ماکان پس از مدنر به حرف میاد و یم گه

 روژان؟ -

ن رو وسط بکشه. اصال دلم نیم یه جوری صدام یم کنه، ته دلم یم لرزه، حس یم کنم دوباره یم خواد حرف خودمو 

 .خواد االن تو این حال در مورد مسئله ی خودمون حرف بزنه

 :آیه یم کشم و یم گم

 هوم؟ -

 :ماکان

؟ -  یم خوای با این رابطه ای که بی   ما شکل گرفته چی کار کت 

 .یم دونم اگه باز مخالفت کنم کارمون به دعوا کشیده یم شه

 .ر برای یه وقِت دیگهماکان االن وقتش نیست، بذا -

 :ماکان با اخم یم گه

 بذار واسه ی بعد. من  -
ی

، االن هم که یم گ من هر وقت در مورد این مسئله حرف یم زنم جنابعایل آخرش قهر یم کت 

 .کجای زندگیت هستم؟ کم کم داره باورم یم شه که از من متنفری

م فکر یم کنم که واقعا ماکان کجای زندگیمه؟ چرا من این قدر رسم رو یم ندازم پایی   و با انگشتام بازی یم کنم با خود

دارم بهش تکیه یم کنم؟ مت  که کمک عمو کیوان و پدرم رو قبول نیم کردم چرا این روزا، این قدر به ماکان وابسته 

واقعا  شدم؟ توی کوچک ترین کارا بهم کمک یم کنه و جالبش این جاست من هم همه ی این کمک ها رو قبول یم کنم! 

م حتر کمک های کیهان رو هم  هیچی نیم فهمم، نیم دونم چرا این جوری شدم! من حتر از خواهرم هم کمک نیم گت 

قبول نکردم. اگه کش یم خواست حمایتم کنه، منو توی عمل انجام شده قرار یم داد، اما این روزا ماکان هر روز ازم 

. فقط از یه چت   مطمئنم حمایت کرد و من هیچی نگفتم. چرا حس یم کنم دار  م تغیت  یم کنم؟ هیچی نیم دونم، هیچی

 .اونم اینه که ازش متنفر نیستم
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ی نیم گم دستش رو میاره جلو که خودم رو یم کشم عقب، ویل اون با اخم بهم نگاه یم کنه. با  ماکان وقتر یم بینه چت  

ه و منو یم کشه جلو، با دست دیگه اش چونه ه و مجبورم یم کنه به چشماش  یه دست بازوم رو یم گت  ام رو یم گت 

 .نگاه کنم

 :ماکان

ی؟ -  یعت  این قدر از من بدت میاد که نگاهت رو از من یم گت 

شاید قبلنا ازش بدم یم اومد ویل االن نسبت به ماکان احساس بدی ندارم. بعض  مواقع دوست دارم رفتارای بدش رو 

ی بگم اما ماکان زودتر از من یم گهترک کنه اما ازش بدم نمیاد. دهنم رو باز   :یم کنم که چت  

 .روژان باور کن اون قدرا هم که فکر یم کت  بد نیستم -

 :آیه یم کشم و یم گم

ماکان تو اشتباه یم کت  من ازت بدم نمیاد یا ازت متنفر نیستم فقط و فقط نیم تونم زیر بار حرف زور برم، تو زیادی  -

 .با خشونت رفتار یم کت  

 :ان با مالیمت یم گهماک

 .روژان تو که به همه فرصت یم دی، واسه ی یه بار هم که شده به من یه فرصت بده -

ی نیم گم با ناراحتر ادامه یم ده  :نیم دونم چی بگم، واقعا نیم دونم چی بگم! وقتر یم بینه چت  

ان دادی، از عباس و احمد دفاع کردی، اون همه برای ک - تک نخوردن اهایل روستا دل تو به کیارش فرصت جتر

ی؟ فقط یه  شون باهات برخورد خونر نداشیر  پس چرا این قدر در برابر من جبهه یم گت  سوزوندی، در صورنر که اکتر

 .فرصت ازت یم خوام

 نیم زنه
 
ون نگاه یم کنه. دیگه هیچ حرق ی نیم گم با ناراحتر بازوم رو ول یم کنه و به بت   .وقتر یم بینه چت  

 .فرصتفقط یه  -

نیم دونم چه جوری این حرف رو زدم؟ واقعا نفهمیدم! مگه من بهش عالقه ای دارم که این فرصت رو بهش دادم. 

 که زدم، انگار دسِت خودم نبود، انگار از زبون خودم نبود، ویل این حرف رو زدم و االن هم برای 
 
هنوز متعجبم از حرق

 :نگاه یم کنه و یم گههر تکذیتر دیر شده چون ماکان با خوشحایل بهم 

 .مطمی   باش پشیمون نیم شر  -

م. فکرم بد جور مشغول شده. هنوز تو بهت کاری که کردم هستم.  ی نیم گم. نگام رو ازش یم گت  آیه یم کشم و چت  

نیم دونم آخر این ماجرا چی یم شه. چشمام رو یم بندم و ترجیح یم دم یه خرده بخوابم. اون قدر به این چند روز فکر 

 .یم کنم که خودم هم نیم فهمم گ به خواب یم رم

***** 
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 «ماکان»

خودش هم باورش نیم شه که بعد از مدت ها آروم شده، اونم فقط با یه جمله ی کوتاِه روژان! کش که هزار بار 

ا ا شنیده بود و نر تفاوت از کنارشون رد یم شد، کش که همه ی دوست دختر
ش جمله ی دوستت دارم رو از دختر

قربون صدقه اش یم رفیر  و اون پوزخند یم زد، االن با چند تا کلمه آروم شده بود. "فقط یه فرصت." خییل سیع یم 

کنه که روژان حالش رو نفهمه. بعض  مواقع خونشدی و جدیت در برابر روژان خییل خییل براش طاقت فرساست. 

ی رو این جوری  به دست بیاره. همیشه یم گفت اگه بخوام ازدواج هیچ وقت فکرش رو هم نیم کرد بخواد یه دختر

ی بذارم و قبولم نکنه و برای اولی   بار کش رو انتخاب کرد، اون هم برای همه ی عمرش  کنم محاله دست روی دختر

اما همون دختر قبولش نکرد. با همه ی زورگونی هاش خوب یم دونست که محاله بتونه روژان رو به زور راض  کنه، 

 .این مدت روژان رو شناخته بود یم دونست باید راضیش کنه اما نه به زوردیگه توی 

 :با لبخند به روژان نگاه یم کنه و زیر لب یم گه

 !تو این مدت راضیت یم کنم. اگه بری معلوم نیست دیگه گ پیدات بشه -

کنه. دستش رو پایی   تر   دستاش رو به سمت صورت روژان یم بره و با انگشت اشاره اش گونه ی روژان رو نوازش یم

یم بره و لب های روژان رو لمس یم کنه. چشماش روی لب های روژان نر حرکت یم مونه. دلش یم خواد یه بار دیگه 

طعم لب های روژان رو بچشه ویل یم ترسه روژان بیدار شه. با نر مییل دستش رو عقب یم کشه. دسِت خودش 

در برابر روژان اراده ای از خودش نداره. کم کم به طرفش خم یم شه  نیست بد جور جذب روژان یم شه. حس یم کنه

با عصبانیت عقب یم ره و از « فقط یه فرصت. »و یم خواد بوسه ای روی لبای روژان بزنه که یاد حرف روژان یم افته. 

 :ماشی   پیاده یم شه. در ماشی   رو یم بنده و کنار جاده قدم یم زنه و با خودش یم گه

. اگه بیدار یم شد واسه ی همیشه از دستش یم دادی. چه مرگته مرد؟ چرا مثِل واقعا ا - ، ماکان واقعا احمقر حمقر

؟ خت  رست هزار تا دوست دختر داشتر اون قدر عرضه نداری که جلوی خودت رو  پشهای هیجده ساله رفتار یم کت 

ی؟  بگت 

ی توی ذهنش یم گه  :یه چت  

سم بودن ویل این ییک فرق یم کنه، بود و نبود اونا برام مهم نبود ویل این ییک  همه ی اون هزار تا دوست دختر در  - دستر

 !با نبودش داغونم یم کنه

یاد امروز یم افته همی   که روژان راه افتاد به چند دقیقه نکشید خودش هم به سمت خونه ی قاسم رفت. نیم 

وع  .کرد به در زدن  تونست تنهاش بذاره. همی   که صدای داد و فریاد رو شنید رسر

 :با خودش زمزمه یم کنه

 .نباید این قدر به یه دختر وابسته باشم -

ش صحبت کرد و قرار شد داماد عباس رس کار برگرده  .دلش نیومد روی حرف روژان حرف بزنه. با مبارسر

 :با خودش یم گه

 .ی همیشه از دست دادمباید قدر این فرصت رو بدونم، اگه این فرصت رو از دست بدم روژان رو هم واسه  -
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امروز خییل سیع کرد با قاسم درگت  نشه، خییل سیع کرد خونشد باشه، دوست نداشت روژان رو اون جور افشده و 

ه روژان حالش بد یم شه و دوباره دعواشون  ناراحت ببینه. یم دونست اگه بخواد با کتک کاری، کاِر خودش رو پیش بتر

 .یم شه

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 .آخه چرا این قدر حساسه، حتر دوست نداره روی دشمنش هم دست بلند کنم -

 کارای قاسم رو دربیاره! اگه در نبود روژان بالنی رس قاسم بیاره، روژان با فهمیدن 
 
حتر نیم تونه در نبود روژان تالق

یم افته. اونا رو باید چی کار  ماجرا ممکنه ترکش کنه. تحمل نر محیل های دوباره ی روژان رو نداره. یاد هاله و حمید 

 کنه؟ این ییک مشکل رو کجای دلش بذاره؟

 :با خودش یم گه

 .برای به دست آوردن روژان باید تمام مشکالت رو تحمل کنم -

 .خودش هم نیم دونه، یم تونه با هاله و حمید کنار بیاد یا نه، اما برای داشیر  روژان مجبوره تحملشون کنه

ر شده، دوباره به سمت ماشی   حرکت یم کنه. با این که بیشتر اوقات از مهربون  های بیش از یه خرده از ماشی   دو 

اندازه ی روژان کالفه یم شه ویل با این حال همه ی این مهربون  ها رو دوست داره. امروز وقتر شکالت ها رو به اون دو 

ین مادر برای بچه تا بچه یم داد رفتارش مثِل مامانا بود. شک نداره که روژان یم تون ین همش برای خودش و بهتر ه بهتر

 با 
ی

هاش باشه، برعکس مادر خودش که هیچ وقت برای خودش و ماهان، مادری نکرد. این رو خوب یم دونه زندگ

ه همه ی اون دردرسا  روژان دردرسای خودش رو داره اما این رو هم یم دونه که بهتر از روژان نیم تونه پیدا کنه. حاض 

 .جون بخره رو به

ه مثال یم خواست روژان رو رام خودش کنه اما االن خودش  االن که به چند وقت پیش فکر یم کنه خنده اش یم گت 

ِ یک نیم نگاِه روژانه  !است 

کش که یه عمر قید ازدواج رو زده بود االن آرزوشه اون کش که تو ماشی   خوابیده، همشش بشه، مادر بچه هاش 

 .بشه بشه، خانم خونه اش

 :به ماشی   رسیده، در رو باز یم کنه و با حشت یم گه

 یعت  یم شه؟ -

 .سوار ماشی   یم شه و دوباره با حشت به روژان نگاه یم کنه

***** 

چشمام رو باز یم کنم. هوا یه خرده روشن شده. به ساعتم نگایه یم کنم، ساعت پنج صبحه. نگام به ماکان یم افته. 

شه. همه ی حرفای دیشب یادم میاد. آخه چرا بهش گفتم بهت یه فرصت یم دم؟ آیه یم کشم و آه از نهادم بلند یم 

م. از ماشی   پیاده یم شم و در رو یم بندم. به ماشی   تکیه یم دم و به اطراف نگایه یم ندازم.  نگام رو از ماکان یم گت 

با « بار هم که شده به من یه فرصت بده.  روژان تو که به همه فرصت یم دی، واسه یه»ذهنم درگت  حرفای ماکانه. 

خودم فکر یم کنم که وقتر ماکان حد و حدود رعایت کنه، وقتر از اون مرزی که براش مشخص کردم رد نشه، مشکیل 
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به وجود نمیاد. شاید ماکان اون قدرا هم بد نباشه، این مدت خییل تغیت  کرد، پس یم شه بهش امیدوار بود. منطقم یم 

ی ته دلم یم گه: ا« نه. »گه:   «.آره، بهش یه فرصت بده»ما نیم دونم چرا یه چت  

 :زیر لب زمزمه یم کنم

 .فقط همی   یه بار، شاید واقعا تغیت  کرد -

نیم دونم چرا دلم یم خواد بهش این فرصت رو بدم. بریم گردم و نگاش یم کنم، آروِم آروم خوابیده. نگام رو ازش یم 

م و دوباره به اطراف چشم  :یم دوزم و زیر لب این شعر رو زمزمه یم کنم گت 

 خاک هر شب دعا کرد، از ته دل خدا را صدا کرد

 شب آخر دعایش اثر کرد، یک فرشته تمام زمی   را ختر کرد

 خدا تکه ای از خاک را برداشت، آسمان را در آن کاشت

 خاک را توی دستش ورز داد، روح خود را به او قرض داد

ر گرفت از زمی   دور شد خاک توی دست خدا نور 
َ
 شد، پ

 راستر من همان خاک خوشبختم، من همان نورم

 پس چرا گایه اوقات از خدا دورم؟؟؟

 .با صدای ماکان به خودم میام

 :ماکان

 .شعر قشنگیه -

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 اوهوم. گ بیدار شدی؟ -

 :ماکان

 .د، حس کردم تو شعر غرق شدیچند دقیقه ای یم شه. صدات کردم ویل حواست این جا نبو  -

 :با لبخند یم گم

 .این شعر رو خییل دوست دارم -

 :ماکان

 .خییل احساساِت لطیق  داری، اصال به ظاهر خشن و لجبازت نیم خوره -

ی نیم گم، فقط بهش نگاه یم کنم  .چت  

 :ماکان با لبخند یم گه
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 نظرت چیه بریم کنار رودخونه؟ -

 .نممکنه بچه ها بیان دنبالمو  -

 :ماکان با جدیت یم گه

نگران نباش، اون جانی که یم ریم پاتوق من و ماهان و کیارشه. هر وقت بیکار بودیم با هم به اون جا یم رفتیم بعد از  -

رفیر  کیارش، من و ماهان باز هم اون مکان رو فراموش نکردیم بعض  مواقع یه رسی بهش یم زدیم اما یه چند وقتیه 

ه یه رس به پاتوقمون بزنم. تو هم که با  اون قدر رسمون شلوغ شده دیگه وقت نکردیم بریم. االن که این جا هستم بهتر

 .مت  پس با هم یم ریم. ماهان و کیارش اگه ماشی   رو این جا ببیند خودشون یم دونند کجا منو پیدا کنند

 :رسی تکون یم دم و یم گم

ه، فقط مطمئت   - ؟باشه بریم، از بیکار نشسیر  که بهتر   اگه بیان پیدامون یم کی  

 :رسی تکون یم ده و یم گه

 .شک نکن -

 با همدیگه به سمت رودخونه حرکت یم کنیم. ماکان خونشد و آرومه، ویل من یه خرده نگرانم. نیم دونم چرا؟

 :به آرویم یم پرسم

 چرا این جا کش رفت و آمد نیم کنه؟ -

 :ماکان با خونشدی جوابم رو یم ده

وری اجازه نیم دم کش این اطراف اکتر زمی    -  های اطراف مال پدرمه که به من و ماهان رسیده. به جز مواقع ض 

 .پیداش بشه

 :با تعجب یم گم

 آخه چرا؟ -

 :ماکان

 .خوشم نمیاد اهایل روستا زیاد دور و برم بپلکن -

 :با اخم یم گم

ست که اهایل رو از دیدن این همه زیبانی اصال رفتارت درست نیست! ببی   این اطراف چه قدر قشنگه، حیف نی -

؟  محروم یم کت 

 :ماکان لبخندی یم زنه و یم گه

م اهایل روستا رو هم دعوت کنم، اونم با دعوت نامه ی رسیم -  !اگه به تو باشه باید توی همه ی مراسم هانی که یم گت 

 :با تعجب یم گم
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 مگه چه اشکایل داره؟ -

 :ماکان با داد یم گه

؟روژان دا -  ری باهام شوچ  یم کت 

 :با همون تعجب یم گم

یک باشن؟ -  نه، من کامال جدی ام، مگه چه اشکایل داره مردم هم توی شادی ها و غصه هات رسر

 :ماکان با بهت بهم نگاه یم کنه و یم گه

 !باورم نیم شه تو این حرف رو یم زن   -

 دم هم توی مراسم ها باشن؟ماکان من واقعا درکت نیم کنم، مگه چه اشکایل داره این مر  -

 :ماکان

؟ -  و اجتمایع، هم سطح تو نیسیر  رو دعوت یم کت 
ی

ی افرادی که از لحاظ فرهنیک  تو خودت وقتر یه مهمون  یم گت 

 .اوهوم -

 :ماکان با ناباوری با صدای تقریبا بلندی یم گه

؟ -  واقعا دعوت یم کت 

، مثال همی   مریم تربیتش با من زمی   تا آسمون فرق یم کنه از آره، مگه چه اشکایل داره؟ من دوستای مختلق  دارم -

ین دوسِت من محسوب یم شه. من همه جور دوستر دارم و  لحاظ مایل هم جزء یه خونواده ی متوسطه ویل بهتر

اصال هم به این فکر نیم کنم که چه قدر با من متفاوتن. متفاوت بودن آدما دلیل بر نر شخصیت بودن آدما نیست. 

تر یه نفر با من فرق یم کنه دلیل بر این نیست که از من پایی   تره. ممکنه اون طرف از لحاظ ثروت از من پایی   تر وق

 .باشه ویل امتیازای دیگه ای مثِل تحصیالِت بیشتر یا شخصیت بهتر داشته باشه

 :ماکان با تعجب یم گه

؟ -  با آدمانی که هم سطح خودت نیسیر  دوست بشر
 چه طور یم تون 

؟  - ِ آب خوردن. این همه تعجِب تو برام جای سوال داره؟ مهم اینه که هم سطح بودن رو توی چی ببیت 
به آسون 

 از من باالتر یا پایی   تر باشه، و اما اگر هم سطح 
ر
ممکنه یه نفر از لحاظ مایل هم سطح من باشه اما از لحاظ اخالق

من و تو از همه ی آدمانی که از ما پولدارترن خییل پایی   تره.  بودن رو توی ثروت آدما یم بیت  پس باید بگم شخصیت

. همون طور که تو از لحاظ مایل از یه عده باالتری یه عده هم هسیر  از تو باالتر  باید به همه ی جنبه هاش توجه کت 

 آدمای زیادی آشنا یم شم، کیل تجربه  
ی

ایط زندگ . وقتر من با آدمای مختلف دوست یم شم با رسر کسب یم کنم، هسیر 

. به نظر من توی دانشگاه یم شه  آدما رو بهتر یم شناسم. نیم دونم تو چرا همه چت   رو توی پول و تحصیالت یم بیت 

 استادانی وجود 
علم رو زیاد کرد ویل به ندرت پیدا یم شه استادی که بیاد روی رفتار و اخالقت تاثت  بذاره. نیم گم چنی  

شت شمار هست. با پول هم نیم شه ادب و نزاکت رو خرید، اگه یم خوای کش رو ندارن هسیر  ویل تعدادشون انگ

ت اون موقع در موردشون قضاوت  بشناش از روی لباس و ظاهر و تحصیالتش قضاوت نکن، بعد از چند هفته معارسر

 .کن
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 :ماکان متفکر به حرفام گوش یم کنه و یم گه

 !هیچ وقت این جوری به قضیه نگاه نکرده بودم -

 .هنوز هم دیر نشده، از این به بعد روش فکر کن -

 :رسی تکون یم ده و یم گه

، خییل زیاد -  .روژان تو برام خییل متفاونر

ی برای گفیر  ندارم در سکوت به حرفاش گوش یم دم  .چت  

 :ماکان

 حاال حاالها که برنیم گردی؟ -

 .دیروز هم گفتم که معلوم نیست -

 :ماکان با اخم یم گه

 .رارمون که یادت نرفته، تو بهم یه فرصت دادیقول و ق -

 !باز یادم انداخت. لعنتر 

 :با اخم یم گم

 .یادمه، احتیاچر به یاد آروی نیست -

 :با خونشدی یم گه

 .پس یه کم بیشتر این جا بمون تا بهتر همدیگه رو بشناسیم -

 .شاید به خاطر رزا مجبور بشم برگردم -

 :با داد یم گه

 روژان؟ -

ون یم دم و یم گمنفسم ر   :و با حرص بت 

 .فرار که نیم کنم، همه ی آدرس و شماره تلفن ها رو هم بهت یم دم -

 :با اخم یم گه

الزم نکرده، قبال رزا به ما داده. حرف من رس آدرس و شماره نیست، حرف من اینه که یم خوام تو این مدت این جا  -

، شت  فهم شد؟
 بمون 

 :یم گم اخمام بیشتر یم ره تو هم و 

 !یه جور برخورد یم کت  انگار دارم با میل خودم یم رم -
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 :با داد یم گه

ون بذاری -  .چه با میل خودت چه بدون خواست خودت حق نداری پات رو از این روستا بت 

 :با عصبانیت دستش رو الی موهاش فرو یم کنه. سیع یم کنم آروم باشم، هر چند خییل سخته. با حرص یم گم

 .شم نمیاد بهم دستور بدی؟ کاری نکن از این که بهت فرصت دادم پشیمون بشمهیچ خو  -

ش رو کج یم کنه و به سمت یه درخت یم ره و دستش رو مشت یم کنه و محکم به درخت یم کوبه  .با عصبانیت مست 

 :خییل عصبیه، با داد یم گه

؟ با این حرفات دارم فکر یم کنم که روژان چرا این قدر از من متنفری، آخه چرا؟ چرا این قدر باهام لج - بازی یم کت 

 .واقعا برات مهم نیستم

م. با نگران  یم گم  :یه بار دیگه دستش رو محکم به درخت یم کوبه. با رسعت به سمتش یم رم و مچ دستش رو یم گت 

؟ -  ماکان چی کار یم کت 

ون یم کشه و بازوهام رو با دو تا دس ه و یم گهبا عصبانیت مچش رو از دستم بت   :تش یم گت 

 چرا این قدر از من متنفری روژان، آخه چرا؟ -

 به چه زبون  بهت بگم من ازت متنفر نیستم؟ -

 :با داد یم گم

 به خدا من ازت متنفر نیستم چی کار کنم که این رو بفهیم؟ -

ه   واقعا نیم دونم به چه زبون  بهش حایل کنم که ازش متنفر نیستم. آیه یم کشم و با نگایه که پر از حرفه بهش خت 

 نیم زنیم. این سکوت مطلق رو دوست دارم. از 
 
ه یم شه. هر دو به هم زل زدیم و حرق یم شم. اونم تو چشمام خت 

ی نیست. کم  فشاری که به بازوهام وارد یم کرد کم یم شه. حس یم کنم دیگه از عصبانیت چند دقیقه ی پیشش ختر

 :نو محکم بغل یم کنه و یم گهکم یه لبخند روی لباش یم شینه و م

 .روژان این رو بفهم من دوستت دارم -

دوستت دارم... دوستت »از تعجب دهنم باز یم مونه. بدون حرکت تو بغلش ایستادم و این جمله تو گوشم یم پیچه. 

یم کردم این قدر باورم نیم شه، با این که یم دونستم باالخره یم گه ویل فکر ن« دارم... دوستت دارم... دوستت دارم. 

ون میاره، با لبخند نگام یم کنه و یم گه اف کنه. منو از بغلش بت   :زود و به این ضاحت اعتر

. دیگه نیم دونم چه جوری بهت  - روژان من عاشقتم، من دوستت دارم، من یم خوامت، دوست دارم مال خودم بشر

 .بگم، به هیچ قیمتر حاض  نیستم از دستت بدم

 :زمزمه وار یم گم

ان یم خوای -  !ویل تو گفتر فقط یه فرصت واسه ی جتر

 :ماکان
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ان نه، برای راض  کردن تو. یم خوام واسه ی همیشه مال خودم بشر  -  .برای جتر

م، وقتر ترسم رو یم بینه با مالیمت به طرفم میاد و یم گه  :با ترس یه قدم ازش فاصله یم گت 

س دیگه اتفاقای قبیل تکرار نیم شن -  .نتر

ه. قلبم تند تند یم زنه، یه خرده ازش یم ترسم. همو  ن چند قدم فاصله رو یط یم کنه و دوباره بازوهام رو یم گت 

ون بیارم  .دوست ندارم اون اتفاقا دوباره تکرار بشن. تقال یم کنم که بازوهام رو از دستش بت 

 :با لبخند یم گه

 .و فراموش کنخانم کوچولو کارت ندارم، یه بار بهت گفتم اون ماجرا ر  -

 :اخمام یم ره تو هم که ماکان با شیطنت یم گه

؟ -  خودت که یم دون  خوشم نمیاد حرفم رو تکرار کنم، دلت نیم خواد که تنبیه بشر

 !خوب یم دونه چه جور عصبیم کنه. لعنتر 

 :با داد یم گم

 .ولم کن -

 :نگاش یم کنم و یم گم با یه حرکت خودم رو از دستش خالص یم کنم که آخش یم ره هوا. با تعجب

 چی شد؟ -

ه و مالش یم ده و یم گه  :مچ همون دستر رو که به درخت زده بود رو تو اون ییک دستش یم گت 

 آخه چرا این قدر وحشر بازی درمیاری؟ -

 :بعد زیر لب زمزمه یم کنه

م از خانم کم یم شه -  !انگار اگه یه خرده بغلش کنم یا دستش رو بگت 

به یم رم جلوش یم ا ی نشده. البد به خاطر ض  م، نگاش یم کنم، معلومه چت   یستم و مچ دستش رو توی دستم یم گت 

 :هانی که به اون درخت بیچاره زده یه خرده درد گرفته، یم گم

ی داری! اگه یم خوای بزن  خودت رو درب و داغون کت  به خودم بگو. دو سوته علیلت یم کنم، با  - واقعا خود درگت 

 یچاره چی کار داری؟اون درخت ب

ون میارم، به مچ دستش یم زنم و به   بهم داده بود رو بت 
همی   جور که رسم پایینه، از توی کیفم پمادی رو که دکتر

 :حرفام ادامه یم دم

! از تو هیچ چت   بعید نیست! اول با آدما کتک  - یم ترسم چند وقِت دیگه بیای با حیوونای توی جنگل هم دعوا کت 

، فردا پس فردا هم البد با مورچه ها و سوسکای تو خونهکاری یم کر   !دی جدیدا هم که با درختا از این کارا یم کت 

وقتر پماد رو به دستش یم زنم، دست خودم رو با دستمال کاغذی پاک یم کنم و رسم رو باال میارم و بهش نگاه یم کنم، 

 .بهت زده بهم نگاه یم کنه
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 چیه؟ چی شده؟ -

 :میاد و یم گهماکان به خودش 

ی هستر که تو عمرم دیدم -  !تو نر احساس ترین دختر

 .آخرش من نفهمیدم احساسات لطیف دارم یا اصال احساسات ندارم -

 :ماکان

 اگه دلت  -
ی

م، تو اصال احساس محساس نداری. به جای این که االن نگرانم باشر تازه یم گ حرف قبلیم رو پس یم گت 

، قربون صدقه ام بری، بهم یم خواد علیل بشر به خودم  بگو دو سوته ناقصت یم کنم! تو االن باید نازم رو بکشر

 .دلداری بدی

. خودت زدی، خودت رو ناقص کردی حاال بیام نازت رو هم بکشم. تازه حقت  - برو بابا، مثِل این بچه ها رفتار یم کت 

ه خو   .دت هم یه خرده با درد آشنا بشر هم بود این همه منو کتک زدی این همه اهایل رو شالق زدی، بهتر

 :لبخندی روی لباش میاد و یم گه

 .تعارف نکن، اگه دوست داشتر شالق رو بدم دستت همه ی عقده هات رو خایل کت   -

 :خودم رو متفکر نشون یم دم و بعد با جدیت یم گم

ت یم کنم - ، حاال بذار یه خرده درباره اش فکر کنم بعد ختر
ی

 .بد هم نیم گ

 :ماکان

 !بچه پر رو -

ده دارم از پیشنهادت استقبال یم کنم -
َ
 !خوبه خودت پیشنهاد دادی، ب

 :ماکان

ه از پیشنهادهای دیگه ام هم استقبال کت   -  .بهتر

 .من که فقط همی   یه دونه پپیشنهاد رو شنیدم، پیشنهاد دیگه ای در کار نبود -

 :ماکان

 این همه پیشنهاد دادم پس حواست کجا بود؟ -

 یم گمبا مس
ی

 :خرگ

 .پیش اون درخِت بیچاره که اون همه بهش مشت کوبوندی -

 :ماکان

 حقته -
ی

 !تو واسه مورچه ی روی زمی   هم دل یم سوزون  ویل به من بدبخت که یم رسه، یم گ

 مگه دروغ یم گم؟ -
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 :ماکان

؟ -
ی

 نکنه فکر کردی راست یم گ

 .فکر نکردم، مطمئنم -

 :هماکان با اخم توام با خنده یم گ

 .نه دیگه واجب شد چند تا از اون تنبیه ها رو رست پیاده کنم -

 :با جیغ یم گم

 !ماکان -

 :ماکان با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .تقصت  خودته دیگه! اگه به حرفام گوش بدی شاید از تنبیه ات منرصف شدم -

؟ -  برو بابا، گ رو یم ترسون 

 .بعد با قدم های بلند ازش دور یم شم

 :کان همون جور که یم خنده و یم خواد خودش رو بهم برسونه بلند یم گهما 

؟ -  یم خوای بری به پیشنهادهای دیگه ام فکر کت 

 :با داد یم گم

ی یادم نمیاد اگه منظورت اینه که با مشت و لگد هم یم تونم تو رو بزنم باشه بهش فکر یم کنم -  .من که چت  

ون میام و با دیدن بازوم تو دست سالم ماکان یم گمبازوم کشیده یم شه و پرت یم شم تو   :بغل ییک. از بغلش بت 

؟ -  مگه دزد گرفتر

 :ماکان

، آره؟ -  صد مرحمت به دزد! که به جز شالق با مشت و لگد هم به جونم بیفتر

 :با مظلومیت یم گم

 !اوهوم، البته پیشنهادهای خودته ها -

 :ماکان

. فقط همی   ییک رو شنیدی؟اون همه پیشنهاد خوب بهت دادم، ک - ، قربون صدقه ام بری، نازم رو بکشر  ه بغلم کت 

ه. خجالت بکش مرِد گنده. با این حرفانی که یم زن  فقط یه پستونک کم داری -
َ
ه، ا

َ
ه، ا

َ
 !ا

 :ماکان یه خرده جدی یم شه و یم گه

 یم دون  از چیت خوشم میاد؟ -
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 .اوهوم -

 :با تعجب یم گه

؟ -  واقعا یم دون 

 .البته -

 :ماکان

؟ -  از چی

، باشخصیتر و این  - خب معلومه من کال موجوِد دوست داشتت  ای هستم. دختر به این خانیم، خوشگیل، مهربون 

همه رفتارای خوب، همه از من خوششون میاد. با این همه صفتای خوب باید هم از من خوشت بیاد. برو ته صف یه 

 .فکری هم به حال تو یم کنم

 :خنده یم گهماکان با 

 .پر رونی رو هم بهشون اضافه کن -

ی به بازوم وارد یم کنه، یم گم  :همون جور که سیع یم کنم بازوم رو از دستش دربیارم و اون هم نیم ذاره و فشار بیشتر

 آخه نیم شه؟ -

 :ماکان با خنده یم گه

 اون وقت چرا؟ -

 .آخه جزء صفتای جنابعالیه -

 :ده و یم گهاین بار با صدای بلند یم خن

 .آدم وقتر با تو باشه یم تونه یه دل ست  بخنده -

 :با اخم یم گم

 مگه دلقکم؟ -

 :با شیطنت یم گه

ی هم ازش کم نداری -  .چت  

نر ادِب نر تربیت، خودت دلقیک. این بازو رو ول کن، هیچی دیگه ازش نموند. آخر رس ناقصم یم کت  یه پش هم پیدا  -

ه  .نیم شه بیاد منو بگت 

 :با خنده یم گه

 .نگران نباش خودم هستم -

 :چپ چپ نگاش یم کنم و یم گم
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 .شما فعال برو همون پستونکت رو نوش جان کن که من حوصله ی بچه بزرگ کردن ندارم -

 :با شیطنت یم گه

 من که هنوز دست به کار نشدم، پس بچمون چه جوری یم خواد بیاد؟ -

 :با جیغ یم گم

 .ماکان خجالت بکش -

 :انماک

ی دارم نقاشر رو بذار واسه ی بعد -  .فعال کارای مهمتر

ون یم دم و یم گم  :نفسم رو با حرص بت 

یه بچه ی خوب رو حرف یه خانم متشخص حرف نیم زنه برو با اسباب بازی هات، بازی کن گلم. آفرین کوچولو این  -

 .بازو رو ول کن

دستش روی بازوم کم یم شه. یم خوام بازوم رو از  از شدت خنده اشک تو چشمش جمع یم شه و یه کم از فشار 

ه و من هم با ناامیدی به دستش نگاه یم کنم. یه کم از خنده اش کم یم شه که با  دستش دربیارم که دوباره محکم یم گت 

 .دیدن قیافه ی من دوباره پقر یم زنه زیر خنده

 !کوفت -

 :ماکان با خنده یم گه

 .حرص خوردنت خییل باحاله -

 .چه ولم کن، فرار که نیم کنمب -

 :ماکان

نیم خوام، مگه نگفتر برم با اسباب بازیام بازی کنم. خب این جا که جز توئه عروسک، اسباب بازِی دیگه ای نیم  -

 .بینم

 :از عصبانیت دارم منفجر یم شم ویل هیچ کاری نیم تونم کنم. با حرص یم گم

است، جنابعایل برو با  -  .همون درختا کشتر بگت   عروسک بازی ماِل دختر

 :ماکان با شیطنت یم گه

 !عزیزم این قدر حرص نخور، موهات سفید یم شه دیگه خواستگاریت نمیاما -

، اصال اگه این جوری نظرت عوض یم شه من یم رم همه موهام رو سفید یم کنم. من ترجیح یم دم االن برم  - چه بهتر

 .زمواسه خودم یه دبه بخرم و خودم رو ترشر بندا

 :ماکان متفکر یم گه
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 نجات یم دم -
ی

 .از اون جانی که من همیشه آدم فداکاری بودم باز هم از خودگذشتر یم کنم و تو رو از ترشیدگ

 :با شیطنت ادامه یم ده

ه به جاش تخت واسه بچمون  - . پس بیخودی پولت رو برای خرید دبه ضف نکن، بهتر حتر اگه موهات رو سفید کت 

 .بخری

 :یم گمبا جیغ 

 ماکان؟ -

 :با شیطنت یم گه

 چیه خانم کوچولو؟ -

 .بازوم رو کندی ولش کن -

ه و منو با خودش یم کشه و یم گه  :بازوم رو محکم تر یم گت 

 .حرفشم نزن، هر چت   به جز این بخوای باشه -

 :با شیطنت یم گمهمی   جور که دارم حرص یم خورم یه نقشه ی پلید تو ذهنم میاد، یه لبخند رو لبام یم شینه. 

؟ -  هر چت  

 :ماکان مشکوک نگام یم کنه و یم گه

 باز چه نقشه ای کشیدی؟ -

 :با مظلومیت یم گم

 .هیچی به جون تو -

 :ماکان

، بگو ببینم چی یم خوای؟ -  این یعت  یه عالمه چت  

 :با خوشحایل یم گم

 .اول قول بده زیر حرفت نزن   -

 :چشماش رو باریک یم کنه و یم گه

 .ومه یه نقشه ی پلید داری، هیچ قویل نیم دممعل -

 :با قیافه ی مظلوم یم گم

ی بخواما اصال نر خیال -  .یه بار خواستم ازت چت  

 :با جدیت یم گه
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 .فقط کافیه بفهمم یم خوای از این موقعیت سوء استفاده کت  اون وقت من یم دونم و تو -

ون یم ده و یم گه با مظلومیت نگاش یم کنم و هیچی نیم گم. نفسش رو با   :حرص بت 

 .قول یم دم -

 :از خوشحایل جیغ یم کشم و یم گم

 قول دادیا؟ -

 :زیر لب غرغر یم کنه

 !معلوم نیست یم خواد چه بالنی رسم بیاره یم گه قول دادیا -

 :وقتر یم بینه دوباره یم خوام با مظلومیت نگاش کنم یم گه

 .ابت رو یم رسمیه بار دیگه قیافه ات رو اون جوری کت  حس -

 :وقتر یم بینه هیچی نیم گم با حرص یم گه

 باشه قول دادم بگو چی یم خوای؟ -

 :با ذوق یم گم

 .هورا -

 :ماکان

 یعت  این قدر ذوق و شوق داره؟ -

 .از این هم بیشتر  -

 :ماکان با کنجکاوی یم گه

 مگه چی یم خوای؟ -

، من چت   زی - ه خونشدیت رو حفظ کت   .ادی ازت نیم خوامببی   ماکان بهتر

 :ماکان

؟ -  چی

 :با شیطنت یم گم

 .فقط یم خوام یه خرده آرایشت کنم -

 .با دهن باز نگام یم کنه

 خییل باحاله، مگه نه؟ -

 :تازه به خودش میاد و با داد یم گه
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 روژان؟ -

ه یه خواهر دو قلو چیه بابا، توی کیفم یه خرده لوازم آرایش دارم. فکرش رو کن این جوری یم تونیم بفهمیم اگ -

 .داشتر خواهرت چی شکیل بود

 :ماکان دوباره با صدای بلند یم گه

؟ -
ی

 روژان چرا چرت و پرت یم گ

 !تو قول دادی -

 :ماکان با اخم یم گه

 .من غلط کردم که قول دادم، من که اصال یادم نمیاد -

 :با صدای بلند یم گم

 ماکان؟ -

 :ماکان

ماکان و زهر مار. فردا دیگه تو این روستا برام آبرو نیم ذاری. من، تو رو یم شناسم چه ماکان و کوفت، ماکان و درد،  -

 .موجوِد خبیتر هستر 

 .قول یم دم عکست رو پخش نکنم فقط به خونواده ها نشون یم دم -

لم یم ده و یم گه
ُ
 :ماکان بازوم رو ول یم کنه و به عقب ه

 .گم شو اون ور -

 :با ناراحتر یم گم

 .ن  زیر قولت یعت  نامردیاگه بز -

 :ماکان

عیتر نداره اگه این جوری نامرد باشم بهتر از اینه که عکسم اون جوری پخش بشه که دیگه همه منو واقعا نامرد  -

 .بدونن. همی   که کتکت نیم زنم خیلیه

 .قول یم دم پخش نکنم -

م و ادامه یم دم  :جوابم رو نیم ده. دستش رو یم گت 

 .ت کنمماکان بیا خانم -

ل کنه یم گه  :ماکان که داره از حرص منفجر یم شه ویل سیع یم کنه خودش رو کنتر

 !روژان یه کاری نکن یه بالنی رست بیارما -

ه و با غرغر یم گه  :بعد ازم فاصله یم گت 
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 !فقط همینم مونده، فردا برم اون رس دنیا ببینم عکسم همون جا هم پخش شده -

 :گهبعد ادام رو درمیاره و یم  

 .ماکان بیا خانمت کنم -

 
 
خودم هم خنده ام گرفته، ویل حقش بود. یم دونستم قبول نیم کنه، ویل برای حرص دادنش گفیر  این حرف هم کاق

بود. تازه از دستش هم خالص شدم، به این بازوم جوری چنگ زده بود که انگار من امامزاده هستم و اون هم یم خواد 

ه  !از من حاجت بگت 

بهش یم رسونم و با یه خرده فاصله باهاش هم قدم یم شم. اخم کرده و هیچی نیم گه. سیع یم کنم نخندم  خودم رو 

ه  .ویل دست خودم نیست خنده ام یم گت 

 :با اخم نگام یم کنه و یم گه

 !شیطونه یم گه یه بالنی رست بیارم که خندیدن از یادت بره -

 :با خونشدی یم گم

 جای تشکرته؟ -

 :گهبا اخم یم  

؟ اصال نظرت چیه، مدال هم بهت بدم؟ -  خییل رو داری، تشکر واسه ی چی

تو عمرت اگه یه حرف خوب زده باشر اونم همینه. نظر خوبیه، حتما عملیش کن، تشکر هم واسه اینه که یم  -

 خواستم بدون  خواهر دو قلوت چه شکیل بود؟

 :ماکان

ه ی دیوونه آخه من خواهرم کجا بود؟ -  دختر

 .ته نداری، ویل به این فکر کن با این فکِر بکر من یم تون  بفهیم اگه داشتر چه شکیل یم شددرس -

ه ویل من با دو ازش دور یم شم و یم گم  :با خشم به طرفم خت   بریم داره که دستم رو بگت 

دی شدی؟ -
َ
 باز که پِش ب

 :ماکان

 .روژان مطمی   باش این بار به دستم بیفتر بهت رحم نیم کنم -

 .هه هه، ترسیدم -

 :ماکان

ش. دعا کن که دستم بهت نرسه - ه بتر  .بهتر

 .باشه، حتما دعا یم کنم جناب هیوال -



 

 
527 

 :با داد یم گه

 .جرات داری وایسا -

 .من خییل غلط یم کنم که بخوام از این غلطا بکنم -

همه جا برام زیادی غریبه  ماکان هم پشت رسم یم دوه و دنبالم یم کنه. نیم دونم چه قدر گذشته، فقط یم دونم

ست. از بس دویدم به نفس نفس افتادم، خودم هم نیم دونم کجام. به پشت رسم نگاه یم کنم ماکان رو نیم بینم. یاد 

دفعه ی قبل یم افتم که توی جنگل گم شده بودیم. با ترس چند بار صداش یم کنم اما جوانر نیم شنوم. سیع یم کنم 

حس یم کنم دوباره گم شدم. نیم دونم از کدوم جهت یم رم ویل جاده ای رو یم بینم، زیر  رایه رو که اومدم برگردم. 

 :لب زمزمه یم کنم

 یعت  کجای جاده هستم؟ -

ی از ماشی   نیست، پس باید خییل از ماشی   دور شده باشم. اصال این جاده شبیه اون جاده نیست، این جا زمینش  ختر

آشنا نیست. نگایه به پشت رسم یم ندازم، نیم دونم چه غلظ کنم. فقط  خاکیه! لعنتر هیچ جای این جا برام

 که بارش کردم 
 
دلخوشیم اینه که ماکان دنبالم یم گرده و پیدام یم کنه. با خودم فکر یم کنم به خاطر اون همه حرق

 نکنه تنهام بذاره؟

 :زیر لب یم گم

 .اون قدرا هم نر معرفت نیست -

م؟ یم  یاد حرف ماکان یم افتم که یم گفت هیچ کس این طرفا پیداش نیم شه، پس باید چی کار کنم؟ از گ کمک بگت 

ترسم برگردم دوباره گم و گورتر بشم. اگه جاده رو هم ادامه بدم یم ترسم از ماکان دورتر شم. به ییک از درختا تکیه یم 

این فکر یم کنم که اگه تا شب پیدام نکنه چی دم و روی زمی   یم شینم. رسم رو یم ذارم روی زانوهام و فکر یم کنم. به 

 به خودم میام. به داخل کیفم نگایه یم ندازم. هیچ چت   
ی

کار باید کنم. نیم دونم چه قدر گذشته، از شدت گرسنیک

 مونده رو توی ماشی   گذاشتم. انتظار فایده ای نداره، هیچ پرنده 
ر
برای خوردن توش پیدا نیم شه چند تا شکالت باق

جا پر نیم زنه. آیه یم کشم و از جام بلند یم شم. خوب یم دونم با این جا نشسیر  کاری درست نیم شه. به ای این 

م برگردم ویل بدبختر این جاست وقتر بی   درختا یم رم  ی که از اون طرف اومدم نگایه یم ندازم تصمیم یم گت  مست 

، واسه همی    تا حاال صتر کردم شاید کش پیدام کنه. من از  نیم دونم کدوم راه برگشته. همه چت   شبیه هم هسیر 

 .همون اول هم که فکر کردم گم شدم یم خواستم برگردم اما از این جا رس درآوردم

 :به آرویم یم گم

 .بهتر از اینه که دست روی دست بذارم و کاری نکنم -

برگردم که صدای یه پش رو یم رسی به نشونه ی تایید برای خودم تکون یم دم و یم خوام رایه رو که ازش اومدم 

 .شنوم

 :پش

 پول خونر یم ده؟ -
 گفتر

 :یه پش دیگه یم گه
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 .پس چی فکر کردی؟ من که یم خوام براش کار کنم -

ته دلم خوشحال یم شم که باالخره کش رو این جا پیدا کردم. دنبال منبع صدا یم گردم. صدا از درختای اون طرف 

 :ت یم کنم و باالخره دو تا پش رو یم بینم. با خوشحایل به طرفشون یم رم و یم گمجاده میاد. به طرف درختا حرک

 ببخشید آقایون؟ -

 !دو تا پشا تازه متوجه ی من یم شن و با تعجب نگام یم کی   

 ببخشید آقایون یم شه بهم بگی   از کجا یم تونم به جاده ی اصیل برم؟ -

 :مرموز روی لبشون یم شینه. ییک از پشا یم گهپشا نگایه به همدیگه یم کنند و یه لبخند 

 سالم خانم کوچولو، گم شدی؟ -

 :ته دلم یه ترش یم شینه. با اخم و لحن رسیم تری یم گم

 .اونش به جنابعایل ربظ نداره -

 .اون ییک پشه که تماشاگر ماجرا بود به طرفم میاد و دورم یم چرخه

 :با عصبانیت یم گم

؟ -  چرا همچی   یم کت 

 :با لبخند مرموز نگایه بهم یم ندازه و به دوستش یم گه

 نظرت چیه؟ -

 :با تعجب بهشون نگاه یم کنم که اون پشه یم گه

 .بد مایل هم نیست -

معت  حرفاشون رو یم فهمم، یم دونم چی دارن یم گن. ته دلم بد جور خایل شده ویل نیم خوام از ترسم با ختر بشن، 

ه که به شدت هلش یم دم و به طرف اگه بفهمن ترسیدم دیگه ک ارم تمومه. پشه دستش رو میاره جلو تا بازوم رو بگت 

 .درختا یم دوم. پشه که انتظار این حرکت رو ازم نداشت تعادلش رو از دست یم ده و روی زمی   یم افته

 :با داد یم گه

! کاظم برو دنبالش -  .لعنتر

رم. هر لحظه رسعتم کمتر یم شه، نیم دونم با کدوم جون دارم یم  همی   جور یم دوم، حتر نیم دونم کجا دارم یم

وع یم شه.  دوم. هنوز چند روز نشده که پام پیچ خورده، ویل امروز دو بار به پام فشار آوردم، کم کم داره دردش رسر

م به قسمت پر د رخت برم. توقفم نگایه به عقب یم ندازم پشه تقریبا ازم دوره. به اطراف نگاه یم کنم تصمیم یم گت 

باعث شده بهم نزدیک بشه. صدای نفس نفس زدنای کاظم رو پشت رسم یم شنوم. با همه ی دردی که تو پام 

احساس یم کنم رسعتم رو بیشتر یم کنم. بی   درختا یم رم تا پشه گمم کنه. بعد از مدنر موفق یم شم. پشت ییک از 

م  تا صدای نفس نفس زدنای منو نشنوه. اشک از چشمام جاری یم درختا قایم یم شم و دستم رو جلوی دهنم یم گت 

 شه. چرا این روزا این قدر بد میارم؟
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 :صدای اون ییک پشه رو یم شنوم

 چی شد؟ -

 :کاظم

 .لعنتر فرار کرد، خییل فرز بود -

 :پش

ی؟ -  اون قدر عرضه نداشتر یه جوجه فسقیل رو بگت 

 :کاظم

 !نتونستر کاری کت  محسن چرت و پرت نگو، خودت هم که  -

 :محسن با داد یم گه

من غافلگت  شدم وگرنه اون دختر بچه، هیچ غلظ نیم تونست کنه. مطمئنم همی   اطرافه. تو اون ور رو بگرد، من  -

 .هم این طرف رو یم گردم

 :کاظم

ون رو درمیاره. محسن نر خیال شو، شنیدم این جا ملک خصوِض ارباب روستاست، بیا بریم. اگه گت  بیفتیم پدرم -

 .اهایل خییل ازش بد یم گن

 :محسن

ه رو پیدا نکنم دست بردار نیستم. تا حاال کش نتونسته از چنگ من در بره. ارباب این  - خفه شو، من تا اون دختر

 .روستا هم اون قدر بیکار نیست که این موقِع سال این جا ول بچرخه

 :کاظم

 ...محسن -

 :محسن با داد یم گه

ه ر  -  و پیدا یم کنیم و با خودمون یم بریم، فهمیدی؟دختر

کاظم باشه ای یم گه و به یه طرف یم ره، محسن هم راهش رو کج یم کنه و به یه طرف دیگه یم ره. بد جور ترسیدم، 

اگه گت  بیفتم چی کار کنم. این جا که پرنده هم پر نیم زنه. یاد حرف ماکان یم افتم، اون که گفته بود کش این جا 

. اگه پیدام کنند کارم تمومه. درد پام نم یاد. پس اینا گ بودن؟ از کجا اومدن؟ این جور که معلومه مال این روستا نیسیر 

وع شده. نیم دونم تا چه حد بتونم از خودم دفاع کنم. هر چند دلم رو یه خرده به اون نیمچه کاراته ای که  هم رسر

برای اولی   بار دلم یم خواد ماکان پیشم باشه. ای کاش االن بود. تو  بلدم خوش کردم ویل باز بد جور ترس برم داشته. 

این چند روز هر وقت کمک یم خواستم ازم دری    غ نیم کرد. خودم هم نیم دونم چرا تو این موقعیت دلم کمک ماکان 

این روزا نر رو یم خواد، چرا نیم گم کمک کیهان یا عمو؟ شاید چون هیچ وقت کمک اونا رو قبول نکردم ویل ماکان 

بان قلبم  توجه به حرفام بهم کمک یم کرد. همی   جور که دارم با خودم فکر یم کنم دستر روی شونه ام یم شینه. ض 
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باال یم ره. به شدت منو بریم گردونه. با دیدن چهره ی آشناش بی   گریه، لبخندی یم زنم و خودم رو تو بغلش پرت یم 

 :کنم و یم گم

 ماکان؟ -

 .د یم زنم زیر گریهو با صدای بلن

 :ماکان که اولش با عصبانیت نگام یم کرد با دیدن عکس العمل من با تعجب یم گه

 روژان چی شده؟ -

ویل من هیچی نیم گم، فقط و فقط گریه یم کنم. برای اولی   بار تو زندگیم از بودن یه تکیه گاه راضیم، واسه اولی   بار 

ایط با االن خییل فرق داشت. زمان  که دلم یم خواد یه نفر بهم کمک کنه. شاید ق بال هم تو این موقعیت بودم اما رسر

کامیار داشت اذیتم یم کرد تو خونه بودیم یه جورانی احساس امنیت یم کردم. زمان  که ماکان منو دزدید باز هم یه 

م نمیاره. هر چند اون جورانی باهاش آشنا بودم. اون موقع فکر یم کردم حداقل به خاطر کیارش هم که شده بالنی رس 

 بود. امروز جانی بودم که هیچ کس رفت و آمد نیم کرد، بی   دو تا 
موقع ها هم یم ترسیدم ویل ترس امروز خییل بیشتر

 غریبه گت  افتاده بودم و حتر نیم دونستم کجام. با صدای ماکان به خودم میام

 :ماکان

؟ -  هیس، روژان آروم باش، من کنارتم، چرا گریه یم کت 

 :با هق هق یم گم

 .ماکان دو نفر این جا بودن -

 :با تعجب منو از خودش جدا یم کنه و یم گه

؟ -
ی

 چی یم گ

 .همون جور با گریه ماجرا رو براش تعریف یم کنم. هر لحظه بیشتر اخماش تو هم یم رن

 :با خشم یم گه

 اذیتت کردن؟ -

 .نه، تونستم فرار کنم -

 :با جدیت یم گه

 .تا برگردمهمی   جا بمون  -

 :با نگران  یم گم

 .ماکان نرو -

 :یه کم مهربون  رو چاشت  حرفاش یم کنه و یم گه
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خانم کوچولو زود میام، فقط یم خوام یه نگاه به اطراف بندازم، تو هم دیگه بیشتر از این گریه نکن که عصبان  یم  -

 .شم

سختر باشه ای یم گم که لبخندی یم زنه و یم اما دست خودم نیست اشکام همی   جور از چشمام رسازیر یم شن. به 

 :گه

 .آفرین خانم کوچولو -

با اخم نگاش یم کنم که خنده ای یم کنه و از من دور یم شه. به همون درختر که پشتش قایم شده بودم تکیه یم دم و 

زنم، با وجود ماکان روی زمی   یم شینم. اشکام رو با دستام پاک یم کنم. چشمام رو یم بندم و با آرامش لبخند یم 

خیالم راحِت راحته. نفس عمیقر یم کشم و به این فکر یم کنم که چرا همه به من یم گن خانم کوچولو. با شنیدن 

صدای قدم های کش چشمام رو باز یم کنم و با فکر این که ماکان برگشته رسم رو باال میارم ویل به جای ماکان، محسن 

 .رو، رو به روی خودم یم بینم

ه که به شدت دستش رو پس ب ا ترس بهش زل یم زنم اونم با پوزخند نگام یم کنه. خم یم شه و یم خواد بازوم رو بگت 

 :یم زنم و از جام بلند یم شم. با عصبانیت یم گه

 خونر انتظارت رو نیم کشه -
ه مثِل بچه ی آدم همراهم بیای وگرنه چت  

 .بهتر

 .هاست دلم یه خرده قرصه. سیع یم کنم تو صدام لرزشر ایجاد نشه حاال که خیالم راحته ماکان همی   نزدییک

 :متقابال بهش پوزخند یم زنم و یم گم

ای خوب داشته باشم. راهت رو بگت  برو - م تا با تو بیام و انتظار چت    .ترجیح یم دم همی   جا بمونم و بمت 

به بازوم چنگ یم زنه و منو محکم به حس یم کنم موفق بودم، لرزشر رو تو صدام احساس نکردم. با یه دستش 

 .درخت یم کوبه

 :محسن

، این اصال به نفعت نیست؟ -  خییل حرف یم زن 

 .برعکس بنده فکر یم کنم اگه حرف نزنم اصال به نفعم نباشه -

 :محسن

 .نه خوشم اومد، دختر با جربزه ای هستر  -

دستش رو پس یم زنم. با عصبانیت بازوم رو ول یم  انگشت اشاره اش رو میاره نزدیک صورتم که با دست آزادم دوباره

ه و یم گه  :کنه و با یه دستش دو تا مچ دستم رو یم گت 

 .نیم خواستم اذیتت کنم فقط یم خواستم یه خرده با هم حال کنیم اما خودت خواستر  -

و  ع یم کنم به تقال کردن و با نیم دونم چرا ماکان پیداش نشده، نکنه بالنی رسش آوردن! ته دلم دوباره خایل یم شه. رسر

 :جیغ یم گم

 .ولم کن -
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 :محسن

 .ولت یم کنم ویل وقتر که منو به خواسته ام رسوندی -

با پام محکم به پاش یم کوبم که دادش به هوا یم ره و مچ دستم رو ول یم کنه، یم خوام فرار کنم که رسی    ع جلوم رو 

ه و محکم به سینه ام یم کوبه که تعادلم رو  از دست یم دم و به زمی   یم افتم بر اثر کشمکش هانی که با محسن یم گت 

 :داشتم شالم روی زمی   یم افته. به موهام چنگ یم زنه و منو بلند یم کنه. عجیب رسم درد گرفت، با فریاد یم گم

 .ولم کن روان   -

 :با پوزخند یم گه

 .زیادی چموشر  -

یم ده یا نه، فقط امیدوارم بتونم فرار کنم. با پا یم خوام بکوبم  یه لحظه، یه فکری به ذهنم یم رسه نیم دونم جواب

زیر شکمش که متوجه یم شه و منو به درخت یم چسبونه. این نقشه هم نگرفت. واقعا درمونده شدم با جیغ، ماکان 

 .رو صدا یم کنم

 :با پوزخند یم گم

ه آروم باشر چون این جا هیچ کس نیست بهت کمک -  .کنه، اگه باهام راه بیای اذیت نیم شر   خانم کوچولو، بهتر

تو دلم هزار بار خدا رو صدا یم کنم. محسن همی   جور حرف یم زنه و من نر توجه به حرفاش تو دلم از خدا کمک یم 

 .خوام، واقعا ترسیدم، فقط و فقط تقال یم کنم

 :محسن با داد یم گه

، باشه خودت خواستر  -  .که یم خوای لجبازی کت 

بره باال که بهم سییل بزنه، چشمام رو یم بندم و جییع  یم کشم. خودم رو آماده کردم برای سییل خوردن  دستش رو یم

که یهو صدای داد و فریاد دو نفر رو یم شنوم. چشمام رو باز یم کنم و محسن رو جلوی خودم نیم بینم. با تعجب به 

لی   بار از کتک خوردن کش ناراحت نیم شم. محسن ماکان نگاه یم کنم که محسن رو زیر مشت و لگد گرفته. برای او 

 .با داد و فریاد کاظم رو صدا یم کنه، اشکای من هم همی   جور جاریه

 :ماکان با داد یم گه

 فقط بلدی زورت رو به یه دختر نشون بدی؟ -

ن با دیدن تو همی   موقع کاظم هم یم رسه و با دیدن محسن تو اون وضع دستپاچه یم شه و به کمکش میاد. ماکا

ه. این قدر یم زنه که خودش هم خسته یم شه،  کاظم، محسن رو ول یم کنه و کاظم رو به رگبار فحش و کتک یم گت 

م و یم گم  :اما هنوز هم دست بردار نیست. به طرفش یم رم و با چشمای خیس بازوش رو یم گت 

 .ماکان بسه دیگه -

 :با عصبانیت یم گه

 .نه، هنوز کمشونه -
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 :نم آروم باشم با مالیمت یم گمسیع یم ک

ن -  .ماکان تو رو خدا تمومش کن، یم ترسم بمت 

 :با داد یم گه

، من هم همی   رو یم خوام -  .چی از این بهتر

 :لگدی به پهلوی کاظم یم زنه و یم گه

م دست درازی یم کنید -  .تو ملِک خودم به دوست دختر

 :ار یم دم و یم گمیم خواد دوباره به طرف محسن بره که بازوش رو فش

 .ماکان خواهش یم کنم -

ی بگه که محسن از موقعیت استفاده یم کنه و به طرف  نگایه بهم یم ندازه و با اخم بهم زل یم زنه و یم خواد چت  

 :ماکان هجوم میاره. توی دستش چاقو رو یم بینم، با جیغ یم گم

 .ماکان مواظب باش -

، که محسن چاقو رو به بازوش فرو یم کنه. از ترس جییع  یم زنم. محسن ماکان ماکان بریم گرده تا بفهمه من چی یم گم

رو هل یم ده و اون رو روی زمی   یم ندازه و لگدی بهش یم زنه. ماکان به زحمت از جاش بلند یم شه و یم ره تا دوباره با 

ه. نیم دونم چی کار کنم ، نگایه به اطراف یم ندازم یه محسن گالویز بشه که محسن دوباره چاقو رو به طرفش یم گت 

تیکه چوب رو روی زمی   یم بینم، به طرف چوب یم رم و اون رو بریم دارم. چوب رو تو دستام فشار یم دم، قدم به 

قدم به ماکان و محسن نزدیکتر یم شم. با ترس چوب رو باال یم برم و محکم به کمر محسن یم کوبم. آخ بلندی یم گه و 

ا ترس بهش نگاه یم کنم. نگایه به ماکان یم ندازم و چند قدم فاصله ی بی   خودم و ماکان رو یط روی زمی   یم افته. ب

 :یم کنم و با ترس یم گم

 ماکان حالت خوبه؟ -

 :ماکان همون جور که دستش رو محکم روی زخم بازوش گرفته رسی تکون یم ده و یم گه

 .خوبم، تو برو اون شالت رو رست کن -

 :افتم. یم رم از روی زمی   بریم دارم، اما خییل کثیف شده. به سمت ماکان بریم گردم و یم گم تازه یاد شالم یم

 .قابل استفاده نیست -

ه  .فاصله ی بینمون رو یط یم کنه و جلوی من یم ایسته. دستش رو از روی زخم بریم داره و شال رو از من یم گت 

 .ماکان زخمت عمیقه باید بریم درمونگاه -

 :اخم یم گه ماکان با 

 !انتظار نداری که با این حالم با پای پیاده تا روستا بیام -

 .شالم رو از وسط جر یم ده
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 :با تعجب یم گم

؟ -  چی کار یم کت 

 :بدون توجه به من به سمت محسن و کاظم یم ره. دست و پاشون رو محکم با شالم یم بنده و به من یم گه

 .راه بیفت -

؟ -  پس این دو نفر چی

 :نماکا

 .دست و پاشون رو بستم تا بعدا بچه ها رو به رساغشون بفرستم -

 واسه گفیر  ندارم. خودم رو بهش یم رسونم و باهاش هم قدم یم شم. به سختر راه میاد
 
ی نیم گم، یعت  حرق  .چت  

 .ماکان بذار یه نگاه به زخمت بندازم -

 :ماکان

 .من خوبم، فقط کنارم باش که دوباره دردرس درست نکت   -

 .با ناراحتر همراش یم رم و هیچی نیم گم. بعِد حدود نیم ساعت باالخره به اون جانی که باید یم رسیدیم، رسیدیم

 :ماکان

 .همی   جاست -

نگایه به اطراف یم ندازم. مثِل یه تیکه از بهشت یم مونه، خییل خوشگله. از این جا، همه چت   خییل رویانی به نظر یم 

مه خودشون این جا رو درست کردن. تو قسمت های دیگه گل و گیاه چندان  وجود نداره ویل رسه. این جور که معلو 

این جا پر از گل های خوشگیل ست که من حتر اسمشون رو هم نیم دونم! همی   جور که دارم به اطراف نگاه یم کنم 

سته. رنگ و روش پریده و چشمم به ماکان یم افته که به یه درخت تکیه داده روی زمی   نشسته، چشماش رو هم ب

 :دستش رو روی زخمش گذاشته. همی   جور از دستش خون یم ره. جییع  یم کشم و یم گم

 !ماکان -

 :از ترس چشماش رو باز یم کنه و یم گه

 چی شده؟ -

 :اشک تو چشمام جمع یم شه و یم گم

 .زخمت خییل عمیقه، چی کار کنم؟ خونریزی داره -

 :ماکان

 .چت   مهیم نیست -

 :داد یم گمبا 
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؟ خییل هم مهمه -
ی

 .چی یم گ

نر توجه به من از روی زمی   بلند یم شه و به طرف رودخونه یم ره. دست و صورتش رو با آب یم شوره، ویل من 

همون جور گریه یم کنم. یه احساِس بدی دارم، دوست ندارم کش به خاطر من صدمه ببینه. به طرفش یم رم و یم 

 :گم

 .ت رو تمت   کنمبذار یه خرده زخم -

 :ماکان

 ...اما -

 ماکان؟ -

 :ماکان با این که خییل درد داره ویل با شیطنت یم گه

؟ -  باشه بابا، چرا یم زن 

 .کتارش یم شینم و با گریه زخمش رو تمت   یم کنم

 :ماکان

 .روژان گریه نکن چت   زیاد مهیم نیست -

 :با اخم تصنیع یم گم

 .کنم. من از ترس اون بالنی که نزدیک بود رسم بیاد اشکام درمیاد  گ یم گه من به خاطر تو گریه یم -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .کامال معلومه -

 .زیر مانتوم رو یه خرده پاره یم کنم

ماکان با تعجب بهم نگاه یم کنه. با تیکه پارچه های مانتوم زخمش رو یم بندم. به ماکان کمک یم کنم که از جاش بلند 

اون رو به طرف ییک از درختا یم برم و کمک یم کنم که بشینه و به درخت تکیه بده. خودم یم خوام برم رو به بشه. 

ه و منو به طرف خودش یم کشه. من که بغلش ایستاده بودم  روش بشینم که بهم اجازه نیم ده. مچ دستم رو یم گت 

 .پرت یم شم رو پاش، که آخم یم ره هوا

 :با اخم یم گم

؟ ماکان -  چی کار یم کت 

 :ماکان با شیطنت یم گه

 خانِم پرستاِر من کجا داره یم ره؟ -

 :با جدیت یم گم
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 .یم رم، رو به روت بشینم -

 :اخماش یم ره تو هم و یم گه

 .بیخود، تو باید بغل خودم باشر  -

ه  .یم خوام از رو پاش بلند شم که منو محکم تو بغلش یم گت 

 :با اخم یم گم

  رو به موت بودی االن با کدوم انرژی داری مِن بدبخت رو نگه یم داری؟تو که تا حاال  -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

شته ُمرده ی این ابراز احساسات جنابعایل هستم -
ُ
 .ک

 :بعد با شیطنت ادامه یم ده

وی عشق باالخره باید یه جا بدرد بخوره یا نه؟ -  نت 

 :با اخم نگاش یم کنم و یم گم

 .این مسخره بازی رو تمومش کن ماکان -

 :یه کم جدی یم شه. همون جور که منو است  دستاش کرده، یم گه

 .اول از همه جنابعایل باید به چند تا از سواالی من جواب بدی -

 :با تعجب یم گم

؟ -  چی

 :با اخم یم گه

؟ -  چه طور جرات کردی امروز بهم اون همه توهی   کت 

 :یم گم با ترس بهش نگایه یم ندازم و 

-  
ی

ده داری هذیون یم گ
َ
 !توهی   کجا بود، فکر کنم حالت ب

 :یم خوام بلند شم که محکم تر منو به خودش فشار یم ده و یم گه

نشد دیگه، پرستار کوچولوِی من یم خواد کجا بره؟ حاال حاالها باهات کار دارم. گفتم اگه دستم بهت برسه حسابت  -

 .رو یم رسم

ی افتادما! فکر  نیم کردم بعد از اون همه اتفاق هنوز یادش باشه. همون دست زخمیش رو میاره جلو و موهانی  چه گت 

 :که روی صورتم پخش شده رو کنار یم زنه، با لبخند نگام یم کنه و یم گه

، بهتر نیست یه دور با هم - انی یم گفتر
 خب، خب، خب. یم بینم که خانم فراری باالخره گت  افتاد. خب امروز یه چت  

 مرور کنیم
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 :با ترس یم گم

ه بذاری من از رو پات بلند شم - احت نیاز داری. بهتر ی به استر  از هر چت  
 ...نه بابا، الزم به تکرار نیست. تو االن بیشتر

 :با اخم یم پره وسط حرفم و یم گه

 .حاال حاالها مهمون من هستر خانم خانما -

 :بعد ادامه یم ده

؟که یم خواستر منو شکل خواهرِ  -   نداشته ام کت 

ه. با دیدن خنده ی من با جدیت یم گه  :با یاد آوریش خنده ام یم گت 

 !این جوری نیم شه، زیادی بهت رو دادم، پر رو شدی -

 :با شیطنت یم گم

 .یم دونم خودت هم ته دلت یم خواد خانم بشر  -

 :یم پره وسط حرفم و با شیطنت یم گه

ی که من دلم یم خواد اینه   - ؟اون چت   ، موافقر  که جنابعایل خانمم بشر

 :اخمام یم ره تو هم و یم گم

وع کردی؟ -  ماکان باز رسر

 :ماکان با شیطنت یم گه

وع بشه - ی تموم نشده بود که بخواد رسر  .چت  

 :نگایه به لبام یم ندازه که یم گم

 .دیگه پر رو نشو -

 :ماکان با شیطنت یم گه

 .یه خرده که اشکال نداره -

 :و عقب یم کشم و یم گمبا اخم صورتم ر 

 .اشکال داره -

 .نر توجه به حرکِت من دستش رو الی موهام فرو یم کنه و صورتش رو نزدیک صورتم میاره

 :با داد یم گم

 .ماکان نکن -

 :ماکان با یه لحن موذیانه یم گه
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، من به جای تنبیه، بهت پاداش یم د -  .میم بیت  عجب آدم مهربون  هستم. تو منو اذیت یم کت 

وع یم کنم به  بعد همون جور که نگاش رو به لبام یم دوزه صورتش لحظه به لحظه بهم نزدیک تر یم شه ویل من رسر

تقال کردن و به زحمت خودم رو از دستش خالص یم کنم. هنوز چند قدم ازش دور نشدم که بلند یم شه و به طرفم 

ه و منو به یه درخت یم چسبونه  .میاد. مچ دستم رو یم گت 

 :ا نگران  نگاش یم کنم. نگاش پر از مهربون  یم شه و یم گهب

س -  .کاریت ندارم خانم کوچولو، نتر

 :با اخم یم گم

 .من نیم ترسم -

 :با خنده دوباره صورتش رو بهم نزدیک یم کنه که با جیغ یم گم

 !ماکان -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

سیدی -  !کامال معلومه اصال نتر

 .یم کشه و رسش رو الی موهام فرو یم کنه و یم گه دوستت دارم روژان، خییل زیادمنو تو بغلش 

بان قلبم باال یم ره. نیم دونم چرا این جوری یم شم. فقط این رو یم دونم که تا به امروز با  با شنیدن این حرفش ض 

 .هیچ کس این احساس رو تجربه نکردم

 :با شیطنت یم گم

 .ه دوست داشتنت ادامه بده شاید دلم سوخت یه کاری برات کردمآفرین، آفرین. همی   جور ب -

ون. توی چشمام زل یم زنه و یم گه ه و منو از بغلش میاره بت   :بازوهام رو یم گت 

ی هستر که تو عمرم دیدم. من یم گم دوستت دارم تو به جای این که با محبت باهام رفتار کت  این  - عجیب ترین دختر

 !طور حرف یم زن  

م یم کنه و خییل رسی    ع لباش رو روی لبام یم ذاره و اجازه ی هر عکس العمیل رو از من یم  ی بگم که غافلگت  خوام چت  

بان قلبم به شدت باال رفته. تازه به خودم میام،  ه، ض  ه. مات و مبهوت یم شم. اون با لذت از لبام بوسه یم گت  یم گت 

سینه اش تا هلش بدم که یم فهمه و محکم تر منو به خودش یم کم کم اخمام تو هم یم ره. دستم رو یم ذارم رو 

وع یم کنم به تقال کردن. لعنتر اون قدر توی این کار حرفه ای عمل یم کنه که بد  چسبونه و به کارش ادامه یم ده. رسر

 کنم که خودم جور نفس کم میارم. هر چی تقال یم کنم فایده ای نداره. انگار نه انگار بازوش زخمیه. اون قدر تقال یم

هم خسته یم شم. هر چند برای من هم خایل از لذت نیست ویل دوست ندارم مثِل دفعه ی پیش تسلیم هوس بشم. 

 :نیم دونم چه قدر گذشته ویل باالخره لباش رو از لبام جدا یم کنه و بعد از چند لحظه مکث به آرویم یم گه

 .فوق العاده بود -
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ون بیام که اجازه نیم ده و دوباره نفس عمیقر یم کشم. بعد از این   که نفش تازه یم کنم با خشم یم خوام از بغلش بت 

 :صورتش رو نزدیک صورتم میاره. به پیشونیم بوسه ای یم زنه و یم گه

 .این بوسه ها از روی هوس نیست، از روی عشقه -

 .نه روی پاش بشینماز بس تقال کردم به نفس نفس افتادم. خودش روی زمی   یم شینه و مجبورم یم ک

 :با اخم یم گم

 .خییل خییل آدم بیخودی هستر  -

 :با شیطنت یم خنده و یم گه

ی که یم خواستم رسیدم - ، بگو. من که به اون چت  
ی

 .هر چی یم خوای بیک

 :با داد یم گم

 .پر رو -

 :ماکان با صدای بلندتر یم خنده و یم گه

 .چه قدر بانمک حرص یم خوری -

 :با جیغ یم گم

 ماکان؟ -

 :ماکان همون جور که یم خنده یم گه

 چیه خانِم جیغ جیغو؟ -

 :با حرص نگاش یم کنم که یم گه

؟ -  باشه بابا، چرا این جوری نگاه یم کت 

 :با عصبانیت یم گم

 نکنه انتظار داری برات بندری برقصم و بشکن بزنم؟ -

 :با شیطنت یم گه

  و هم بندری برقض؟هوم! بد هم نیست، حاال یم تون  هم بشکن بزن   -

ِ کنه بهم چسبیده و ول کن ماجرا نیست
 .همی   جور که باهاش بحث یم کنم تقال هم یم کنم تا ولم کنه اما اون عی  

 :با لبخند یم گه

 .الگ من و خودت رو خسته نکن، تا من نخوام تو هیچ جا نیم ری -

 :با عصبانیت یم گم
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 نداری، همش دنبال م -
ی

؟مگه تو کار و زندگ  ن راه یم افتر

 :ماکان با خنده یم گه

، تا وقتر خیالم از بابِت تو راحت نشه و چند تا بچه ی خوشگل مثِل خودم بهم ندی باید  - ِ مت 
ی

فعال تو کار و زندگ

 .دنبالت باشم

 :از بس جیغ کشیدم گلوم یم سوزه. با چشمای گرد شده بهش نگاه یم کنم و یم گم

 چ     ی؟ -

ه و یم گهماکان که قیافه ی   :منو یم بینه به زور جلوی خنده اش رو یم گت 

 .االن که نیم خوام، هر وقت زنم شدی -

 :زیر لب زمزمه یم کنم

 .نه تو رو خدا االن بخواه -

 :ماکان با شیطنت یم گه

؟ -  چی گفتر

 :با اخم نگاش یم کنم و یم گم

 .اصال فکرش رو هم نکن که زنت بشم -

م فشار یم ده و به خودش یم چسبونه. خودم هم دیگه خسته شدم، نر خیال تقال و منو که روی پاش نشستم، محک

رهانی یم شم، وقتر زورم بهش نیم رسه چه غلظ کنم؟ معلوم نیست این همه زور رو از کجا میاره. بوسه ای به 

 :گردنم یم زنه و یم گه

، مادر بچه هام هم یم شر  -  .به موقعش زنم که هیچی

 :با غرغر یم گم

 .شتر در خواب بیند پنبه دانه -

 :ماکان با لبخند یم گه

 .شتر رو نیم دونم ویل من که توی خواب فقط تو رو یم بینم -

 :با کنجکاوی یم گم

؟ - ؟ مگه نباید تو کارخونه کار کت   ماکان واقعا چرا همیشه تو روستانی

 :ماکان
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واسه کاِر کارخونه گذاشتم فقط گایه من یا ماهان به  کار اصیل من تو روستاست. چند تا آدم معتمد دارم که اونا رو  -

؟ تو و رزا هم که  کارخونه رس یم زنیم، البته چون ماهان کارای روستا رو انجام نیم ده وقتش آزادتره. راستر خود تو چی

کت رو رها یم کنید و به این جا میاین  !خییل وقتا رسر

 :با لحن بامزه ای یم گم

کت رو اداره یم کنیم؟واقعا فکر کردی من و رز  -  ا رسر

 :با تعجب یم گه

 مگه غت  از اینه؟ -

 :با لبخند یم گم

کت ورشکست شده بود. اکتر کارا رو عمو کیوان انجام یم ده، البته ییک از  - اگه این طور بود که تا حاال هزار بار اون رسر

کت رو  ک بابا و عمو کیوان هم هست که در نبود من و رزا هوای رسر  .داره دوستای مشتر

صدای قدم هانی رو یم شنوم. با نگران  به ماکان نگاه یم کنم. ماکان دستش رو به نشونه ی این که ساکت باشم جلوی 

ه. منو از روی پاش بلند یم کنه و خودش هم بلند یم شه از ترس به بازوی سالم ماکان چنگ یم زنم.  بینیش یم گت 

 :نگایه بهم یم ندازه و آهسته یم گه

ی نیستآروم ب -  .اش، چت  

 یم کشیم
ی

 .هر دو به طرف منبع صدا یم ریم و با دیدن ماهان که با نگران  به سمتمون میاد نفش از رس آسودگ

 :ماهان با دیدن ماکان با نگران  یم گه

 ماکان دستت چی شده؟ -

 :ماکان با خونشدی یم گه

ی نیست، واست تعریف یم کنم. فعال ما رو به ویال برسون، م - ین تموم کردهچت    .اشی   بت  

 :ماهان

 جانی که اومدم این جا بود اما نبودین، فکر کردم برگشتی   روستا اما وقتر به اون  -
وقتر ماشی   رو توی جاده دیدم اولی  

جا رسیدم فهمیدم اون جا هم نیستی   االن با ناامیدی یم خواستم به ویال برگردم که با خودم گفتم یه رس دیگه هم 

 .ین جا باشن، که خدا رو شکر این بار همی   جا بودینبزنم شاید ا

 :ماکان

 .از اول هم قرار بود این جا بیایم اما یه اتفاقانی افتاد که دیر رسیدیم، بریم تو ماشی   برات تعریف یم کنم -

پشت  ماهان رسی تکون یم ده و همه به سمت جاده حرکت یم کنیم. ماهان و ماکان جلوتر از من حرکت یم کنند و من

رسشون یم رم. وقتر سوار ماشی   یم شیم ماکان همه چت   رو برای ماهان تعریف یم کنه البته با سانسور زورگونی هاش 

به مِن بدبخت و از ماهان یم خواد اون دو نفر رو هم یه تنبیه حسانر کنه. ماهان با لبخند نگایه به من یم ندازه و یم 

 :گه
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 به؟روژان با اون همه اتفاق حالت خو  -

 :با شیطنت یم گم

 چه عجب یادت اومد من هم این جا هستم؟ -

ی بگه که یهو یاد خواهرم یم افتم و یم گم  :ماهان یم خواد چت  

؟ -  راستر از رزا چه ختر

 :ماهان با مهربون  یم گه

 .اولش خییل نر تانر یم کرد، اما االن بهتر شده. کیارش و مریم خییل بهش کمک کردن -

 ؟نگران من نشد  -

 :ماهان

 .به دروغ بهشون گفتیم ماکان مجبور بود بره شهر حتما روژان رو هم با خودش برده -

 رزا نگفت چرا شب برنگشتیم؟ -

 :ماهان

 .بهش گفتیم اگه هوا تاریک بشه ماکان تو شهر یم مونه -

 :با لبخند یم گم

 .خیالم راحت شد -

 :ماکان

 .ی همه نگران یم شنبا این قیافه که نیم شه خونه بریم، این جور  -

 :منم رسی به نشونه ی موافقت تکون یم دم که ماهان یم گه

ون. االن هم البد دارن دور و بر جنگل قدم یم زنند -  .نگران نباشی   کیارش و مریم، رزا رو به زور بردن بت 

 یم کشم و یم گم
ی

 :نفش از رس آسودگ

 .اره. لباش داخل ویال ندارموقتر رسیدیم لطفا یکیتون چمدونم رو از توی ویال بی -

 :ماکان و ماهان با هم یم گن

 .من میارم -

ون رو تماشا یم کنم. بعد از مدنر به ویال یم  بعد به هم نگایه یم کنند و یم زنند زیر خنده. من هم لبخندی یم زنم و بت 

رم و به حموم یم رم. باالخره بعد از رسیم و ماکان چمدونم رو میاره باال. به اتاقم یم رم، لباسام رو از چمدونم در میا

ون میام. خییل گرسنمه ویل خوابم هم میاد. خواب رو به هر  م و از حموم بت  چند روز یه دوش درست و حسانر یم گت 

ی ترجیح یم دم، خودم رو روی تخت یم ندازم و بدون فکر به اتفاقای اخت  خییل زود خوابم یم بره  .چت  
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اعت نگایه یم ندازم. حدود یک ساعتر خوابیدم. روی تخت یم شینم و خمیازه ای یم چشمام رو باز یم کنم، به س

کشم. با دست چشمام رو یم مالم و به زحمت از تخت پایی   میام. خییل گرسنمه. از اتاق خارج یم شم، از پله ها پایی   

خونه یم رم. ماهان پشت مت   نشسته  .یم رم و به سمت آشتی 

 :لبخندی یم زنم و یم گم

؟ -  چرا تنها نشستر

 :ماهان با ناراحتر یم گه

 .بازوی ماکان رو بخیه زدم و یه مسکن دادم تا بخوابه -

اض  نکرد من هم دردش رو فراموش کردم. یه حس بدی بهم دست یم ده، احساس  ته دلم خایل شد. از بس هیچ اعتر

ی تو ذهنم یم گه مطمئت  عذاب وجدانه؟ اون صدای مز   :احم رو پس یم زنم و با ناراحتر یم گمعذاب وجدان. یه چت  

 خییل درد داره؟ -

 :ماهان

 .با مسکت  که بهش دادم دردش کمتر یم شه، حاال باید خوابیده باشه -

بت برام میاره و یم گه یت  و رسر  :آیه یم کشم و پشت مت   یم شینم. ماهان از جاش بلند یم شه و یه خرده شت 

 .بخور، رنگ تو صورتت نمونده -

ی ت  رو بریم دارم و یه گاز بهش یم زنم. با این که خییل گرسنمه اصال از گلوم پایی   نیم ره. چرا این قدر احساِس نر شت 

خونه خارج بشم که  یت  یم زنم از رو صندیل بلند یم شم و یم خوام از آشتی  تانر یم کنم. بعد از این که دو گاز به شت 

 :ماهان با تعجب یم گه

ی ن -  خوردی؟کجا؟ تو که چت  

 :یه لبخند تصنیع یم زنم و یم گم

 .چندتانی شکالت خورده بودم -

ی بگه که یم پرم وسط حرفش و یم گم  :ماهان یم خواد چت  

احت یم کنم بعد میام یه چت   بخورم -  .یه کم استر

 از جانب ماهان نیم مونم و به سمت پله ها حرکت یم کنم. نیم دونم چه مرگم شده، نر 
 
اراده به دیگه منتظر حرق

سمت اتاق ماکان یم رم و خییل آهسته در اتاقش رو باز یم کنم. با دیدن ماکان اشک تو چشمام جمع یم شه. به داخل 

اتاق یم رم، خییل آهسته در رو یم بندم. نیم دونم چرا وقتر ماکان رو این طور روی تخت یم بینم تو دلم یه احساِس 

ات رو  نیم تونم درک کنم. به امروز فکر یم کنم که ماکان مثِل فرشته ی نجات به  بدی یم کنم. واقعا دلیل این تغیت 

دادم رسید. دلم یم خواد مثِل همیشه مغرور باشه نیم تونم ضعیف ببینمش. رسم رو تکون یم دم و با خودم یم گم: 

دونم این احساس آروم به سمتش یم رم، پتو رو که از روش کنار رفته مرتب یم کنم. نیم « روژان چه مرگت شده؟»

های ضد و نقیض چیه؟ رسی    ع روم رو بریم گردونم و به سمت در اتاقش یم رم، در رو باز یم کنم به رسعت از اتاقش 
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خارج یم شم. خودم رو به اتاقم یم رسونم و روی تخت پرت یم کنم. دستم رو روی قلبم یم ذارم. این تپش قلب برای 

ِ ساده؟ پس چرا حس
 یم کنم این بار هیچی مثِل نگران  های دیگه نیست؟ چیه؟ برای یه نگران 

 :زیر لب یم گم

 ...نکنه -

حتر جرات ندارم با خودم اون جمله رو تکرار کنم. همی   جور که دارم با خودم فکر یم کنم در اتاق به شدت باز یم 

به سمتش یم رم. تو همی   یه روز  شه. رسم رو باال میارم و با دیدن رزا لبخندی روی لبام یم شینه. از جام بلند یم شم و 

 :کیل الغر شده. بغلش یم کنم و با مهربون  یم گم

 خونر آچر جونم؟ -

 :حس یم کنم داره گریه یم کنه. رزا رو از خودم جدا یم کنم که با چشمای اشکیش مواجه یم شم. با نگران  یم گم

؟ -  چی شده آچر

 :رزا با هق هق یم گه

ا شده روژان، خییل - اخییل چت    . چت  

 :با ناراحتر رزا رو به سمت تخت هدایت یم کنم، سیع یم کنم آروم باشم. با مالیمت یم گم

 .رزا آروم باش -

م و نوازشش یم کنم. رزا با گریه یم گه  :رسش رو تو بغلم یم گت 

 .دارم کم میارمروژان بد جور تو دو رایه گت  کردم. مرگ سولماز، مرگ مامان، حرفای کیارش، برگشِت کیارش. دیگه  -

 :با بهت زمزمه یم کنم

 برگشِت کیارش؟ -

 :رسی تکون یم ده و یم گه

به کمکت احتیاج دارم روژان. از دیشب منتظرت بودم ویل ماهان گفت که ماکان باید به کارخونه یم رفت و چون تو  -

 .هم باهاش بودی حتما تو رو هم با خودش برده

 آره همی   طوره. رزا مگه چی شده؟ -

 :زا با لحن غمگیت  یم گهر 

 .روژان دیگه نیم تونم، دیگه نیم تونم خودم رو به اون راه بزنم -

 :با تعجب نگاش یم کنم و یم گم

؟ -  رزا مگه واسه مرگ مادرت گریه نیم کت 

 :رزا با هق هق یم گه
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 ...چرا اون هم ییک از دالیلشه ویل -

ه، کالفه یم  .شم دیگه هیچی نیم گه، گریه اش شدت یم گت 

 :با ناراحتر یم گم

؟ -
ی

 رزا تو رو خدا درست حرف بزن بفهمم چی یم گ

 :رزا اشکاش رو پاک یم کنه و با لحن غمگیت  یم گه

ی نبود. کیارش کنار تخت نشسته بود و با نگران   - دیروز وقتر بهوش اومدم خودم رو روی تخت خونه دیدم. از تو ختر

نگران  حالم رو پرسید، اما من اون قدر حالم بد بود که با جیغ و داد فقط رساغ نگام یم کرد. وقتر دید بهوش اومدم با 

من اون لحظه اون قدر احساس غریتر « روژان کجاست؟ این بار چه بالنی رسش آوردین. »تو رو یم گرفتم و یم گفتم: 

که اون باعث مرگ مادرم شد. یم کردم که حالیم نبود چی یم گم. بچه ها هم هیچ کدوم نبودن. با داد به کیارش گفتم،  

بهش گفتم ازش متنفرم. ازش متنفرم که همه چت   رو خراب کرد. بهش گفتم اگه اون نبود هیچ وقت قاسم اون قدر 

 .من و روژان رو آزار نیم داد

 :رزا همون جور که اشک یم ریزه ادامه یم ده

دوم از این بالها رسمون نیم اومد. بهش گفتم بهش گفتم اگه اون ماجرای ازدواج اجباری رو راه نیم نداخت هیچ ک -

ی. کیارش هیچی نیم گفت و من فقط و فقط خودم رو  االن که مادرم رو ازم گرفتر یم خوای خواهرم رو هم ازم بگت 

خایل یم کردم. اون قدر گفتم و گفتم تا آروم شدم وقتر رسم رو باال گرفتم کیارش دیگه اون کیارش سابق نبود. غم تو 

بیداد یم کرد دقیقا مثِل اون روزی که تو اومدی دنبالم و مراسم بهم خورد اما با این تفاوت که انگار اون عشق چشماش 

ی بگه، یا حداقل التماس کنه. اما اون نه بهم بد و   کنه، بهم سییل بزنه، یه چت  
 
تو نگاش ُمرده بود. منتظر بودم تالق

 
 
اه گفت، نه بهم التماس کرد. بدون هیچ حرق ون رفت. شبش منتظر برگشت تو بودم، یم خواستم ازت  بت  از اتاق بت 

م ویل وقتر نیومدی نگرانت شدم. مریم و ماهان و بچه ها وقتر به ویال برگشیر  با دیدن حال و روز من  کمک بگت 

ی من، برای تعجب کردن. مریم با دیدن حالم ماجرا رو ازم جویا شد، وقتر همه چت   رو براش تعریف کردم اونم پا به پا

. ماهان برای با ختر  از دست دادن مادرم اشک ریخت. وقت شام هم هرچه قدر منتظر شدیم تو و ماکان برنگشتی  

شدن از حال و روز شماها رفت توی اتاق پیش کیارش و از حال شما پرسید و اون جا بود ما فهمیدیم که شماها به شهر 

. روژان من اون لحظه خییل عصتر بودم نیم  دونستم این جوری یم شه. کیارش دیگه حتر برای شام هم رس مت   رفتی  

حاض  نشد. صبحونه رو هم با نر مییل خورد و بهم توجیه نکرد، بعد از خوردن صبحونه هم با کمال خونشدی رفت 

 .رو مبل سالن نشست

 .رزا تو زود قضاوت کردی، باید بهش فرصت حرف زدن یم دادی -

م از زیر زب  :ونش بکشم. با خونشدی تصنیع یم گمتصمیم یم گت 

 !همه ی اینا به کنار، اصال تو چرا این قدر حرص یم خوری؟ مگه نیم گفتر یه عالقه ی ساده بود -

ه یم شه و بعدش هم خودش رو تو بغلم پرت یم کنه و یم گه  :رزا با چشمای اشکیش بهم خت 

ه ی کتک خورده دیدم نتونستم کیارش رو ببخشم. من توی نبود روژان، نبود. من وقتر اون روز تو رو با اون قیاف -

ی یم تونه در برابر اون همه عشق مقاومت کنه، اما  همون سفر فهمیدم که کیارش رو دوست دارم. آخه کدوم دختر

 .وقتر دیدم تنها خواهرم اون جور غریب بی   این آدما گت  افتاده، نتونستم از پنهون کاری کیارش بگذرم
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 :جمع یم شه و یم گم اشک تو چشمام

 .رزا هنوز که دیر نشده -

 :رزا با هق هق یم گه

 .خییل دیر شده. گفته آخر هفته یم خواد برگرده -

 :رزا رو از خودم جدا یم کنم و یم گم

 گ گفته؟ -

 :رزا

 ب»صبح نر توجه به کیارش یم خواستم به اتاقم برم که کیارش به مریم گفت:  -
ی

ا هم یه مریم خانم بهتر نیست همیک

ون قدم بزنیم، با تو ویال موندن بیشتر روحیه ی همه مون خراب یم شه.  مریم رسی    ع موافقت کرد ویل من « کم بت 

ون  قبول نکردم. وقتر تو اتاق رفتم مریم هم پشت رسم وارد شد و اون قدر اضار کرد که راض  شدم. وقتر با هم بت 

 
 
نزد بلکه همه ی وقتش رو با هاله و حمید پر کرد. هر وقت هم سیع رفتیم کیارش برخالف همیشه نه تنها با من حرق

یم کردم بهش نزدیک بشم ازم دوری یم کرد. شب وقتر برگشتیم مریم با هاله و حمید زودتر وارد سالن شدن. من هم 

ما یم خواستم داخل بشم که کیارش صدام کرد. وقتر به طرفش برگشتم باز اون غم شب قبل رو تو چشماش دیدم ا

اون همه ی سعیش رو یم کرد خونشد باشه، ویل لرزش صداش رو نتونست پنهون کنه اون بهم گفت که آخر هفته 

واسه ی همیشه از این جا یم ره، گفت تموم این مدت به خاطر من این جا بود، گفت واقعا دوستم داشت و هیچ وقت 

باشم. اون داره واسه همیشه یم ره. گفت هیچ وقت قصد آزار دادنم رو نداشت. روژان اون گفت یم ره تا من راحت 

فکر نیم کرد که ازش متنفر باشم. نتونستم بگم که ازش متنفر نیستم، نتونستم بگم که منم دوستش دارم. اون روزانی 

کت یم اومد خییل خوشحال یم شدم ویل غرورم اجازه نیم داد که قبولش کنم، اما االن دارم  که به خاطر من به رسر

ی همیشه از دستش یم دم. روژان بهم کمک کن. منو ببخش که عاشِق کش شدم که خونواده اش تمام مدت واسه 

 .اذیتت یم کردن

م و یم گم  :سیع یم کنم آروم باشم. صورتش رو بی   دستام یم گت 

ودت و کیارش رزا آروم باش. آروِم آروم. این حرفا رو نزن. من اگه یم دونستم به خاطر من داری این بال رو رس خ -

 .میاری محال بود این اجازه رو بهت بدم. پس آروم باش و به خاطر عشِق پاک خودت و کیارش بیخودی گریه نکن

 .ویل اون هر لحظه گریه اش بیشتر یم شه

 .رزا خواهش یم کنم آروم باش. همه چت   درست یم شه -

 :رزا با ناراحتر یم گه

 ...اما -

رو هم بهت بگم که کیارش پش خوبیه، من هم اصال ازش دلخور نیستم. رزا خییل  هیس، کمکت یم کنم و باید این -

اشتباه کردی که به خاطر من یا چه یم دونم غرورت از عشقت گذشتر ویل با همه ی اینا من مطمئنم که کیارش هنوز 

ور به ازای از دست عاشقته و فقط و فقط به خاطر خودت داره ازت یم گذره. این رو همیشه یادت باشه، داشیر  غر 

 .دادن عشق، تاوان سنگیت  رو به همراه داره و اونم شکسته شدن دل طرفینه



 

 
547 

 :رزا رسش رو یم ندازه پایی   و با انگشتاش بازی یم کنه و یم گه

 .نیم خواستم کوچیک بشم -

 :با مهربون  یم گم

اف به عشق کوچیک یم شن؟ رزا من یم گم اگه کش واقعا  - عاشق باشه از غرور که هیچی از جونش مگه آدما با اعتر

 .هم یم گذره

 :رزا با ناراحتر یم گه

 روژان اشتباه کردم االن چی کار کنم؟ -

 :با لبخند یم گم

 .برو با کیارش صحبت کن -

 :رزا با داد یم گه

 چ   ی؟ -

اون قدر برات عزیز نکنه انتظار داری من برم باهاش صحبت کنم. اون االن منتظر یه اشاره از طرف توئه، یعت   -

نیست که برای یه بار هم شده از خودت بگذری. اون دوستت داره رزا، بیشتر از همیشه. عشق تو چشماش بیداد یم 

ه همیشه این جا بمونه لیاقتش بیشتر از این  . کش که از آینده اش زده و به خاطر تو حاض  کنه، همه ی دنیاش تونی

 .هاست

 :ش رو پاک یم کنه و یم گهلبخند رو لباش یم شینه و اشکا

 .حق با توئه، من باید همه ی سعیم رو برای به دست آوردنش بکنم -

 :با شیطنت یم گم

ِ تو عروش برای یه سال من کنار بذار -
 .آچر از این غذاهای مجان 

 :یم خنده و یم گه

احت کن -  .دیوونه! یه کم استر

 :موذیانه یم گم

 !بتمرگم این جا تو بری عشق و حال، مِن بدبخت هم -

 :با داد یم گه

 !روژان -

 .کوفت! من هم شوهر یم خوام -

 :از روی تخت بلند یم شه و ییک یم زنه پس کله ام و یم گه
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 .هاله رو یم فرستم توی اتاق لباساش رو عوض کن -

 هاله واسه من شوهر یم شه؟ -

 :رزا

 روژان؟ -

لبخند از اتاقم خارج یم شه. مرگ ثریا هرچه قدر برامون سخت بود باشه ای یم گم و با لبخند نگاش یم کنم. اون هم با 

ویل باعث شد رزا به خودش بیاد. یم دونستم رزا به کیارش عالقه ای داره ویل تا این حدش رو نیم دونستم. دراز یم 

 .کشم و با خوشحایل به رزا و کیارش فکر یم کنم. مطمئنم زوج خونر یم شن

***** 

 

 

 «ماکان»

باز یم کنه، یه خرده گیجه. روی تخت یم شینه و با گیچر به اطراف نگاه یم کنه کم کم همه چت   یادش  چشماش رو 

ه. زیر لب زمزمه یم کنه  :میاد. دستر روی بازوش یم کشه و از شدت درد لبش رو گاز یم گت 

 !لعنتر  -

ه. نیم دونه چرا  اما دلش یم خواست وقتر چشماش رو از این که روژان رو توی اتاقش نیم بینه یه خرده دلش یم گت 

 :باز یم کنه روژان کنارش باشه ویل غرورش اجازه نیم ده این رو بروز بده. آیه یم کشه و با خودش یم گه

 نکنه واقعا منو نیم خواد؟ -

 :زیر لب زمزمه یم کنه

آخر عمر ازم متنفر باشه،  بیخود، اگه بخواد تنهام بذاره به زور ماِل خودم یم کنمش، اصال هم برام مهم نیست تا  -

 .مهم اینه که ماِل من باشه

 :ویل باز بعد از مدنر از حرفش پشیمون یم شه و یم گه

 ...لعنت به تو روژ -

دیگه ادامه نیم ده و با خودش فکر یم کنه حتر نیم تونه بهش لعنت بفرسته. خودش هم نیم دونه از گ به این حال 

 براش معنانی نداره. یاد بوسه ی امروز یم افته. باالخره و روز افتاده ویل این رو خوب یم د
ی

ونه که بدون روژان زندگ

دوباره تونست طعم لبای عشقش رو بچشه. هر چند به زور بود ویل باز کیل بهش مزه داد. از یاد آوری این که روژان 

ه. معلوم بود تا حاال تجربه ای تو این زمینه نداشت . االن که با خودش فکر یم کنه از نفس کم آورد، خنده اش یم گت 

خودش این سوال رو یم پرسه چرا در مورد روژان اون طور فکر یم کردم؟ چرا فکر یم کردم که با پشای زیادی دوسته؟ 

ی یم گذره بیشتر حرفای روژان رو باور یم کنه، بهتر روژان رو یم شناسه، بیشتر از انتخابش  هر چی که مدت زمان بیشتر

. یاد اون دو تا پشای احمق یم افته که نزدیک بود دستر دستر عشقش رو پر پر کنند. به ماهان گفت مطمی   یم شه

ن. از روی تخت بلند یم شه و به  حسابشون رو برسه. ماهان هم دو تا از نوچه ها رو فرستاد تا خوب حالشون رو بگت 
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 براش سخت بود که خودش رو خونشد سمت پنجره یم ره. یه کم ضعف داره. با اون همه درد و خونریزی خییل

نشون بده ویل تحمل اشک های روژان رو هم نداشت. هر چند وقتر روژان رو، به روی پای خودش نشونده بود واقعا 

درد رو از یاد برده بود. حاض  بود همه ی عمرش رو بده تا یه بار دیگه هم اون لحظه ها رو تجربه کنه. از رفتارای 

ه. یاد حرف روژان یم افته. بچگونه ی روژان خن  :زیر لب زمزمه یم کنه« ماکان بیا خانمت کنم. »ده اش یم گت 

ه ی دیوونه -  !دختر

امروز چه قدر از دستش حرص خورد. بعض  مواقع با خودش یم گه چه جور یم تونه با این همه شیطنت های روژان 

ه که دوریش رو تحمل کنم. از یاد آوری اشک های کنار بیاد، اما بعد خودش جواِب خودش رو یم ده که بهتر از این

ه. زیر لب یم گه  :روژان دلش یم گت 

 .اون اشکاش فقط و فقط مال من بود -

هر چند از این که اشک روژان دراومده ناراحته اما از طرِف دیگه به خاطر این که اون اشکا به خاطر نگران  برای خودش 

 :ن بشه هم خوشحالش یم کنه. با خودش یم گهبود خوشحاله. همی   که روژان براش نگرا

؟ پس چی شد اون همه خشونت و ادعا؟ -  ماکان داری با خودت چی کار یم کت 

 :پوزخندی یم زنه و زیر لب یم گه

 همه دود شد و رفت هوا -

***** 

وارد یم شن. رزا که همی   جور که رو تخت دراز کشیدم در اتاق باز یم شه، رزا با ناراحتر و هاله و حمید با خوشحایل 

ی ازش  ون یم رفت خوشحال بود پس این ناراحتیش واسه ی چیه؟ با وجود هاله و حمید نیم تونم چت   االن داشت بت 

سم  .بتی

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .به به! سالم به هاله جوِن خودم -

 :با خنده به طرفم میاد و خودش رو به بغلم پرت یم کنه و یم گه

 ییل خوش یم گذره، نیم شه همیشه همی   جا بمونیم؟خاله این جا خ -

 :با خوشحایل یم گم

 همیشه که فکر نکنم ویل زیاِد زیاد میایم. سالم به داداش حمید گلم، تو چه طوری؟ -

 :لبخندی یم زنه و یم گه

 .خوبم آچر  -

 .یم دونم از نبود مادرش غمگینه. باید بیشتر هواش رو داشته باشم

 :نویع یم گهرزا با یه لبخند مص
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 .من یم رم یه خرده تو حیاط قدم بزنم -

 .رسی تکون یم دم و هیچی نیم گم، ویل خییل نگرانش هستم. نکنه کیارش قبولش نکرد؟ با صدای هاله به خودم میام

 :هاله

؟ -
ی

 خاله برام قصه یم گ

 :حمید

 .خواهری االن آچر روژان خسته ست بذار واسه ی بعد -

 .، بذار واسه هاله ای یه قصه ی خوشگل بگمداداشر من حالم خوبه -

 :حمید با لبخند یم گه

 .مرش آچر  -

ه یم شه. منم براش قصه یم گم. حمید هم کنار پنجره  هاله روی تخت دراز یم کشه و با چشمای خوشگلش بهم خت 

ون نگاه یم کنه. با تموم شدن قصه متوجه یم شم هاله به خواب رفته. ترجیح  یم دم موقع غذا ایستاده و به بت 

بیدارش کنم. به طرف حمید یم رم و دستم رو روی شونه اش یم ذارم. به طرفم بریم گرده و با چشمای خیسش نگام 

 .یم کنه

 :حمید با ناراحتر یم گه

 مثِل مامان یم شر  -
ی

 .آچر وقتر برای هاله قصه یم گ

 .حمید درکت یم کنم، من خودم هم این روزا رو گذروندم -

 :حمید

ممکن یم شدآ -  .چر تحملش خییل سخته، هر چند اگه داداش کیهان و آچر رزا و آچر مریم نبودن تحملش غت 

 .حمید همه ی ما تو و هاله رو دوست داریم احساس غریتر نکن -

 :حمید

، این قدر باهامون خوب برخورد کردین، من فکر یم کنم از اول هم، ییک از خوِد شماها بودم -  .آچر

 : گمبا مهربون  یم

 .حمید وجود تو و خواهرت برای من و رزا که همیشه تنها بودیم خییل خوب و موثره -

 :حمید

 .باالخره که باید بریم -

 :آیه یم کشم و یم گم

 .این حرفا چیه حمید؟ کجا باید برید، من همه چت   رو درست یم کنم، تو نگران نباش -
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 :حمید

 .بار کش باشم. همی   االن هم کیل بهت بدهکارمآچر من یم خوام کار کنم، خوشم نمیاد رس  -

 .حمید اون پوال رو بعدا بهم بریم گردون  فعال دوست دارم درس بخون   -

 :حمید

 ...ویل آچر  -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

، من االن ازت هیچ پویل نیم خوام بعد از این   - ، یم تون  کم کم در کنارش هم کار کت  که حمید تو وقتر درس بخون 

 .درست تموم شد اون پول رو بهم برگردون

 :حمید

 !این جوری که خییل طول یم کشه -

قرار بود بهم برگردون  ویل زمانش که مشخص نبود. حمید به فکر آینده ی خودت و هاله باش، من به اون پول هیچ  -

. و  کت احتیاچر ندارم. دوست دارم تا قبل از این که بری دانشگاه فقط و فقط درس بخون  قتر هم رفتر دانشگاه تو رسر

کت آشنا یم کنیم  .کمک حالمون باش. خودم یا رزا تو رو با کارای رسر

 :حمید با خجالت یم گه

کت نباشه؟ -  حتر اگه رشته ام مرتبط با رسر

 .آره عزیزم، حتر اگه رشته ات متفاوت باشه باز کسانی هسیر  که راهنماییت کنند -

 :حمید

 .چت   داره درست یم شه آچر من باورم نیم شه همه -

 :بعد با بغض یم گه

 ...هر چند بعد از مرگ مادرم -

ه اما سیع یم کنم لبخند بزنم. با لبخند یم گم  :دلم یم گت 

حمید مطمی   باش خدا هیچ کاری رو نر دلیل انجام نیم ده. حکمتر توی رفیر  پدر و مادرامون بود که ما ازش نر  -

یم  .ختر

 :و یم گهحمید هم رسی تکون یم ده 

 کنیم؟ -
ی

، من و هاله از این به بعد کجا زندگ ، ویل آچر  حق با توئه آچر

 :با تعجب یم گم

 !خب معلومه با من -
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 :حمید با خجالت یم گه

 ...آچر روژان باالخره تو هم یه روز ازدواج -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

. در  - ایظ شماها باید با من بمونید. فقط من باید تو نگران اون ماجرا نباش، همه چت   رو به دست من بستی هر رسر

م که دست عموته  .بتونم رسپرستر شما رو به عهده بگت 

ن؟ با خودم یم گم:  ِ مجرد رسپرستر دو تا بچه رو یم ستی
اگه به من »یه کم نگران این ماجرا هستم، یعت  به یه دختر

دن یم گم عمو کیوان رسپرستیشون رو قبول کنه اون وقت   کنند. نستی
ی

با صدای حمید به « باز هم یم تونند با من زندگ

 .خودم میام

 :با لبخند یم گه

 آچر پس خیالم راحت باشه؟ -

ا فکر نکن. در مورد مادرت هم کمتر غصه بخور، چون  -  کن اصال هم به این چت  
ی

آره گلم، برو با خیال راحت زندگ

 .مادرت هم راض  به ناراحتیت نیست

 :با لبخند یم گه

، من خییل خوشحالم که تو رو دارم -  .مرش آچر

 :با مهربون  یم گم

احت کت   - ه یه خرده استر  .من هم خییل خوشحالم که یه داداِش گل دارم. بهتر

 :حمید رسی تکون یم ده و یم گه

 .باشه آچر  -

اتاق خارج یم شم تا رزا با خارج شدن حمید از اتاق، نگایه به هاله یم ندازم و وقتر که از خوابیدنش مطمی   یم شم از 

ی از  رو پیدا کنم. به سمت سالن یم رم که یم بینم مریم و ماهان رو به روی هم نشسیر  و با هم حرف یم زنند. ختر

 .ماکان و رزا و کیارش نیست

 :یه سالم به دو نفرشون یم دم که هر دوتاشون دستپاچه یم شن. با تعجب نگاشون یم کنم و یم گم

ی شده؟ -  چت  

 :زودتر به خودش میاد و سالیم یم کنه و یم گه ماهان

 .نه، بیا بشی    -

 :مریم هم جواب سالمم رو یم ده. متعجب از رفتارشون یم پرسم

 حالتون خوبه؟ -

 :هر دو رسی تکون یم دن و مریم یم گه
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 کاری داشتر روژان؟ -

 :یاد رزا یم افتم و یم گم

 آره دنبال رزا یم گردم، یم دون  کجاست؟ -

 :مریم

 .گفت یم ره تو حیاط یه هوانی تازه کنه -

 با خودم یم گم مگه قرار نبود بره با کیارش صحبت کنه؟

 :با ناراحتر یم گم

 ماکان و کیارش کجان؟ -

 :ماهان

 .ماکان هنوز خوابه، کیارش هم رفته خونشون -

 :با داد یم گم

 رفته خونشون؟ -

 :ماهان و مریم با تعجب نگام یم کنند و ماهان یم گه

 آره، مگه مشکلیه؟ -

 :یه لبخند تصنیع یم زنم و یم گم

 .نه، ویل نر معرفت یه خداحافظ  هم نکرد -

 :ماهان آیه یم کشه و یم گه

 .قراره چند روز دیگه بیاد واسه همیشه خداحافظ  کنه -

 :کنار مریم یم شینم و یم گم

 .کیارش داره زود تسلیم یم شه -

 :ماهان با اخم مگه

 خواهرت چه بالنی رسش آورده؟کیارش همه  -
 چت   رو برام تعریف کرد. تو که نیم دون 

 :مریم

 مگه چی شده؟ -

 :ماهان

 .بعدا واست تعریف یم کنم -
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با تعجب بهشون نگاه یم کنم، این دو تا از گ این قدر با هم صمییم شدن؟! وقتر تعجب منو یم بینند خودشون رو به 

 .اون راه یم زنند

 :رم و با ناراحتر یم گمبه روی خودم نمیا

ایط روِچ خونر نبود -  .ماهان من همه چت   رو یم دونم، رزا اون موقع تو رسر

 :ماهان با عصبانیت یم گه

 این حق رو داشت که همه چت   رو رس اون کیارش بدبخت خایل کنه؟ -
ی

 یعت  یم خوای بیک

 :با ناراحتر یم گم

ه؟نه، این حق رو نداشت ویل فکر نیم کت  کیارش  -  یه کم داره عجوالنه تصمیم یم گت 

 :ماهان با ناراحتر یم گه

اگه من هم به جاش بودم، یم رفتم. وقتر فکر کت  دختر مورد عالقه ات ازت متنفره دیگه دلییل واسه موندن نیم  -

 .مونه

 .ویل رزا از کیارش متنفر نیست -

 .مریم با لبخند و ماهان با تعجب نگام یم کنه

 :مریم

 .هم از تو چشماش معلوم بود که کیارش رو دوست دارهاز اول  -

 :ماهان

 پس دلیل اون برخوردا؟ دلیل بهم زدن مراسم؟ -

این عالقه از سفرهای بعدی به وجود میاد، از اول نبوده. دلیل برخورداش هم پنهون کاری های کیارش در مورد  -

 .مشکالنر که من داشتم بود، نیم تونست راحت کیارش رو ببخشه

 :اهان با اخم یم گهم

؟ -  تمام این مدت یم دونستر

 .فکر یم کردم یه عالقه ی ساده ست، خودم هم نیم دونستم تا این حده. امروز بهم ماجرا رو گفته -

 :ماهان رسی تکون یم ده و یم گه

 .بیچاره کیارش، تمام این مدت فکر یم کرد رزا به سختر تحملش یم کنه -

 :ازه و یم گهمریم نگایه به ماهان یم ند

ه کیارش رو برگردون   -  .بهتر

 :ماهان
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اما اگه من برم اون حرفام رو باور نیم کنه، فکر یم کنه برای این که از ایران نره ما این نقشه رو کشیدیم. دلیِل این که  -

 .کیارش تا حاال هم مونده اضارای من و ماکان بود که یم گفتیم رزا باالخره قبولت یم کنه

 :م و یم گمآیه یم کش

ی - ه رزا رو هم با خودت بتر  .بهتر

 :ماهان با تعجب یم گه

 یعت  میاد؟ -

االن یم خواست با کیارش حرف بزنه اما وقتر هاله و حمید رو آورد باال، دیدم ناراحته. حاال دلیِل ناراحتیش رو یم  -

 .فهمم

 :ماهان با ذوق از جاش بلند یم شه و یم گه

 .ماده شم. باورم نیم شه باالخره کیارش یم تونه به آرزوش برسهرزا رو صدا کن، یم رم آ -

 .با گفیر  این حرف به من و مریم مهلت حرف زدن نیم ده و رسی    ع ازمون دور یم شه

 :با لبخند نگاش یم کنم. به سمت مریم بریم گردم و یم گم

 .مرییم من یم رم رزا رو صدا کنم -

 :با مهربون  لبخندی یم زنه و یم گه

 .شه گلمبا -

به سمت حیاط یم رم تا رزا رو صدا کنم. وقتر به حیاط یم رسم رزا رو گوشه ی حیاط با چشمای خیس یم بینم. از 

دیدن رزا تو این وضع ناراحت یم شم، با ناراحتر به سمت رزا یم رم. همی   که منو یم بینه به رسعت به طرفم میاد و 

 :گهخودش رو توی بغلم پرت یم کنه و با گریه یم  

 .روژان، کیارش رفت -

 :با اخم یم گم

؟ -  رزا چرا این جوری یم کت 

 :رزا

 .اون دیگه منو نیم بخشه، وگرنه این طور نیم رفت -

 .رزا با ماهان صحبت کردم، قرار شد بری با کیارش صحبت کت   -

ون و یم گه  :رزا رسی    ع از بغلم میاد بت 

 .روژان من نیم تونم -

 :با مهربون  یم گم
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 دوستش داری، پس از چی یم ترش؟ آچر  -
ی

، مگه نیم گ  تو یم تون 

 :رزا

 اگه قبولم نکنه؟ اگه پسم بزنه؟ -

قبولت یم کنه، مطمی   باش قبولت یم کنه. حتر رفتنش هم به خاطر خودته. اون فکر یم کرد وجودش باعث آزارت  -

 .یم شه

 :رزا با ناراحتر یم گه

 .ها به دستور کیارش رسم نیومده نظرم عوض شداوایل شاید، ویل وقتر فهمیدم اون بال -

 .پس برو همه چت   رو بهش بگو، اون فکر یم کنه ازش متنفری -

 :با چشمای خیسش تو چشمام زل یم زنه و یم گه

؟ -  تو اینا رو از کجا یم دون 

 .ماهان بهم گفت -

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 .بیچاره کیارش، خییل آزارش دادم -

 :با لبخند یم گم

ان کن -  .از این به بعد جتر

ی بگه که یهو ساکت یم شه. با نگران  یم پرسم  :یم خواد چت  

ی شده؟ -  رزا چت  

 :رزا

 روژان، نکنه کیارش دوباره اشتباهات گذشته اش رو تکرار کنه؟ -

ی اتاق نیم افته، فقط گذشته ها رو فراموش کن و به حال فکر کن -  .خیالت راحت، من مطمئنم چنی   چت  

 :ا با ناراحتر یم گهرز 

 .ای کاش از اول قبول یم کردم، مادرم آرزو به دل از دنیا رفت -

 .رزا اشتباه نکن، اگه همون موقع قبول یم کردی چون این ازدواجت اجباری بود از کیارش متنفر یم شدی -

 :رزا کیم فکر یم کنه و یم گه

دا کردم تازه تونستم خونر های کیارش رو ببینم، اما دلم حق با توئه. وقتر به من آزادی داده شد و حق انتخاب پی -

 .برای مادرم خییل یم سوزه
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 یم کرد. عذاب وجدان به خاطر این که نتونست  -
ی

رزا اگه اون موقع ازدواج یم کردی مادرت با عذاب وجدان زندگ

 .کمیک بهت بکنه. خودت رو ناراحت نکن، مادرت هم از خوشحالیت خوشحاله

 :رزا

 .توی این مدت کم، خییل بهش عادت کرده بودم، االن خییل دلتنگشم روژان -

 :با ناراحتر ادامه یم ده

 .خییل دیر رسیدم -

 :آیه یم کشم و یم گم

رزا آروم باش، نیم گم بهش فکر نکن چون نیم شه ویل یم گم قدر داشته هات رو بیشتر بدون. درسته مادرت دیگه  -

من و بقیه هم که هستیم. هر چند جای خایل مادرت رو پر نیم کنیم اما حداقل  کنارت نیست ویل تو عشقت رو داری. 

 .تالشمون رو یم کنیم تا راحت تر با نبود مادرت کنار بیای

 :رزا با لبخند یم گه

 .مثِل همیشه آرومم کردی، مرش روژان -

 :با مهربون  یم گم

 .تو هم خییل وقتا آرومم کردی -

ی بگه که م  :اهان یم رسه و با لبخند یم گهرزا یم خواد چت  

 رزا باالخره قبول کردی؟ -

 :رزا با خجالت رسش رو پایی   یم ندازه و یم گه

منده که این طور شد -  .رسر

ه یم شه و یم گه  :ماهان با مهربون  بهش خت 

 .کیارش خوشبختت یم کنه، مطمی   باش -

م به سمت سالن یم رم. همی   که وارد سالن یم شم بعد از یه کم حرف زدن ماهان و رزا از ویال خارج یم شن، من ه

ه شده. با تعجب نگاش یم کنم و به سمتش یم رم  .چشمم به مریم یم افته که متفکر به، رو به رو خت 

 مریم؟ -

 :متوجه نیم شه. دستم رو یم ذارم روی شونه اش و یم گم

 !مریم -

 :مریم به خودش میاد و یم گه

 ها! چی شده؟ -
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 :و هم و یم گماخمام یم ره ت

ت شده؟ -  مریم انگار یه چت  

 یم گه
ی

ی شباهت داره به جز لبخند. بعد با شادِی ساختیک  :مریم لبش رو به نشونه ی لبخند کج یم کنه که به هر چت  

 .دیوونه شدیا -

 :با جدیت نگاش یم کنم و روی مبل رو به روییش یم شینم و با اخم یم گم

 یه نگاه یم تونم بفهمم االن شادی یا ناراحت. بهم بگو چت شده؟ مریم منو احمق فرض کردی؟ من با  -

 :مریم با ناراحتر رسش رو پایی   یم ندازه و یم گه

س که نیم تونم بگم - س، نتی  .روژان نتی

 مریم آخه چی شده؟ من نگرانتم. توی این یه روزی که نبودم چی شده که تو این قدر تغیت  کردی؟ -

م و بگممریم با ناراحتر از جاش ب  :لند یم شه که باعث یم شه من هم رسی    ع بلند شم و مچ دستش رو بگت 

 موضوع ماهانه، درسته؟ -

مریم رنگش یم پره و اشک تو چشماش جمع یم شه. با بهت نگاش یم کنم. یعت  واقعا موضوع ماهانه؟ مچ دستش رو 

م. باورم   از دستام خارج یم کنه و به سمت حیاط یم دوه. خودم رو روی مبل پرت یم کنم و رسم رو بی   دستام یم گت 

نیم شه! یعت  مریم هم از ماهان خوشش اومده؟ آخه مگه یم شه این دو نفر توی این مدت کم این طور بشن؟ مگه 

مریم نامزد نداره؟ خدایا دارم از دست همشون دیوونه یم شم. اون از رزا، این هم از مریم. خودم هم که اصال 

جدیدا چه مرگم شده. اول از همه از پله ها باال یم رم و یه رس به اتاق یم زنم. هاله آروِم آروم  بالتکلیفم نیم دونم

خوابیده. نگایه به حمید یم ندازم که روی کاناپه به خواب رفته. یه پتوی اضافه بریم دارم و روی حمید یم ندازم. یه 

که بیدار نشه نوازشش یم کنم. دلم یم خواد، برم خرده روی تخت کنار هاله یم شینم و نگاش یم کنم. آروم طوری  

پیِش مریم اما حس یم کنم یه خرده به تنهانی نیاز داره. آیه یم کشم و با ناراحتر به آینده فکر یم کنم. آخر این ماجراها 

رج یم چی یم خواد بشه. تحمل شکست اطرافیانم رو ندارم. بعد از حدود نیم ساعت از جام بلند یم شم و از اتاق خا

شم. فکر یم کنم شاید االن دیگه مریم بتونه برام حرف بزنه. البته امیدوارم. به سمت حیاط حرکت یم کنم. وقتر به 

حیاط یم رسم مریم رو نیم بینم. از آقا جعفر در مورد مریم یم پرسم که یم گه مریم به پشت ساختمون رفته. رسی 

 که کنار دیواره نشسته، رسش رو هم روی پاهاش تکون یم دم و به همون سمت یم رم. مریم روی سن
ی

گ بزرگ

 :گذاشته. با نزدیک شدن من رسش رو باال میاره. با دیدن من یم گه

 .روژان دارم دیوونه یم شم. من نیم خواستم این جوری بشه، باور کن -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .ن. من که نیم خوام رسزنشت کنممریم چرا داری خودت رو عذاب یم دی، حرف بزن خودت رو سبک ک -

 :مریم

 .روژان حال بدی دارم -

 :با مهربون  یم گم
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 چرا گلم؟ -

 :مریم

 روژان به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟ -

 :با لبخند یم گم

ی رو قبول نداشته باشم دلیل نیم  - ؟ راحت باش گلم. اگه من چت   ی معتقدم، مهم خودنر مهم نیست من به چه چت  

 کار درست یا اشتباه باشه، مهم اینه که تو به چه چت   اعتقاد داری؟  شه که اون

 :مریم

روژان خودم هم تعجب یم کنم، من اصال تو خط عشق و عاشقر نبودم، نیم دونم چی شد. همون روز که ماهان رو  -

 .دیدم برای اولی   بار دلم خواست که جلوی یه پش دیده بشم

ی نیم گم انگار یه خرده آروم یم شه. حس یم کنم فکر یم کرد  مریم با خجالت نگایه بهم یم ندازه وقتر یم بینه چت  

االن رسزنشش یم کنم، اما من فقط و فقط با لبخند نگاش یم کنم. هر چند دلم نیم خواست این جوری بشه ویل االن 

 .که شده باید خونشد باشم و درست فکر کنم

 : ده و یم گهمریم که خیالش از بابت من راحت شده ادامه یم

روژان وقتر نگام به نگاهش افتاد توی نگاه رنگ شبش غرق شدم. هیچ وقت این طور نشده بودم. وقتر با لبخند بهم  -

سالم کرد برای اولی   بار از جنس مخالف خجالت کشیدم. قلبم اون قدر تند یم زد که خودم هم باورم نیم شد. وقتر 

ه نگاهم یم کرد دلم یم خواست من هم نگاش کنم. هر چند از تعریفانی که از تو از اول مست  تا ویال همی   جور از آین

شنیده بودم سیع یم کردم نر تفاوت جلوه بدم اما حس یم کنم زیاد هم موفق نبودم. همه ی این رسدرگیم ها یه 

به هاله و طرف، احساس عذاب وجدان هم یه طرف. عذاب وجدان بد جور داغونم یم کرد. وقتر محبتش رو نسبت 

 .حمید یم دیدم، کیف یم کردم. با همه ی اینا خییل سیع کردم از ماهان دوری کنم

 :با بغض یم گه

 یم افتاد که من و ماهان با هم رو به رو یم شدیم. ماهان دقیقا نقطه ی مقابِل شایان  -
ر
اما نشد، روژان هر بار، اتفاق

 .فتاراش رو یم پسندیدمبود. نیم گم همه ی اخالقاش خوبه ویل من خییل از ر 

 :با هق هق یم گه

ویل با همه ی اینا من نیم خواستم خیانت کار باشم، اما دارم به شایان خیانت یم کنم. هر چند از اول بهش گفتم  -

دوستش ندارم اما دارم بهش خیانت یم کنم. روژان خیانت این نیست که جسمت رو در اختیار کش دیگه، جز 

 . مواقع با فکر کردن به کش دیگه هم به همشت خیانت یم کت  همشت قرار بدی! بعض  

 :حرفاش رو قبول دارم، اما باید دلداریش بدم. کنار مریم یم شینم، دستم رو روی شونه هاش یم ذارم و یم گم

 .مریم آروم باش -

 :مریم

 .آخه چه جوری آروم باشم؟ روژان امروز ماهان بهم گفت دوستم داره -
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مریم نگاه یم کنم. مگه یم شه به این زودی عاشق بشن. هر چند قیافه ماهان از همون اول داد یم زد اما  با دهن باز به

 !باز فکر نیم کردم با شنیدن نامزدی مریم دیگه پا پیش بذاره

 :مریم

 .روژان بگو چی کار کنم؟ تو رو خدا تو بگو چی درسته؟ چی غلط؟ من دیگه هیچی نیم دونم -

 :گم  آیه یم کشم و یم

 .مریم من از اول هم با ازدواجت با شایان مخالف بودم. هنوز هم دیر نشده یم تون  نامزدی رو بهم بزن   -

 :مریم

 .نیم تونم روژان، به خاطر حاِل بابام هم که شده باشه نباید این کار رو کنم -

ه. تو حتر در مورد رفتارای بد مریم اگه پدرت بفهمه که تو این قدر از شایان بدت میاد محاله بذاره این ازدو  - اج رس بگت 

ی به خونواده ات نگفتر   !شایان هم چت  

 :مریم

 .روژان، من یم تونم ماهان رو فراموش کنم -

 :با داد یم گم

چرا نیم فهیم؟ موضوع االن ماهان نیست، موضوع آیندته، چه ماهان تو زندگیت باشه، چه نباسه، تو با شایان  -

 !بدبخت یم شر 

 :مریم

 ...اما -

 که همیشه منو راهنمانی یم کرد؟ همیشه بهم کمک یم کرد؟ تو  -
؟ تو اون مرییم هستر ؟ ها! به من بگو اما چی اما چی

 واقعا خودنر که امروز بدون جنگیدن تسلیم شدی؟

 :مریم با ناراحتر یم گه

م جونم رو هم برای خونواده ام بدم، عشق که دیگه چت    -  .ی نیستروژان از من نخواه، من حاض 

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

اشتباه تو همی   جاست که فکر یم کت  ارزش عشق از جونمون هم پایی   تره. اگه فکر یم کت  عشق هیچ چت   نیست  -

 عشق نیست یه هوِس زود گذره. عشق مقدسه، آدم رو به اوج یم 
ی

پس برو با شایان ازدواج کن، چون ایت  که تو یم گ

 یم
ی

 ده، با عشق، آدم اون قدر قدرت پیدا یم کنه که یم تونه در برابِر یه دنیا بجنگه. من کار ندارم که بره، به آدما زندگ

تو و ماهان چه طور توی این مدت کم ادعای عاشقر یم کنید، اما یم گم اگه این عشق، عشقه باید حداقل تالشت رو 

. انتخاب با خودته. اگه یم خوای زندگیت رو تباه کت  با خو  دته. اما اینو یادت باشه که در آینده پدرت با دیدن بکت 

بدبختر تو داغون یم شه و یم شکنه، خرد یم شه و هیچ کاری نیم تونه بکنه. یه عمر هم خودش رو رسزنش یم کنه 

م رو خراب کردم ِ دختر
ی

 .که من زندگ



 

 
561 

 :مریم

دشون بگذرن تا عشقشون موندگار روژان عشق همیشه موندن و بهم رسیدن نیست. بعض  مواقع آدما باید از خو  -

بشه، من عاشق ماهانم اما حاض  نیستم برای رسیدن به عشقم یه دنیا رو فدا کنم. درسته عشق مقدسه اما وقتر به 

 اون عشق نفرت انگت   یم شه
 .خاطر عشق دل چندین نفر رو بشکون 

 :اشک تو چشمام جمع یم شه و یم گم

، من هیچ وقت نیم تونم مثِل تو خوب باشم مرییم دوست ندارم این جوری ببینمت، -  .تو خییل خونر

 :مریم

روژان تو از من هم خوب تری. اگه من جای تو بودم هیچ وقت نیم تونستم مثِل تو از هاله و حمید و رزا دفاع کنم.  -

، خییل وقته که خودت ر  و من فقط چند روز پیششون بودم برام خییل سخت بود. تو خودت هم از خودت گذشتر

 .فراموش کردی

 :نیم تونم مریم رو این قدر افشده ببینم، دلم بد جور گرفته. با آه یم گم

اف کرد؟ -  ماهان چه جوری بهت اعتر

 :با لبخند تلچ  یم گه

با همه ی عشقر که بهش داشتم ویل سیع یم کردم باهاش عادی و حتر تا حدودی رسد برخورد کنم، اما اون تمام  -

بود. من حس یم کردم که بهم زیادی توجه یم کنه، اما سیع یم کردم پا روی احساسم بذارم تا مدت نگاش دنبال من 

اف کرد. یم خواستم بهش جواب منق  بدم اما نشد. بهم گفت که یم دونه به شایان عالقه ای  این که امروز بهم اعتر

 .ندارم، بهم گفت االن از من جواب نیم خواد

 شدی؟چی شد اون قدر باهاش صمییم  -

 :مریم یم گه

 .باورت یم شه، خودم هم نیم دونم چه جوری شد اون جور صمییم شدم -

وع شده. به نظرم دارین خییل رسی    ع پیش یم رین. این اصال درست نیست -  .مریم عشق تو و ماهان خییل زود رسر

 :مریم آیه یم کشه و یم گه

 یم کنه -
ر
 .وقتر جوابم منفیه دیگه چه فرق

 ...این مدت یه خرده ماهان رو بشناس، توی رفتاراش دقیق شومن یم گم توی  -

 :مریم یم پره وسط حرفم و یم گه

 یه کم بشناسش؟ -
ی

 من یم گم جوابم منفیه تو یم گ

 جوابت منفیه؟ -
ی

 مریم مگه نیم گ

 .مریم رسی تکون یم ده
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 .خب، پس با یه شناخت ساده از ماهان جوابت تغیت  نیم کنه -

 :مریم

 یده داره؟آخه چه فا -

 یه حشت خونر های ماهان رو نیم خوری شاید با توجه به رفتارای بد ماهان  -
ی

حداقل فایده اش اینه که فردا تو زندگ

 .کال نظرت بهش عوض شد و توی زندگیت راحت تر فراموشش کردی

 :زیر لب زمزمه یم کنه

رو بیشتر بشناسم به قول تو شاید اصال اون  فکر نکنم بتونم فراموشش کنم، اما باشه سعیم رو یم کنم که ماهان  -

 !نباشه که من، تو ذهنم ازش دارم

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .آفرین درستش هم همینه -

 :مریم

مندتم. اومدم این جا بهت کمک کنم اما بیشتر اسباب زحمتت شدم -  .رسر

 :با اخم یم گم

ین دوست من هستر و توی بدترین رسر  - ان کنماین حرفا چیه؟ تو بهتر  .ایط کنارم بودی، االن نوبِت منه که جتر

ی بگه که یم گم  :مریم یم خواد چت  

ت حرف نزن - ِ خونر باش و رو حرف کوچیکتر
 .دختر

ه. یم خنده و یم گه  :مریم چند مایه از من بزرگتر

ه ی لوس -  !دختر

 :با شیطنت یم گم

 !آلزایمر گرفتیا! جدیدا صفتای خودت رو به من قالب یم کت   -

 :مریم با خنده یم گه

 .دیروز کجا بودی؟ نگرانت شدیم. همه مجبور شدیم به رزا دروغ بگیم ویل خودمون بد جور نگران بودیم -

 :ماجرا رو با سانسور قسمت های مربوط به ماکان تعریف یم کنم. بعد از تموم شدن حرفام مریم یم گه

بود رس تو نازل شد. فکر کنم آه و نفرین استادا باالخره کار  عجب شانش داری تو! از وقتر اومدی این جا هر چی بال  -

 .دستت داد

 :با اخم یم گم

 .ویل برای تو و رزا که بد نشد -
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 :با خنده یم گه

 برای تو هم که بد نشده مثِل این که احمد رو فراموش کردی؟ -

 :با داد یم گم

ن - ه. ُمرده شورش رو بتر
َ
 .ا

 :دمبا اخم نگاش یم کنم و ادامه یم 

 چرا خوب خوباش به شما یم رسه، هر چی کور و کچلش به مِن بدبخت؟ -

 :مریم

 مگه احمد کور و کچل بود؟ -

ی از کور و کچل هم کم نداشت -  !نه بابا، ویل چت  

 :مریم با جدیت یم گه

 !وقتر بهت یم گفتم آدم باش گوش نیم کردی، االن باید ترشیت بندازیم -

 :با لحن غصه دار یم گم

 ت  هیچ رایه وجود نداره؟یع -

ه یم گه  :مریم خنده اش یم گت 

 درست یم شه،  -
ی

حاال عیتر نداره این ماکان هنوز مونده. فقط یه خرده بداخالقه و دست بزن داره که اونم رس زندگ

 ماکان واسه تو. نظرت چیه؟

ه اگه ختر داشت ماکان بهم پبشنهاد داده صد درصد از تعجب دهنش ب ی بگم خنده ام یم گت  از یم موند. یم خوام چت  

 :که یم گه

داییش قبال تورش کرده - ه. اینم که نیم شه! دختر
َ
 .ا

ته دلم خایل یم شه. نیم دونم چرا با این حرِف مریم ناراحت یم شم هر چند سیع یم کنم خونشد باشم ویل نیم دونم 

داییش کجای کاره؟  چرا نیم تونم. اگه ماکان منو دوست داره پس دختر

 :ریم یه خرده فکر یم کنه و یم گهم

ه -  که بهتر
ی

 !من یم گم همی   ماکان رو بچسب نهایتا یم شر زن دومش. از ترشیدگ

 .نیم دونم چرا با شنیدن این حرفا یه احساس بدی بهم دست یم ده اما سیع یم کنم بخندم

 یم گم
ی

 :با خنده ی ساختیک

احت   -  .کت  هم تنها نباشر برو توی اتاق هاله اینا تا هم یه خرده استر

 :با شیطنت یم گه
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 یعت  یم خوای فکر کت  چه جوری ماکان رو به دام بندازی؟ -

 مگه جک و جونوره؟ -

 :مریم

ین گزینه همینه -  .پس نه، فکر کردی آدمه! هر چند واسه ی تونی که آدم نیستر بهتر

 .من فرشته ام، باید با یه فرشته ازدواج کنم -

 :مریم

 .اییل هم از ترس نزدییک هات پیداش نیم شهبرو بابا، عزر  -

م و یم گم  :یه نیشگون از بازوش یم گت 

 .نه، این جور که معلومه دیگه زبوِن خوش حالیت نیم شه، باید از راه عملیش وارد بشم -

م که از جاش بلند یم شه و با دو ازم دور یم شه  .یم خوام یه نیشگون دیگه بگت 

 :یم گه همون جور که یم دوه با خنده

 .همیشه حقیقت تلخه -

لبخندی یم زنم و هیچی نیم گم. حرفای رزا بد جور ذهنم رو مشغول کرد. به سمت ساختمون حرکت یم کنم، وقتر 

به سالن یم رسم فقط ماکان رو یم بینم که روی مبل نشسته و اخماش تو هم رفته و با چند تا دفتر کلنجار یم ره. با 

 :اخم جلو یم رم و یم گم

؟ -  ماکان تو این جا چی کار یم کت 

 :رسش رو باال میاره، با تعجب نگام یم کنه و یم گه

 دارم به کارای کارخونه یم رسم، مگه مشکلیه؟ -

 :روی مبل رو به روییش یم شینم و یم گم

احت کن - ، برو توی اتاقت استر  .تو االن باید توی رختخوابت باشر

 :ماکان یه لبخند یم زنه و یم گه

 . تونم خییل کار دارم، توی این چند روزه نتونستم به کارام برسمنیم -

 مگه نگفتر کارات رو کِس دیگه ای انجام یم ده؟ -

ا نگایه یم ندازه و یم گه  :دوباره رسش رو میاره پایی   و به دفتر

 .درسته، ویل باید یه نظارت کیل هم داشته باشم -

 .هر وقت ماهان اومد بگو انجامشون بده -
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 :انماک

م که تا دو هفته ی دیگه هم آماده نیم شه، از بس نر خیاله! دقیقا مثِل جنابعایل -  .اگه بخوام به ماهان بستی

ه -  .درستش هم همینه، آدم باید از زندگیش لذت بتر

 :ماکان همون جور که به کارش یم رسه با لبخند یم گه

 هم باشر  -
ی

 .اگه درستش اینه پس باید به فکر ورشکستیک

 .خیال بابا نر  -

 :با شیطنت ادامه یم دم

 .خدا که رزا رو بیخودی بهم نداده -

 :لبخندش پررنگ تر یم شه و یم گه

ا نیم کشیم؟ -  چه عذانر که از دست شما کوچیکتر
 ما بچه های بزرگتر

دیه. یم خوای دعواش کنم؟ -
َ
 من که مایه ی افتخار آجیم هستم، حتما ماهان بچه ی ب

 :ماکان

مه که رزا اصال از دستت حرص نیم خوره. الزم نکرده دعواش کت  ییک باید خودت رو دعوا کنه. راستر رزا کامال معلو  -

ون   بت 
 .کجاست؟ از جعفر پرسیدم گفت با ماهان رفیر

 .اوهوم، رفیر  خونه ی کیارش -

 :با تعجب نگام یم کنه و یم گه

؟ -  یعت  چی

 :شه یم گه ماجرا رو براش تعریف یم کنم. وقتر حرفام تموم یم

 .پس باالخره راض  شد -

 یم کنه؟ -
ی

 اوهوم، کیارش بعد از ازدواج توی روستا زندگ

 :ماکان رسی تکون یم ده و یم گه

 .آره، قرار بود اگه کیارش موندن  شد، توی کارخونه کار کنه -

 :با ناراحتر یم گم

ه. بعد از ازد -  .واج رزا خییل دلتنگش یم شمبا این که از این ازدواج راضیم، ویل باز دلم یم گت 

 :اخماش تو هم یم ره، دفتر رو یم بنده و یم گه

 .اون وقت چرا؟ شما قرار نیست جانی برین، پس دلتنگ کش هم نیم شی    -
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 من تهرانه. این جا بمونم چه غلظ کنم؟ -
ی

 همه ی خونه و زندگ

 :ماکان با جدیت یم گه

 .جاست بعد از ازدواجت همه ی خونه و زندگیت همی    -

 .ماکان من دارم روی پیشنهادت فکر یم کنم اما نیم تونم بگم جوابم صد درصد مثبته -

 :ماکان

 .تو هرچه قدر که دوست داری فکر کن، ویل من جواب منق  قبول نیم کنم -

 :با اخم یم گم

-  
ی

 .تو خییل بهم زور یم گ

 :با نیشخند یم گه

 .روی تو فقط این جوری جواب یم ده -

 .هم که جواب داد چه قدر  -

ی بگه که از روی مبل بلند یم شم. باالی رسش یم رم و یم گم  :یم خواد چت  

احت کن، من تو بخش حسابداری واردم -  .برو استر

 :ماکان با خنده یم گه

 یعت  االن نگرانیم؟ -

 :با اخم یم گم

ان کنمگ گفته نگرانتم؟ باالخره این بال به خاطر من رست اومده پس باید یه جور  -  .جتر

 :ماکان با دلخوری یم گه

 .روژان خییل نر احساش -

 .این جمله رو چند باری از زبونت شنیدم -

ا رو بریم داره و یم گه  :ماکان با ناراحتر رسی تکون یم ده و از جاش بلند یم شه، دفتر

احت یم کنم تو هم کارا رو انجام بده، هر جا هم به م - سبیا تو اتاقم، من یه کم استر  .شکل برخوردی از من بتی

 .باشه ای یم گم و پشت رسش راه یم افتم. به سمت اتاقش یم ریم، در رو باز یم کنه و داخل یم شه

 :با خنده یم گم

 !من همه جا شنیدم خانما مقدم ترن -

 :لبخندی روی لباش یم شینه و یم گه
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 خانما، تو که هنوز بچه ای -
ی

 !خوبه خودت داری یم گ

 .حرف یم زنه روی کاناپه یم شینههمی   جور که 

 :با حرص یم گم

-  
ی

 .جنابعایل هم بابا بزرگ

 :با این حرفم پقر یم زنه زیر خنده و یم گه

؟ -  بیا بغلم بشی   تا بگم باید چی کار کت 

 :با اخم یم گم

 .الزم نکرده، خودم که نر سواد نیستم جنابعایل برو بخواب حرف هم نزن -

 :طرف تختش یم ره و یم گهاز جاش بلند یم شه و به 

 .فقط به حساب کتابا گند نزن -

 :چپ چپ نگاش یم کنم و یم گم

انی رسم یم شه -
 .ییک از دوستای بابام حسابدار بود منم یه مدت رفتم پیشش. یه چت  

 :روی تخت دراز یم کشه و یم گه

 .پس انجام بده ببینم چی کار یم کت   -

 .برسمباشه، تو بخواب بذار من به کارام  -

 :ماکان

 .خوابم نمیاد، خییل خوابیدم -

 :همون جور که به کارام یم رسم یم گم

احت کن -  .چشمات رو ببند و استر

 :ماکان

احت کنم؟ -  حاال نیم شه با چشمای باز استر

 :با حرص یم گم

 .هر غلظ دلت یم خواد بکن فقط حرف نزن، اشتباه یم کنم -

 :ماکان زیر لب یم گه

 .بداخالق -

 :رو میارم باال و بهش نگاه یم کنم و یم گم رسم
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 .همینه که هست به خودت رفتم -

دوباره به کارم مشغول یم شم. همی   جور که دارم کارام رو انجام یم دم سنگیت  نگاش رو روی خودم احساس یم کنم. 

یم شم. حس یم کنم دارم حس یم کنم قلبم داره میاد تو دهنم. قبلنا این جوری نبودم. خودم هم یم دونم دارم عوض 

ی نیم گفت. با فکر کردن به  داییش چت   به ماکان وابسته یم شم. یاد حرف مریم یم افتم. ای کاش مریم در مورد دختر

ه. آیه یم کشم و حواسم رو به کارم یم دم داییش باز هم دلم یم گت   .دختر

 :ماکان

 چی شده؟ -

 :با تعجب نگاش یم کنم و یم گم

؟ -  چی

 :ماکان

 ا این قدر تو فکری؟چر  -

ی نیست دارم به کارا یم رسم -  .چت  

 :ماکان

ه شدی و هیچ کاری نیم کت   -  خت 
 !کامال معلومه! حدود ده دقیقه ست به دفتر

 :با خونشدی یم گم

 .داشتم فکر یم کردم دارم درست انجام یم دم یا نه -

 :ماکان پوزخندی یم زنه و یم گه

 بود؟ بعد اون آیه که آخرش کشیدی چی  -

 :با اخم یم گم

 .مطمئت  که رست به جانی نخورده. آه کجا بود! داشتم نفس یم کشیدم -

 :ماکان با جدیت یم گه

 روژان منو چی فرض کردی؟ -

 :با شیطنت یم گم

 .بذار فکر کنم. هوم، به هیچ نتیجه ای نرسیدم. بعدا بهت یم گم -

ی بگه که یم گم  :ماکان یم خواد چت  

 .کارام برسمساکت، باید به   -

 :با حرص یم گه
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 .من که باالخره از زیر زبونت یم کشم -

 .جوابش رو نیم دم و به بقیه ی کارام یم رسم. قسمت آخرش تراز نیم شه. داره بد جور با اعصابم بازی یم کنه

 :با نشسیر  کش کنار خودم به خودم میام. با تعجب به ماکان نگاه یم کنم که یم گه

 .این دفتر کلنجار یم ری که هر چی صدات کردم متوجه ی من نشدی چیه؟ این قدر با  -

 :با حرص یم گم

 .این قسمت تراز نیم شه -

 :با خونشدی نگایه به عددا یم ندازه و بعد از مدنر یه لبخند یم زنه و یم گه

. یه من یم گم حواست پرته، باز بگو نه -  !عقل کل، این جا رو اشتباه نوشتر

م. اون قسمت رو درست یم کنم و یم گمبه اون جانی که ا  :شاره یم کنه نگاه یم کنم و با اخم دفتر رو ازش یم گت 

 .برو بابا، دلت خوشه ها. همه اشتباه یم کنند یه بار هم من -

 :ماکان

ئه یم کت   -  .خوشم میاد که خودت رو زود تتر

، باز  ه یم شه دوباره بلند یم شه و به طرف تختش یم ره و دراز یم کشه. لعنتر  !بهم خت 

 :با عصبانیت یم گم

. آدم تمرکزش رو از دست یم ده - ه نشر  .یم شه بهم خت 

 :یه لبخند یم زنه و یم گه

 .زن آیندیم دلم یم خواد نگات کنم -

 :با خشم یم گم

ی به مِن بدبخت دادی - داییت رو نگاه کن. چه گت   .بچه پر رو. برو اون دختر

 :ماکان

 .ابت تو راحت بشه، بعد یم رم به اون هم نگاه یم کنماول بذار خیالم از ب -

 :با اخم یم گم

ه ی لوس و نت  ازدواج کن -  .خیالت از بابت من هیچ وقت راحت نیم شه، پس برو با همون دختر

 :لبخندش پررنگ یم شه و یم گه

 .اول تو، بعد اگه دلم بخواد با اونم ازدواج یم کنم -

 :با جیغ یم گم
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 !ماکان -

 .پررنگ تر یم شه لبخندش

 :ماکان

 .وقتر تو راض  هستر که اشکال نداره -

، دور منو خط بکش -  .من یم گم فقط همون رو بگت 

 :ماکان

 .نه دیگه نیم شه. من این فداکاری رو یم کنم، تا تو رو از نر شوهری نجات بدم -

 :با اخم یم گم

 من نخوام جنابعایل فداکاری کت  گ رو باید ببینم؟ -

 :ماکان

؟ -
ی

 هوم، هیچ رایه نداره باید بخوای. راستر نیم خوای به عموت در مورد ازدواج رزا بیک

یاد عمو یم افتم. زیاد حوصله اش رو ندارم. مخصوصا حوصله ی اون پشه ی اخموش رو. صد رحمت به ماکان، 

ران اومده بودن،عمو از من اردالن که اصال از بس اخم یم کنه ابروهاش تو هم گره خورده. یادمه آخرین بار که ای

خواستگاری کرده بود ویل بابا همون لحظه جواِب منق  رو بهشون داده بود. دلیلش هم این بود که این دو نفر زمی   تا 

آسمون با هم فرق یم کنند. راست هم یم گفت، اردالن جواب سالم منو به زور یم داد. خییل خودش رو باال یم 

 .م میامگرفت. با صدای ماکان به خود

 :ماکان

 !روژان کم کم دارم نگرانت یم شما -

 :با تعجب یم گم

 چرا؟ -

 :ماکان

 امروز چرا این قدر تو فکری؟ -

. در مورد عموم گفتر یاد آخرین باری که به ایران اومده بودن افتادم. به  - ای بابا! تو هم که فقط از من ایراد بگت 

شون یم کنم ویل فکر نکنم ب یان بعد از مرگ پدر و مادرم هم فقط به گفیر  یه تسلیت خشک و خایل احتمال زیاد ختر

 .اکتفا کردن. بابام، برادرش بود نیومد، بعد برای ازدواج رزا بیاد، فکر نکنم

 :ماکان

؟ - شون یم کت   پس دیگه چرا ختر

شون کنم فردا نگن چرا به ما نگفتی    - ه ختر
 .زشته. بهتر
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 :ماکان

 مگه چند نفرن؟ -

 .وقع سال اگه قرار باشه کش بیاد فقط عمو و اردالنه. زن عمو استاد دانشگاه ست و نیم تونه بیادتو این م -

 :ماکان با تعجب یم پرسه

 اردالن؟ -

 .اوهوم، پشعمومه -

 :ماکان

 که این طور! این اردالن چند سالشه؟ -

 :باالخره کارم تموم یم شه. دفتر رو یم بندم و یم گم

 .آخیش، تموم شد -

 :ان با اخم یم گهماک

 !جوابم رو ندادی -

؟ -  چی گفتر

 :ماکان

 یم گم این پشه چند سالشه؟ -

 گ؟ -

 :ماکان

 روژان؟ -

. حدود ش و دو سال. دقیق نیم دونم باید همی   قدرا باشه -
ی

 .آهان، اردالن رو یم گ

 :ماکان اخماش یم ره تو هم و یم گه

 احیانا که این پشه مجرد نیست؟ -

 :یم گم با خونشدی

 .چرا اتفاقا مجرد هم هست -

 :اخماش بیشتر تو هم یم ره. بعد از چند دقیقه سکوت یم گه

 اگه ایران بیان کجا یم مونند؟ -

 !خب خونه ی ما. هتل که نیم رند -
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 :ماکان

 خونه ی شما؟ -

 .اوهوم -

 :ماکان

 اگه بیان روستا هم البد تو ویالی شما یم مونند؟ -

؟ خب آره دیگهماکان عجب سواالنی  -  .یم کت 

 :با جدیت یم گه

شون کت   -  .الزم نیست ختر

ه و یم گم  :خنده ام یم گت 

 اون وقت چرا؟ -

 :با اخم یم گه

؟ -  خودت نیم دون 

 :با خونشدی یم گم

 .خواستگاری تو از من باعث نیم شه که با همه ی اطرافیانم قطع رابطه کنم -

 :با عصبانیت یم گه

 .راه نرو روژان رو اعصاب من -

 :اخمام تو هم یم ره و یم گم

؟ اردالن پش عمومه. هر چند من با اونا رابطه ی خونر ندارم ویل وقتر ایران هسیر  تو  - ماکان چرا حرف زور یم زن 

خونه ی ما یم مونند. نیم تونم باهاشون بد برخورد کنم، بهشون بگم برید هتل چون ییک از خواستگارام خوشش نمیاد 

 کنید شما با من
ی

 .زندگ

 :با عصبانیت یم گه

؟ -  کت 
ی

 من خوشم نمیاد با پش غریبه تو یه خونه زندگ

 :سیع یم کنم خونشدیم رو حفظ کنم و بعد با آرامش یم گم

ماکان اون  که تو به عنوان پش غریبه ازش یاد یم کت  پش عمومه و البته عموم هم همراهشه، در ثان  جنابعایل فعال  -

ِ شخصیم دخالت یم کت   با من نسبتر 
ی

 .نداری که داری این طور توی زندگ

 :با عصبانیت از جاش بلند یم شه و یم گه
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روژان یه کاری نکن به زور تو رو به عقد خودم در بیارما. من مثِل کیارش نیستم که بیخودی صتر کنم، کیل حرف  -

 .بشنوم آخرش هم دست خایل بمونم

ون یم دم و از   :جام بلند یم شم و یم گم نفسم رو با حرص بت 

 .کارم تموم شد ترجیح یم دم به اتاقم برم -

 .ماکان با چند قدم خودش رو به در یم رسونه و در رو قفل یم کنه

 :بعد از قفل کردن در به طرفم میاد و یم گه

 .هنوز حرفم تموم نشده -

 :دوست ندارم عصبیش کنم سیع یم کنم با مالیمت حرف بزنم. به آرویم یم گم

؟ من کاری به کار اردالن ندارم -  ماکان چرا این قدر اذیت یم کت 

 :چشماش رو باریک یم کنه و یم گه

 یعت  اون داره؟ -

ون سیع کنه آروم  دوست دارم رسش رو بکوبم به دیوار. بعض  مواقع خییل سخته آدم از درون حرص بخوره و از بت 

 :باشه. به سختر یم گم

 .به کار من نداره، این رو بفهمنه نداره. اون هم کاری  -

 :ماکان

 عموت که نقشه ای برای شما دو نفر نداره؟ -

. اصال یم دون  چیه، عموم منو  - ، هیچی نیم گم باز حرِف خودت رو یم زن  . هر چی وای ماکان داری دیوونه ام یم کت 

 برای اردالن در نظر گرفته. حرفیه؟

 :ماکان با ناباوری نگام یم کنه و یم گه

، مگه نه؟ -  شوچ  یم کت 

 :با اخم یم گم

؟ -  توی قیافه ی من آثاری از خنده و شوچ  یم بیت 

 :ماکان با داد یم گه

 ...پس همه ی حرفات دروغ بود؟ این که کش تو زندگیت نی  -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

 من نیست. تو خودت هم زورگ -
ی

 وارد شدی. عموم با بابام در هیچی دروغ نبود، همون طور که گفتم کش توی زندگ

 .مورد من و اردالن صحبت کرد اما بابام راض  نشد و جواب منق  داد
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 .یه کم آروم تر یم شه اما باز صداش بلندتر از حد معموله

 :ماکان

 چرا جواب منق  داد؟ -

 یم گم
ی

 :با کالفیک

 !ماکان -

 .سیع یم کنه با مالیمت صحبت کنه

 :ماکان

 م بگو چرا؟ نکنه تو یم خواستیش ویل چون بابات راض  نبود قبول نکردی؟روژان خواهش یم کن -

 .ماکان حالت خوبه؟ من اگه یم خواستمش از حقم دفاع یم کردم و بابا رو راض  یم کردم -

 :ماکان

 چرا بابات مخالفت کرد؟ -

 .اردالن خییل رسد و خشکه. بابام یم گفت این دو تا اصال به هم نیم خورن -

ه و یم گمخنده ام   :یم گت 

 .خییل به تو شباهت داره -

 :با داد یم گه

 روژان؟ -

 :دستام رو به عالمت تسلیم باال میارم و یم گم

ه. جواب سالم منو هم به زور یم  - خودم هم از اردالن دل خوشر ندارم. همیشه خودش رو زیادی دست باال یم گت 

 .گفت برام مهم نیست، من فقط به اضار بابا راض  شده بودم  ده. وقتر بابام بهش جواب منق  داد با خونشدی بهم

 :ماکان با اخم یم گه

 .از بس احمق بوده -

با این حرفش خوشحال یم شم. هر چند به روی خودم نمیارم ویل وقتر از من تعریف یم کنه ته دلم یه جوری یم شه. 

کنم چون من و ماکان هنوز خوب همدیگه رو نیم   حس یم کنم دوستش دارم ویل هنوز مطمی   نیستم، اما باز باید فکر 

ِ ساده باشه
ی

 شناسیم شاید فقط یه وابستیک

 :ماکان

 بهشون ختر بده ویل اگه اومدن همه رو به ویالی خودمون میاری، شنیدی؟ -

 .اگه ایران بیان این جا نیم مونند، شاید فقط برای مراسم به روستا بیان -
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 :ماکان با تعجب یم گه

 چرا؟ -

 :پوزخند یم گمبا 

اومدن به روستا و یه روز موندن توی این جا براشون کش شانه. شخصیتشون رو زیر سوال یم بره. مخصوصا اردالن  -

 .و مادرش که اصال راض  نیم شن

 :ماکان

 مگه ثروتشون در حد شما نیست؟ -

 .کیل ثروتش زیادتر از پدرمهنه بابا، زن عموم تک فرزند ییک از آدمای رسشناس تهران بود. در نتیجه عموم   -

 :ماکان

 اگه این قدر رابطشون باهاتون بده چه طور راض  یم شن به مراسم بیان؟ -

 .شاید هم نیومدن و فقط یه کادونی فرستادن -

 :ماکان با اخم یم گه

 !یعت  به ایران بیان ویل توی مراسم ازدواج برادرزاده شون نیان -

 .رزا خوشش نمیاددلت خوشه ها! عموی من زیاد از  -

 :آیه یم کشم و یم گم

 زیاد رزا رو تحویل نیم گرفت، من نیم فهمیدم که چرا با رزا اون جور برخورد یم کنه اما بعد از مرگ  -
ی

از همون بچیک

ام با عموم و خونواده  پدر و مادرم و فهمیدن گذشته ی رزا همه چت   برام روشن شد. با همه ی اینا رزا همیشه با احتر

 .خورد یم کرد. اگر هم به ایران بیان تنها دلیلش تفری    ح سایل یه بارشونه که بیشتر اوقات زن عمو نمیاداش بر 

 :ماکان

 .پس به احتمال زیاد اگر ایران هم باشن نمیان -

 :با نیشخند یم گم

 کنند اونا با خونواده هانی که از خودشون پولدارتر باشه زیاد رفت و آمد یم کنند، حتر اگه اون افراد  -
ی

 .تو بیابون زندگ

 :ماکان با اخم یم گه

 منظورت چیه؟ -

منظورم تو و خونوادته. باالخره خییل از عموم پولدارتر به نظر یم رسید اگه در مورد شما بدونند حتما میان ویل از  -

ی بگم نیم دونم پاشون به این روستا یم رسه یا نه؟  اون جانی که من نیم خوام در مورد شماها چت  

 :اکانم
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 .همون بهتر که نرسه -

ام به خاطر پول. نظر شخض جنابعایل مگه این نبود -  .چرا؟ اینا که خییل به خودت شباهت دارن. احتر

 :ماکان

 !روژان -

 .صداهانی از پایی   به گوشم یم رسه

 :با اخم یم گم

 ماکان فکر کنم رزا و ماهان برگشیر  در رو باز کن ببینم چی شده؟ -

 :کم به صداها گوش یم ده، بعد رسی تکون یم ده و یم گهماکان هم یه  

 .فکر کنم حق با توئه -

به سمت در یم ره و در رو باز یم کنه. اول من و پشت رِس من ماکان از اتاق خارج یم شیم. صدای کیارش و ماهان رو یم 

م با لبخند نگام یم کنه و یم شنوم. لبخندی روی لبم یم شینه، پس موضوع حل شد. نگایه به ماکان یم ندازم اون ه

 :گه

 .انگار همه چی درست شده -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

ه -  .بریم تو سالن ببینیم چه ختر

 .رسی تکون یم ده و هر دو به طرف سالن حرکت یم کنیم

 .هوقتر به سالن یم رسیم با دیدن کیارش و رزا که روی مبل کنار هم نشسیر  لبخنِد روی لبام پررنگ تر یم ش

 :ماهان با دیدن من و ماکان یم گه

یه ی رزا رو آماده کن - . روژان تو هم برو جهت    .ماکان باید به فکر دوماد کردن کیارش باشر

 :روی مبل رو به روی کیارش و رزا یم شینم و با اخم یم گم

؟ همی   که خودش رو بهتون یم دم خیلیه - یه واسه چی  !جهت  

 :نه و یم گهکیارش با عشق به رزا نگاه یم ک

 .من هیچی ازت نیم خوام همی   که قبولم کردی یه دنیا ازت ممنونم -

 :رزا با خجالت رسش رو پایی   یم ندازه و یم گه

 کیارش این حرفا چیه؟ -

کیارش اون قدرا هم که فکر یم کت  رزا تعریق  نیستا. از من گفیر  بود فردا بخوای پسش بفرستر من قبول نیم کنما.  -

 .تا آخر عمر بیخ ریشته قبول کردی
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 :رزا با داد یم گه

 !روژان -

 .همه از حرف من و داد رزا به خنده یم افیر  

 :کیارش با لبخند یم گه

 .خودم تا آخر عمر نوکرشم -

 :با جدیت یم گم

 .من گفتم که فردا بامبول درنیاری. تازه دارم از دسِت داد و فریاداش راحت یم شم -

 :ماهان

 .این کیارش خر شد، رفت خیالت راحت باشه -

 :با شیطنت یم گم

 .حس یم کنم تو هم داری خر یم شیا -

 :رنگش یم پره و یم گه

 .دیوونه -

 :رسی    ع حرف رو عوض یم کنه و یم گه

م -  .من یم رم یه دوش بگت 

ما دور یم شه ماکان و کیارش با تعجب نگاش یم کنند. رزا هم با تعجب نگایه به من و ماهان یم ندازه. ماهان رسی    ع از 

 :و ماکان با جدیت یم گه

 چی شد؟ -

 :شونه ای باال یم ندازم و یم گم

 !من چه یم دونم -

ی نیم گه. کیارش و رزا هم که اون قدر رسگرم حرف زدن با هم هسیر  که زودی ماجرا  معلومه قانع نشده ویل دیگه چت  

 :رو فراموش یم کنند. تازه یاد کیهان یم افتم و یم گم

 کیهان کجاست؟راستر   -

 :ماکان هم که انگار تازه متوجه ی غیبت کیهان شده یم گه

ی ازش نیست -  !آره ختر

 :کیارش
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مثِل این که قرار بود زود برگرده. هرچه قدر موند شما نیومدین. گفت باید زودتر بره تهران تا یه خرده به کاراش رس و  -

 .سامون بده و خونواده اش رو برای رفیر  آماده کنه

 :ناراحتر یم گمبا 

 .کیهان رو آورده بودم یه خرده بهش خوش بگذره ویل فقط اذیت شد -

 رسی تکون یم ده و یم گه
ی

مندگ  :رزا هم با رسر

احت نکرد. وقتر حالم رو دیده بود یم خواست بمونه ویل من قبول نکردم به زور  - واقعا. یه روزش رو هم استر

گفتم ماشی   روژان هست. پس با ماشی   من برو اگه مشکیل پیش اومد   فرستادمش. یم خواست با اتوبوس بره ویل من

 .ما از ماشی   روژان استفاده یم کنیم

 :ماکان لبخندی یم زنه و یم گه

 .باالخره که باید یم رفت، پس بیخودی خودتون رو ناراحت نکنید -

ه ی حسود، به اون روزنامه هم با اخم نگاش یم کنم که لبخند روی لباش خشک یم شه و اخماش تو هم یم ره. پش 

 !حسودی یم کنه

 یم گه
ی

 :رزا با سادگ

آره باالخره باید یم رفت ویل ای کاش با ناراحتر نیم رفت. خیالش از جانب ما راحت نبود، گفت بعد از انجام دادن  -

 .کارام اگه شما برنگشتی   یه رس بهتون یم زنم

ل یم کنمماکان با اخم روی مبل کنار من یم شینه. خنده ا ه اما خودم رو کنتر  .م یم گت 

 :کیارش یم گه

 .روژان خونواده ام امشب برای صحبت کردن میان -

 :با نر خیایل یم گم

 .مگه توی خونتون نیم تونند صحبت کنند -

 :رزا

 !روژان -

 !باشه بابا، این جوری خودت رو نشون نده فکر یم کنند شوهر ندیده ای -

 :رزا

 .روژان ساکت شو -

 :کر یم گممتف

 !هر چند واقعا شوهر ندیده ای -
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 .ماکان پقر یم زنه زیر خنده. کیارش هم با لبخند نگام یم کنه، اما رزا از همون جا برام خط و نشون یم کشه

 :من با نر خیایل بریم گردم سمت کیارش و یم گم

 .مهریه ی خواهرم رو خودم انتخاب یم کنم -

 :کیارش

 .یم دممن جونم رو هم برای رزا  -

 :ماکان

ده یه خرده خجالت بکش. مرد هم این قدر زن ذلیل -
َ
ه. ب

َ
ه، ا

َ
 !ا

 :با اخم نگایه به ماکان یم ندازم و یم گم

 .از این رفتارای نر ادنر بکت  اجازه نیم دم با کیارش رفت و آمد کنیا. ممکنه رفتارات روی کیارش اثر بذاره -

 :بعد بریم گردم سمت کیارش و یم گم

 .ی چی گفتم اگه این جوری حرف زد حِق رفت و آمد باهاش رو نداریشنید -

ی بگه که کیارش با مظلومیت یم گه  :ماکان یم خواد چت  

 .چشم -

 .آفرین پش خوب -

 :ماکان با دهن باز به کیارش نگاه یم کنه و من نر تفاوت به ماکان به حرفم ادامه یم دم

تا لواشک شمشک، بقیه اش رو هم خود رزا تصمیم  1400ه، به همراه تا کاکتوس باش 1400مهریه ی خواهرم باید  -

ه  .یم گت 

 :رزا

ه امشب پایی   نیای، معلوم نیست چه آبرو ریزی ها یم خوای راه بندازی -  !روژان تو بهتر

 .کیارش و ماکان از حرفای من و رزا به خنده یم افیر  

 .مگه یم شه من خواهِر دسِت گلم رو مفت و مجان  بدم -

 :زا با اخم یم گهر 

؟ -  منو به لواشک یم فروشر

 .اوهوم -

 :رزا با داد یم گه

 آره؟ -
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 :با مظلومیت یم گم

، تو رو که نیم شه کوفت کرد. من عاشق لواشکم -  .معلومه که آره. تو مثِل زهر مار یم مون 

 :رزا

 .مهریه واسه ی منه، هیچی به تو نیم رسه -

 :با مظلومیت بهش زل یم زنم و یم گم

 .مگه من و تو داریم. مهریه ی تو ماِل منه، مهریه ی من ماِل منه، مهریه ی مریم ماِل منه -

 :رزا

 .بعد اون وقت چی چی به ماها یم رسه -

 .همی   کیارش بهت رسیده بسه دیگه -

 :نگایه به کیارش یم ندازم و یم گم

ر توقع شدن -
ُ
ای این دوره زمونه چه پ  !دختر

ه و یم گهرزا یم خواد بلند بشه   :بیاد سمت من که کیارش دستش رو یم گت 

 .بشی   خانمم، این قدر حرص نخور -

 .ماکان با خنده به ما نگاه یم کنه

 :با تعجب نگایه به کیارش و رزا یم کنم و یم گم

؟ یعت  چی منم شوهر یم خوام. داره حسودیم یم شه ها -  .شما گ فرصت کردین این قدر با هم صمییم بشی  

 .و کیارش و رزا اول بهت زده بهم نگاه یم کنندماکان 

 :با تعجب یم گم

 چیه؟ چرا این جوری نگام یم کنید. مگه شوهر خواسیر  جرمه؟ -

 .با این حرفم هر سه تاشون زیر خنده یم زنند

 :مریم هم تو همی   موقع وارد سالن یم شه و یم گه

 .من که بهت گفتم برو همون احمد رو بگت  گوش نکردی -

 :بریم گرده سمت مریم و یم گه رزا 

ه. همون احمد هم خدا پس کله اش زده بود، وگرنه تو رو  - سالم مرییم. من هم باهات موافقم هیشیک این رو نیم گت 

 چه به داشیر  خواستگار؟

 مگه چمه؟ -
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 :مریم

 .بگو چت نیست -

 :رزا رسی تکون یم ده و یم گه

 داره رسش یم رهباید همون اول احمد رو قبول یم کردیم، هم -
ی

 .ون احمد هم فهمید چه کاله بزرگ

 :با مظلومیت یم گم

 .شما مظلوم گت  آوردین. اصال خودم یم رم خوش تیپ ترین شوهر رو تور یم کنم -

خونه یم ره. کیارش نگاه معت  داری به ماکان یم ندازه و لبخند  ماکان با اخم از جاش بلند یم شه و به سمت آشتی 

 .نهموذیانه ای یم ز 

 :مریم

 .البد از تیمارستان -

 :یم خوام جوابش رو بدم که رزا یم گه

ش کن -  .روژان اگه تونستر فردا برو شهر یه زنگ واسه ی عمو بزن و ختر

خونه رسیده بود رِس جاش یم ایسته و نگایه به من یم ندازه. من هم فقط رسی تکون یم دم و  ماکان که به نزدییک آشتی 

 .هیچی نیم گم

خونه یم ره و من هم به عمو فکر یم کنم. رزا عجب گذشتر داره. اگه عمو اون رفتار رو با من کرده ماکان  به داخل آشتی 

بود اصال جواب سالمش رو هم نیم دادم. این همه سال بهش طعنه زدن ویل االن باز هم با مهربون  باهاشون رفتار یم 

 .کنه

 .اش بلند یم شهرزا با مریم مشغول صحبت یم شه و کیارش هم از ج

 :رزا نگایه بهش یم ندازه که یم گه

احت کنم. خییل وقته درست و حسانر نخوابیدم -  .برم یه خرده استر

 :با مسخره بازی یم گم

 .یه، یه، یه. عشق با آدما چه کارا که نیم کنه -

یداد یم کنه. فقط نیم رزا چشم غره ای بهم یم ره و به کیارش با لبخند نگاه یم کنه. عشق تو چشمای هر دوشون ب

 .دونم که چه طور متوجه ی عشق رزا نشده بودم

 .کیارش از سالن خارج یم شه، من هم از جام بلند یم شم و به سمت اتاق حرکت یم کنم تا بچه ها رو بیدار کنم

به آرویم از پله ها باال یم رم و به داخل اتاق رسک یم کشم. هنوز هر دو تا خوابن. به سمت تخت هاله یم رم و 

 :موهاش رو نوازش یم کنم و یم گم

؟ -  هاله خانیم، هاله جونم نیم خوای بیدار شر
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 :هاله یه خرده چشماش رو باز یم کنه و با لحن بچگونه ای یم گه

 .خاله فقط یه خرده دیگه بخوابم -

 :لبخندی به روش یم زنم و با مهربون  یم گم

 .ا بخواب، آفرین خانیمعزیزم بلند شو یه چت   بخور بعد دوباره بی -

 .بعد هم خم یم شم و گونه اش رو به آرویم یم بوسم

 :هاله با چشمای خمار از خواب، روی تخت یم شینه و یم گه

یت  هم بدی - یط که بهم شت   .خاله به رسر

 :با خنده یم گم

 .باشه گلم، تا تو بری دست و صورتت رو یه آب بزن  من هم داداش حمید رو صدا یم کنم -

 :شوق یم گه با 

یت  یادت نره ها -  .باشه خاله، فقط شت 

 .باشه خانم خانما -

 .با شوق و ذوق از کنارم رد یم شه. به سمت حمید یم رم و آهسته صداش یم کنم

، داداش حمید -  .داداشر

 :چشماش رو باز یم کنه و با دیدن من رسی    ع یم شینه و یم گه

ی شده؟ -  آچر چت  

 :زنم و یم گم با مهربون  لبخندی بهش یم

 .نه گلم، فقط بیدارت کردم که یه چت   بخوری، این جوری ضعف یم کت   -

 :با مهربون  یم گه

 .مرش آچر  -

 :نگایه به اتاق یم ندازه و یم گه

 هاله کجاست؟ -

 .رفته دست و صورتش رو بشوره -

 :تو همی   لحظه هاله هم یم رسه و یم گه

 بریم خاله؟ -

 .آره گلم -
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ز من و حمید حرکت یم کنه. من و حمید هم، با هم، همقدم یم شیم. همی   که به راه پله یم رسیم و یم هاله جلوتر ا

ون میاد و یم گه  :خوایم از پله ها پایی   بریم، ماهان از اتاقش بت 

 به به! ببی   گ این جاست؟! هاله جون  بغل عمو میای؟ -

 .بلندش یم کنههاله با ذوق به بغل ماهان یم ره. ماهان هم از زمی   

 :هاله

یت  بخوریم -  .عمو داریم یم ریم شت 

 :ماهان یم خنده و یم گه

 .شکمو -

 :نگایه به حمید یم ندازه و یم گه

 آقا حمید ما حالش چه طوره؟ -

 :حمید

 .مرش آقا، خوبم -

 :ماهان اخیم یم کنه و یم گه

 .آقا چیه! ماهان صدام کن -

 :با خنده ادامه یم ده

 .می   بارواسه ی هزار  -

 :حمید با خجالت یم گه

ده -
َ
 .آخه این جوری که خییل ب

 :با لبخند به حمید نگاه یم کنم و یم گم

 .داداش ماهان صداش کن -

 :نگایه به ماهان یم ندازم و یم گم

 نظرت چیه؟ -

 :با لبخند یم گه

 .عالیه -

 :حمید هم لبخندی یم زنه و با لبخند یم گه

 .باشه آچر  -
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 :روی زمی   یم ذاره و یم گه ماهان، هاله رو 

 هاله خانیم این خاله ات رو چند دقیقه به من قرض یم دی؟ -

 :هاله با ناراحتر یم گه

؟ - یت  چی  پس شت 

ی بگم که ماهان یم گه  :یم خوام چت  

 به عمو ماکان بگو بهت بده، باشه گلم؟ -

 :هاله با خنده یم گه

 .باشه عمو -

 .حمید هم با لبخند از ما دور یم شه بعد با دو از پله ها پایی   یم ره. 

 :با تعجب به ماهان نگاه یم کنم و یم گم

 با من چی کار داری؟ -

 :ماهان با جدیت یم گه

 .بیا اتاقم بهت یم گم -

رسی تکون یم دم و ماهان جلوتر از من حرکت یم کنه. من هم با قدم های کوتاه پشت رسش حرکت یم کنم. وقتر به 

اق رو باز یم کنه و بهم تعارف یم کنه. من هم با پر رونی وارد یم شم و روی کاناپه یم شینم. از این اتاقش یم رسه در ات

ه. در رو یم بنده و میاد جلوم یم شینه  .حرکِت من خنده اش یم گت 

 خب، حاال بگو چی شده؟ -

 :نر مقدمه یم گه

 .روژان به کمکت احتیاج دارم -

 البد مریم؟ -

 :ماهان

 ؟بهت گفت آره -

 .رسم رو به نشونه ی تایید حرفش تکون یم دم و هیچی نیم گم

 :ماهان

. من عشق رو تو چشمای مریم هم یم بینم اما اون -  ...کمکم یم کت 

 :آیه یم کشم و وسط حرفش یم پرم و یم گم
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 ؟ماهان من عشِق تو و مریم رو هنوز باور ندارم. مگه یم شه تو این مدت کم این طور عاشق و شیدا بشی    -

ه و یم گه  :ماهان رسش رو بی   دستاش یم گت 

خودم هم باورم نیم شه که مثِل این پشای نوجوون دارم رفتار یم کنم اما دست خودم نیست. هر روز که یم گذره از  -

 .انتخابم مطمی   تر یم شم

 .اما مریم نامزد داره -

 :ماهان

 .اما دوستش نداره -

 .، حتر اگه دوستش نداشته باشهدلش نیم خواد به نامزدش خیانت کنه -

 :ماهان

من که نیم گم خیانت کنه، من یم گم نامزدش رو دوست نداره، یه عالقه ای هم که به من داره، من هم دوستش  -

 .دارم، خب با خونواده اش صحبت کنه

 .خودم هم زیاد درباره ی این موضوع باهاش حرف زدم، حتر قبل از ماجرای تو، اما قبول نیم کنه -

 :ماهان

 .روژان خواهش یم کنم کمکم کن فقط همی   یه بار -

ون یم دم و یم گم  :نفسم رو با حرص بت 

اصال اومدیم نامزدی به هم خورد، تو و مریم اصال با هم جور درنمیاین، تو آزاد ویل اون مذهبیه. اون خییل به مسایل  -

؟  مذهتر اهمیت یم ده یم خوای اون موقع چی کار کت 

 :اخم یم گهماهان با 

 .واقعا نیم دونم، فقط این رو یم دونم، نیم تونم اون رو کنار یه نفر دیگه ببینم -

 :آیه یم کشم و یم گم

. سیع یم کنم کمکتون کنم. به مریم نگو با من صحبت کردی. تا زمان  که این جا هستیم  - همدیگه رو بهتر بشناسی  

یات رفتاریش کنار بیای و همه ی خونر ها و بدی هاش رو فرصت داری مریم رو بشناش. اگه تونستر با خصوص

 .بپذیری کمکت یم کنم

 :مثِل بچه ها ذوق یم کنه و از جاش بلند یم شه و یم گه

 .ایول. یم دونستم کمکم یم کت   -

 :با اخم یم گم

 .بشی   کارت دارم -
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 :مثِل بچه مدرسه ای ها رسی    ع یم شینه و یم گه

 .بگو -

هت نیم کنم. تو باید مریم رو بشناش مریم هم باید تو رو بشناسه اگه به نتیجه ای رسیدین من االن هیچ کمیک ب -

 .کمکتون یم کنم

 :ماهان با ناراحتر یم گه

 .اون موقع که دیگه مریم داره یم ره -

 .مشکل ما مریم نیست، مشکل ما نامزد مریمه، که من اگه ببینم عشقتون واقعیه با خونواده اش صحبت یم کنم -

 :به وضوح امید رو توی چشماش یم بینم با مهربون  یم گه

ی که باعث به هم خوردن ازدواج کیارش شد در آخر این طور به همه  - روژان هیچ وقت فکرش رو نیم کردم اون دختر

 .مون کمک کنه. همیشه مدیونتم حتر اگه به مریم نرسم

 :با لبخند یم گم

تو هم خییل به ما کمک کردی. راستر ماهان یه چت   رو یادم رفت بهت بگم  این حرفا چیه؟ من وظیفمه، یه روزانی  -

 ...مریم از خونواده ی ثروتمندی نیس 

 :دستش رو به عالمت سکوت باال میاره و یم گه

ا برام مهم نیست -  .ادامه نده، این جور چت  

 تونه تحملت کنه. مریم از تو خوشش و یه چت   دیگه، اگه قرار باشه با رعیت و مردم عادی بد رفتار کت  مریم نیم -

اومده ویل هنوز رفتاِر تو رو با رعیت ندیده. سیع کن خودت رو اصالح کت  نه این که پیش مریم تظاهر به خوب بودن 

 .کت  

 :ماهان با دلخوری یم گه

 .من آدم متظاهری نیستم -

. یادته وقتر از ماجرای کتک خوردنای من با  - ختر شدی به خاطر این که نظر رزا نسبت به  تو هم دقیقا مثِل کیارشر

؟ ی بهش نگفتر  کیارش عوض بشه چت  

 یم گه
ی

مندگ  :با رسر

من  -  ...بابت اون موضوع رسر

 :وسط حرفش یم پرم و یم گم

 رفتارانی رو ازت ببینه به راحتر باهاش  -
، اینا رو گفتم که بدون  اگه یه روز مریم چنی   منده بشر اینا رو نگفتم که رسر

یکنار ن ین تصمیم رو بگت   .میاد. سیع کن همیشه با عدالت رفتار کت  و بهتر

 :ماهان
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. همه مون  - وقتر کیارش از تهران اومد و در مورد تو گفت، باورم نیم شد که تو زودتر از رزا، کیارش رو بخشیده باشر

 .فکر یم کردیم اگه رزا هم راض  بشه تو با لجبازی با ازدواجشون مخالفت یم کت  

 خواهرم بازی نیم کنمغر  -
ی

ا. من هیچ وقت با زندگ  .ور مهمه ویل نه به قیمت زیر پا گذاشیر  خییل چت  

 :ماهان با لبخند یم گه

ه؟ - ین تصمیم رو یم گت  ایط بحران  بهتر  گ یم تونه فکرش رو کنه اون دختر رسر و شیطون در رسر

 :با مهربون  یم گم

 .من هم خییل جاها اشتباه یم کنم -

 :ماهان

 یم دونستر مریم از خییل جهات به تو شباهت داره؟ -

 :با لبخند یم گم

 رفتارای خوبم رو مدیون مریم هستم. آشنانی با مریم خییل روی زندگیم تاثت  مثبت  -
با حرفت موافقم، ویل من بیشتر

 .گذاشت

 .ماهان با لبخند نگام یم کنه و هیچی نیم گه

 :از جام بلند یم شم و یم گم

 .بقیه ی بچه هابریم پیش  -

 :اونم از جاش بلند یم شه و یم گه

 .بریم خانم خانما که امشب خییل رسمون شلوغه -

 :همون جور که به طرف در یم رم یم گم

 .آره بابا، قراره یه مهریه ی سنگیت  بگم که دهن همه باز بمونه -

 :با لبخند یم گه

 پس مهریه هم مشخص کردی؟ -

 ند ساله منتظر این روزم؟اوف، کجای کاری! یم دون  چ -

 :ماهان

 چند ساله؟ -

 .یه نوزده، بیست سایل یم شه -

 :ماهان از خنده منفجر یم شه و یم گه
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 !اون موقع که هنوز دو سالت بود -

 :با جدیت یم گم

 .دو سال باشه! من که عقلم مثِل شماها ناقص نبود. همون موقع ها هم کیل یم فهمیدم -

 :ماهان با شیطنت یم گه

 !نه بابا -

 .باور کن -

 :ماهان

 حاال مهریه چی هست؟ -

 .تا لواشک شمشک، بقیه هم خود رزا تعیی   یم کنه 1400تا کاکتوس،  1400 -

 :با خنده یم گه

 حاال چرا کاکتوس؟ -

 چرا کاکتوس نه؟ -

 :ماهان

 چرا نگفتر رز؟ -

 یم کردم این قدر جیغ جیغو بو  -
ی

ه، خودم تو خونه همیشه با رز زندگ
َ
 1400د، امونم رو یم برید، حاال فکرش رو کن ا

 !تا رز تو خونه داشته باشم

 :با خنده یم گه

 امان از دست تو، دیگه هیچی نیم خوای؟ -

م یا نه؟ - ب  ها هم یم خوام، باالخره باید پول شت  اون گاو و گوسفندا رو بگت   چرا شت 

 :ماهان که به در رسیده با خنده در رو باز یم کنه و یم گه

 .بفرمایید خانم خانما -

ون یم رم و یم گم  :با خنده از اتاقش بت 

 .یادم بنداز بهت پاداش بدم خوب کارت رو انجام یم دی -

 :با خنده یم گه

 .یه بار از زبون کم نیاری -
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ت به من و ماهان نگاه یم کنه. حرف ت ی بگم که با دو تا چشم مغرور و وحشر مواجه یم شم که با حت  و یم خوام چت  

 :دهنم یم مونه. ماهان که سکوتم رو یم بینه مست  نگام رو دنبال یم کنه و با دیدن ماکان یم گه

 .وای ماکان ختر نداری این روژان چه نقشه هانی واسه ی امشب کشیده -

 :ماکان کم کم از بهت خارج یم شه و اخماش توی هم یم ره. با پوزخند یم گه

 چه نقشه هانی کشیده؟ -

 :یطنت یم گهماهان با ش

 .خودت امشب یم فهیم -

ه  ی بهم خت 
و با این حرفش یه چشمک به من یم زنه که از چشم ماکان دور نیم مونه و باعث یم شه با اخم بیشتر

 :بشه. به زحمت لبخندی یم زنم و یم گم

 .خب دیگه من یم رم پیش بقیه -

 :ماهان

 .مبرو روژان، من و ماکان هم تا چند دقیقه ی دیگه میای -

 .رسی تکون یم دم و رسی    ع از اون جا دور یم شم. هر چند سنگیت  نگاه ماکان رو روی خودم احساس یم کنم

بد جور حالم گرفته شد. نیم دونم چرا این قدر ناراحتم. دلم نیم خواد ماکان در موردم فکر بد بکنه. یعت  واقعا 

م. همی   جور که از دوستش دارم؟ اگه دوستش نداشتم که االن این طور ناراحت نبو  دم. شاید دارم خییل سخت یم گت 

خونه خارج  پله ها پایی   یم رم به ماکان و عکس العملش فکر یم کنم. وقتر به سالن یم رسم، رزا رو یم بینم که از آشتی 

 .یم شه

 :رزا

 .روژان برو یه چت   بخور -

 :نیم دونم چرا اشتها ندارم. با صدانی که به زور شنیده یم شه یم گم

 .فعال گرسنه ام نیست. بعدا یه چت   یم خورم -

 :رزا با نگران  نگام یم کنه و یم گه

ی شده؟ -  روژان چت  

 .دلم گرفته، اما دوست ندارم رزا رو ناراحت کنم

ِ منه. تو داری به عشقت یم رش و من از این بابت  -
ی

ین روز زندگ نه بابا، حرفا یم زنیا! یه خرده خسته ام. امروز بهتر

 . خوشحالمخییل

همی   جور که این حرفا رو با لبخند یم زنم و سیع یم کنم ناراحتیم رو ازش پنهان کنم، رزا نفس عمیقر یم کشه و یم 

 :گه
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؟ - احت کت   افتاده. یم خوای بری استر
ر
 خیالم راحت شد، گفتم شاید اتفاق

 فعال نه، بشی   برام از کیارش تعریف کن چه جوری راضیش کردی؟ -

 :وم یم شینه و آهسته یم گهبا شوق جل

س داشتم. حتر ماهان که از دستم ناراحت بود دلش برام سوخته بود و یه دلداریم یم  - روژان نیم دون  چه قدر استر

داد. وقتر به خونشون رسیدیم ماهان رفت در زد و یه نفر در رو باز کرد. ماهان زودتر از من داخل رفت و گفت پشت 

حیاطشون پر از گل و گیاه بود. فوق العاده بود. من با اون همه ناراحتر باز هم جذب گالی  رسم بیا. وای روژان توی

حیاطشون شده بودم. مادر و خواهر کیارش وقتر منو دیدن با تعجب نگام کردن. خواهره یه خرده از دستم عصبان  

ی بهم بگه اما مادر کیارش با مهربون  از  جاش بلند شد و به طرفم اومد، منو بود اما جلوی ماهان جرات نداشت چت  

یم دونستم میای، یم دونستم در برابر مهربون  پشم کم میاری، قول یم دم خوشبختت »توی آغوشش گرفت و گفت: 

اون لحظه اشک تو چشمام جمع شد. باورم نیم شد به این راحتر قبولم کردند. توی همون موقع کیارش هم با « کنه. 

ه هم ریخته و چشمای رسخ شده وارد شد و با دیدن من و ماهان بهت زده نگامون کرد. رس و صورت آشفته، موهای ب

یم خواستم به طرفش برم که کیارش با خشم به طرف ماهان رفت و به بازوش چنگ زد. ماهان رو با خودش برد و 

. حتما ک»باعث بهت همه مون شد. مادرش زودتر از همه به خودش اومد و گفت:  یارش رفته یه رس و عزیزم بیا بشی  

اما من بد جور حالم گرفته شده بود. خییل ناامید شده بودم. یه جورانی حس یم کردم پسم « سامون  به خودش بده. 

زده و غرورم جریحه دار شده. به زحمت نشستم که مادر کیارش به خواهرش با چشم و ابرو اشاره ای کرد. ازشون 

از دستم عصبان  نبود. روژان خونواده ی کیارش از همون اول هم با من خجالت یم کشیدم. خواهره هم انگار دیگه 

خوب رفتار یم کردن. خواهرش، مادرش، پدرش و برادراش همه منو قبول داشیر  ویل خودم نیم تونستم به ازدواج 

 .اجباری تن بدم، خییل برام سخت بود

 :با مهربون  یم گم

 .درکت یم کنم خواهری -

 :با لبخند ادامه یم ده

خواهر کیارش از سالن خارج شد و بعد از مدنر با یه لیوان آب قند برگشت. لیوان رو به دستم داد و نزدیک گوشم  -

اون لحظه نیم دونستم داره برای دلداری من این حرف رو یم « نگران نباش، داداشم هنوز دوستت داره. »آروم گفت: 

زورگ بود به سختر چند قلپ از آب قند رو خوردم. بعد از  زنه یا واقعا همی   طوره. جواب من بهش فقط یه لبخند 

خواهر کیارش لیوان رو از دستم گرفت و من « رزا بلند شو دنبالم بیا. »مدنر ماهان با لبخند به سالن برگشت و گفت: 

وع به حرف ز  دن کرد. با قدم های لرزان پشت رس ماهان حرکت کردم. باالخره ماهان جلوی دِر یه اتاق توقف کرد و رسر

 .هنوز جدیت و تحکم صداش تو گوشمه

ه یم شه حرفای ماهان رو دقیقا تکرار یم کنه  :رزا به رو به رو خت 

رت » - ش حرفت رو بزن. باید تا حاال کیارش رو شناخته باشر هیچ وقت کاری نیم کنه که به ض  رزا بدون هیچ استر

ه زحمت تونستم قانعش کنم اشتباه یم کنه. رزا این آخرین باشه. همی   االن هم فکر کرد من، تو رو به زور آوردم. ب

با این « خییل ازت ممنونم. »توی اون لحظه فقط تونستم رسی تکون بدم و گفتم: « فرصتته ازش درست استفاده کن. 

م، حرفم ماهان لبخندی زد و از من دور شد. بعد از رفیر  ماهان یه خرده پشت در موندم و باالخره دلم رو به دریا زد

به به در وارد کردم که بعد از چند ثانیه صدای بفرمایید کیارش رو شنیدم. با ترس وارد اتاقش شدم و نگایه به  چند ض 

رزا یم »اتاقش انداختم. روی کاناپه نشسته بود با دیدن من از جاش بلند شد. مثِل همیشه با مهربون  نگام کرد و گفت: 
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این بار دوست نداشتم بینمون سوء تفاهم به وجود بیاد رسی    ع « از ای ... دونم مجبورت کردن، ویل قول یم دم بعد 

با تعجب به طرفم اومد. « نه کیارش، هیچ کس مجبورم نکرده. من با میل خودم اومدم. »پریدم وسط حرفش و گفتم: 

حالم خییل « ؟چرا اومدی»تو اون لحظه ناباوری رو از توی چشماش یم خوندم. رو به روم ایستاد و به زحمت پرسید: 

اف نکرده بودم ویل یم دونستم باید بگم به زحمت دهنم رو باز کردم و با لکنت  بد بود، توی عمرم واسه هیچ کس اعتر

دم شده بود بازوم رو گرفت. منو به سمت کاناپه « ک یارش م ... ن... دوس ... »گفتم: 
َ
کیارش که انگار متوجه ی حال ب

اف کردم:  برد. مجبورم کرد بشینم. یم خواست ی بگه که بهش اجازه ندادم و رسی    ع اعتر کیارش من دوستت »چت  

ا خییل رسی    ع اتفاق افتاد، کیارش دلیل رفتارام رو پرسید و من همه « دارم.  و بعدش یه نفس عمیق کشیدم. بقیه ی چت 

 .باشهچت   رو براش توضیح دادم. روژان اون لحظه باورم نیم شد که کیارش منو به همی   راحتر بخشیده 

 :با لبخند یم گم

 داره، گذشته رو فراموش کن و به آینده فکر کن. امشب دیگه همه چت   تموم یم شه و خیال من  -
ی

کیارش قلب بزرگ

 .هم راحت یم شه

 :رزا رسی تکون یم ده و یم گه

احت کنم تا امشب خسته نباشم. هر چند یم دونم از شدت نگران  و استر  - س خوابم نیم روژان من برم یه خرده استر

 .بره

 :با لبخند نگاش یم کنم و یم گم

 برو خواهری. فقط بگو بچه ها کجان؟ -

 .با مریم رفیر  توی حیاط و دارن بازی یم کنند -

 :با لبخند یم گم

احت کن -  .باشه گلم، تو هم دیگه برو استر

 :با رفیر  رزا لبخندی یم زنم و زیر لب یم گم

 .هم راحت شد. فقط یم مونه مریم که خییل نگرانشمخدایا شکرت. خیالم از بابت رزا  -

با یاد آوری حرفای ماهان آه از نهادم بلند یم شه. دوباره یاد ماکان یم افتم االن باید چی کار کنم. یم خواستم بیام یه 

تشنه ام شده چت   بخورما اما از وقتر ماکان اون جور من و ماهان رو نگاه کرد همه ی اشتهام رو از دست دادم. یه خرده 

خونه یم رم تا آب بخورم. توی راه فکر یم کنم چی کار باید کنم؟  از جام بلند یم شم و به سمت آشتی 

یه خرده آب یم خورم و دوباره وارد سالن یم شم. تو همی   موقع ماکان هم وارد یم شه، با دیدن من پوزخندی یم زنه و 

 .به طرفم میاد

 :با لحن بدی یم گه

! اول من، بعد هم داداشم. آره؟ راستش رو بگو با چند نفِر دیگه این کار رو کردی؟ اگه رزا رو نیم پس کارت اینه -

ه  .شناختم محال بود اجازه بدم این ازدواج رس بگت 

بان قلبم باال یم ره. اخمام هم ناخودآگاه تو هم یم ره و یم گم  :ض 
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، اون جور که فکر یم کت  نیست -  .ماکان داری اشتباه یم کت 

 :با خشم یم گه

، وقتر هم که از ماهان یم پرسم چی شده، با خنده یم گه خصوض بود،  - از اتاق برادر من با بگو و بخند خارج یم شر

 اون جور که من فکر یم کنم نیست
ی

 !اون وقت یم گ

 ای خدا ماهان هم کار رو خراب تر کرده. ماکان خدا بگم چی کارت کنه؟

 بزنم که یم گ
 
 :هیم خوام حرق

ینش رو  - پس بگو چرا این قدر ناز یم کردی. معلوم نیست چند نفر رو زیر رس داری. یم خوای گلچی   کت  آخر رس بهتر

؟  انتخاب کت 

 :با عصبانیت یم گم

 ماکان چرا نیم ذاری حرف بزنم؟ -

 :با پوزخند یم گه

، اگه تا االن هم این جا موندی فقط ب - ه خاطر پولم بوده، ویل بذار روشنت حاال یم فهمم که اصال دوستم نداشتر

 کنم، بعد از ازدواِج خواهرت حق نداری پات رو توی ویالی من بذاری. شت  فهم شد؟

 .با عصبانیت به عقب هلش یم دم که از کنارش رد بشم اما یه مییل متر هم از جاش تکون نیم خوره

ه و با خشم یم گه  :مچ دستم رو یم گت 

پیشه ی خونر هس -
ِ هرزه، نقِش یه عابِد زاهد رو بازی کنه. ویل من دیگه گولت رو واقعا هت 

، خییل سخته یه دختر تر

نیم خورم. فقط کافیه بفهمم دور و بر ماهان یم چرچ  دیگه حتر مراعات رزا رو هم نیم کنم خودم از ویال پرتت یم 

ون  .کنم بت 

تو چشمام جمع یم شه. منو بگو که داشتم به این با گفیر  این حرف مچ دستم رو ول یم کنه و از من دور یم شه. اشک 

نتیجه یم رسیدم که دوستش دارم. دوست ندارم کش منو با این حال و روز ببینه رسی    ع به سمت اتاق یم رم. از پله ها 

باال یم رم و به اتاق یم رسم. خودم رو به داخل اتاق پرت یم کنم و در رو یم بندم. پشت در یم شینم و اشکام 

 :آگاه جاری یم شن. زیر لب زمزمه یم کنمناخود 

ِ ساده بود، پس یم تون  راحت فراموشش  -
روژان نباید خودت رو ببازی تو که عاشقش نبودی، فقط یه دوست داشیر 

 کن

ویل نیم دونم چرا با گفیر  این حرفا هم آروم نیم شم. از روی زمی   بلند یم شم. شانس آوردم که رزا پیِش مریم یم 

منو این جوری یم دید خییل بد یم شد. امشب نباید هیچی خراب بشه، خواهرم خییل سختر کشیده،  خوابه، اگه

دوست ندارم به خاطر من دوباره عذاب بکشه. تا همی   االن هم خییل به خاطر من از عشقش گذشته. خودم رو به 

م بخوابم. ه رچه قدر چشمام رو یم بندم و تخت یم رسونم و روی تخت دراز یم کشم. آیه یم کشم و تصمیم یم گت 

ه یم شم. یعت  همه چت    به این پهلو و اون پهلو یم شم خوابم نیم بره. چشمام رو باز یم کنم. با غصه به سقف خت 

تموم شد؟ من که نباید این جوری کوتاه بیام. خودم هم نیم دونم چی یم خوام. حداقلش باید بیگناهیم رو ثابت کنم، 

ای خواهرم تنگ یم شه. حتر فکر کردنش هم برام سخته ویل یه حش یم گه دلم برای مهربون  بعد برم. دلم خییل بر 
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ها و روزگونی های ماکان هم تنگ یم شه. ما که از دو تا دنیای متفاوتیم پس چه طور این احساسات به وجود اومد. 

ی رو بتونم تحمل کنم نر اعتمادی رو  هرچه قدر سیع یم کنم به ماجرا فکر نکنم نیم شه؟ خدایا چی کار کنم؟ هر چت  

ی تو دلم یم گه:  تو فعال ثابت »نیم تونم. اصال اومدیم و ماکان اصل ماجرا رو فهمید آیا یم تونم ببخشمش؟ یه چت  

هیچ وقت برام مهم نبود که خودم رو برای کش توجیه کنم اما االن تنها آرزوم اینه که به ماکان بفهمونم که « کن. 

وی تخت بلند یم شم و توی اتاقم قدم یم زنم. نیم دونم چند ساعته تو اتاقم هستم، از بس از این طرف بیگناهم. از ر 

ی که به ذهنم یم  اتاق به اون طرفش رفتم پاهام درد گرفته، اما به هیچ نتیجه ی درست و حسانر نرسیدم. تنها چت  

ون میام. رز   :ا وارد اتاق یم شه و یم گهرسه اینه که باهاش حرف بزنم. با صدای در از فکر بت 

 .روژان بیا غذا آماده ست -

 :با لبخند تصنیع یم گم

 .باشه گلم -

به طرفش یم رم و هر دو با هم از پله ها پایی   یم ریم. دو تا صندیل خالیه، ییک کنار کیارش، ییک هم کنار مریم. رزا یم ره 

اکان درست رو به روی منه و با اخم بهم نگاه یم کنه. یه کنار کیارش یم شینه من هم یم رم کنار مریم یم شینم اما م

 .خرده غذا برای خودم یم ریزم و باهاش بازی یم کنم. اصال اشتها ندارم. به زور چند قاشق یم خورم و تشکر یم کنم

 :رزا

. مطمئت  حالت خوبه؟ -  روژان امروز هیچی نخوردیا! یم ترسم ضعف کت 

 :اعصابم خرد یم شه سیع یم کنم خونشد باشم. با خونشدی یم گمماکان پوزخندی یم زنه که بیشتر 

 .رزانی من خوبم فقط یه خرده خسته ام -

 :وقتر حرفم تموم یم شه ماکان با نر تقاونر از جاش بلند یم شه و یم گه

احت کنم -  .یم رم یه خرده استر

د جور گرفته. یه کم دیگه یم شینم و بعد با و بعد نر توجه به نگاه های مشکوک کیارش از مقابل ما یم گذره. دلم ب

اجازه ای یم گم و از مقابل چشمای متعجب بقیه رد یم شم. یم دونم همشون از این همه آرویم من تعجب کردن ویل 

ی نیم گن. ترجیح یم دم کش به روم نیاره. از پله ها باال یم رم، یم خوام به داخل اتاق برم که  هیچ کدومشون چت  

ه ی در اتاق یم ره اما توی نگاهم به  در نیمه باز اتاق ماکان یم افته. مرددم به اتاقش برم یا نه؟ دستم به سمت دستگت 

س دارم اما با  آخرین لحظه پشیمون یم شم و با قدم های مصمم به سمت اتاق ماکان یم رم. هر چند یه خرده استر

به به در اتاقش یم زنم. هر چی منتظر یم شم همه ی اینا دوست دارم بهش ثابت کنم که اشتبایه نکردم. چن د ض 

به به در یم زنم ویل انگار کش تو اتاق نیست. در رو هل یم دم که کامل باز یم شه.  صدانی نیم شنوم دوباره چند ض 

ه. بد جور اعصابم داغونه. نفسم رو با  وارد اتاق یم شم. کش رو نیم بینم. صدای آب میاد، البد رفته دوش بگت 

ی ازش نیست ترجیح یم دم از اتاقش خارج بشم. همی   عصب یم کنم وقتر یم بینم ختر ون یم دم و یه کم صتر انیت بت 

که یم خوام به سمت در اتاق برم در حموم باز یم شه و ماکان از حموم خارج یم شه. چون پشتش به من بود متوجه 

 که من هستم اول با تعجب نگام یم ک
 
 .نه و بعد کم کم اخماش تو هم یم رهمن نشد بریم گرده به طرق

 :بعد از چند ثانیه به خودش میاد و با داد یم گه

؟ -  توی اتاق من چه غلظ یم کت 
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 .سیع یم کنم آروم باشم

 .اومدم باهات حرف بزنم -

 :ماکان

 .ویل من اصال دلم نیم خواد صدات رو بشنوم -

 :با اخم یم گم

 . به خاطر تهمت بیجانی که به من زدی مجبوری حرفام رو بشنویمهم نیست دِل جنابعایل چی یم خواد ویل -

 :با پوزخند یم گه

 .تهمت! من با چشمای خودم تو رو توی اون وضعیت دیدم -

 :با اخم یم گم

 !یه جور حرف یم زن  انگار تو چه وضعیتر بودم -

 :ماکان

ای قبلیم حداقل اون قدر حتر رغبت نیم کنم بهت دست بزنم. معلوم نیست تا حاال با چند نفر ب - ودی. دوست دختر

. من از آدمای دروغگو  شعور داشیر  که در مورد گذشتشون بهم بگن اما جنابعایل یه پست فطرت به تمام معنانی

 .متنفرم

 :با داد یم گم

 .من دروغ نیم گم، لعنتر چرا گوش نیم کت   -

 :با جدیت یم گه

. چون من دیگه او  - ه با من درست حرف بزن   .ن ماکان احمق نیستم که در برابر عشوه های تو خر بشمبهتر

ت نگاش یم کنم! من و عشوه  .با حت 

 :یم خوام جوابش رو بدم که فرصت نیم ده و یم گه

، ویل این رو بدون، من دیگه خر بشو نیستم -  .نه خوشم میاد. خوب با دست پس یم زن  و با پا پیش یم کشر

 :ه و ادامه یم دهدستش رو الی موهای خیسش فرو یم کن

ِ من به هزار تا امثاِل توئه هرزه یم ارزن -  دانی
ی مثِل دختر  .حاال یم فهمم دختر لوس و نت 

ه یم شم  .با ناباوری بهش خت 

 :پوزخند یم زنه و یم گه

زش رو به اون بدی؟ -
ُ
 پش عموی میلیاردت ولت کرد، اومدی ییک پولدارتر از اون پیدا کت  تا پ
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 :شک تو چشمام جمع یم شه. با نفرت یم گمباورم نیم شه. ا

حالم از تو و امثال تو به هم یم خوره. آدمانی مثِل شماها فقط به پولشون یم نازن. این رو یادت باشه وقتر کش  -

ایط هم حق نداری از اون حرفا سوء استفاده کت    .باهات درد و دل یم کنه توی بدترین رسر

م و یم  ه با نفرت روم رو ازش یم گت  خوام از اتاقش خارج بشم که به رسعت خودش رو بهم یم رسونه، مچم رو یم گت 

 :و یم گه

 چرا اومدی این جا؟ -

 :با پوزخند یم گم

 دانی لوس  -
جنابعایل فکر کن خریت. االن یم فهمم که حتر اون قدر ارزش نداشتر که بهت فکر کنم. برو با همون دختر

ت خوش بگذرون آقای ارباب  .و نت 

ون یم کشم و هلش یم دم. از اتاقش خارج یم شم و در آخرین لحظه بریم گردم دست م رو به شدت از دستش بت 

ه شده. با نر تفاونر تموم بهش زل یم زنم و به رسدی یم گم  :سمتش. وسط اتاق ایستاده و بهم خت 

ات نیم ذارم. اصال پام رو توی  مطمی   باش بعد از ازدواِج خواهرم دیگه هیچ وقت پام رو توی این ویالی خراب شده -

این روستای لعنتر نیم ذارم. این روستا، ویال، زمی   ها، باغ ها و کارخونه هات همه و همه ماِل خودت. ببی   این ثروت 

 .چه قدر یم تونه خوشبختت کنه

 که در اختیارم گذاشته شده یم رم. وار 
ر
د اتاق یم شم و روی با ناباوری نگام یم کنه. پوزخندی یم زنم و به سمت اتاق

 :تخت یم شینم. زیر لب زمزمه یم کنم و یم گم

 .از اول هم دل بسیر  به ماکان اشتباه بود -

 :آیه یم کشم و با خودم یم گم

باید روژان سابق بشم. دیگه هیچی برام مهم نیست. عشق هرچه قدر هم مهم باشه اما همه چت   نیست قبل از  -

کنند و بشناسند، باید به هم اعتماد داشته باشند، باید حرمت همدیگه رو حفظ عشق باید طرفی   همدیگه رو درک  

ی که ماکان نه در گذشته انجام داد نه امروز. به سمت مت   یم رم و کیفم رو از روی مت   بریم دارم. یه آرام  کنند، چت  

خت پرت یم کنم. یه بخش از داخل کیفم خارج یم کنم و یم خورم. به سمت تخت بریم گردم و خودم رو روی ت

. مثِل ماکان که نیم خوام بهش فکر کنم ویل باز تو   هسیر  که نیم خوای بهشون فکر کت  ویل نیم تون 
ی

انی تو زندگ
چت  

ذهنم میاد. خییل حرفا داشتم براش بزنم اما اون ارزشش رو نداشت. حتر ارزِش این رو نداشت که فحش بارونش 

د. از رو تخت بلند یم شم و به سمت پنجره یم رم. از پنجره کنم. کالفه ی کالفه شدم. از بس درا ز کشیدم و خوابم نتر

ه یم شم و زیر لب برای خودم شعر یم خونم  :به آسمون خت 

 زیباست زشتر های آن تقصت  ماست
ی

 زندگ

ش هرچه نازیباست آن تدبت  ماست  در مست 

 آب روانیست روان یم گذرد
ی

 زندگ

  گذردآنچه تقدیر من و توست همان یم
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***** 

 

 

 «ماکان»

اعصابش بد جور داغونه. روی تختش نشسته و با عصبانیت به موهاش چنگ یم زنه. تا االن هیچ کس نتونسته بود 

 :این طور فریبش بده. زیر لب زمزمه یم کنه

 .ارمآخه چرا باهام این کار رو کرد؟ من که دیوونه اش بودم. حاض  بودم هر کاری کنم که برای خودم نگهش د -

حتر به ماهان هم حسودیش یم شد. ماهان  که برادرش بود، ماهان  که از جونش هم بیشتر دوستش داشت. با فکر 

این که ممکنه دست ماهان به روژان خورده باشه، بد جور داغون یم شه. دوست داره ماهان رو تا جانی که یم تونه 

یه طعمه بود. با همه ی این ها نتونست روژان رو تنبیه  بزنه. هر چند روژان مقرصه، هر چند ماهان هم مثِل خودش

. ماهان هم با شیطنت خندید و  کنه. یاد چند ساعت پیش یم افته که با اخم از ماهان پرسید که با روژان چی کار داشتر

ی به ماهان نگاه کرد. ماهان یه خرده خودش رو جمع و جور کرد « کارای خوب خوب. »گفت:  و وقتر با جدیت بیشتر

ماهان با « نکنه چشمت روژان رو گرفته؟»وقتر با داد یم گه: « چیه خب؟ یه کار خصوض باهاش داشتم. »گفت: 

 «.نیم دونم. بذار برم یه خرده فکر کنم»صدای بلند یم خنده و با شیطنت یم گه: 

 خودش و برادرش بازیچه و اون با ناباوری به برادرش که ازش دور یم شد نگاه یم کرد. باورش نیم شد که به این ساد 
ی

گ

 !ی یه دختر بچه شده باشن

 :اخماش یم ره تو هم و با خودش یم گه

 .بی   این همه آدم چرا ماهان رو انتخاب کرد -

 :یاد صدای خنده هاش یم افته. زمزمه یم کنه

ه ی حاال که دستش پیِش من رو شده و یم دونه، نیم ذارم با برادرم باشه دوباره یم خواد منو احمق  - فرض کنه. دختر

 .پر رو اومده تو چشمام زل زده و یم گه یم خوام باهات حرف بزنم

نفس عمیقر یم کشه و از روی تختش بلند یم شه با غصه به سمت پنجره یم ره. دلش عجیب گرفته. دوست داره 

 .تموم بشه همه ی اینا یه کابوِس وحشتناک باشه. دوست داره االن چشماش رو ببنده و باز کنه و همه چت   

 .با خودش فکر یم کنه ای کاش هیچ وقت نیم دیدمش

ه رسپرستر اونا رو قبول کنه. وقتر هاله  حتر با حمید و هاله هم کنار اومده بود. یم خواست به روژان بگه که حاض 

یت  یم دین؟ سیع کرد با مالیمت باهاش رفتار کنه. اما االن یم فهمه که همه ی رفت ارای روژان بهش گفت عمو بهم شت 

 .بازی بود

 :زیر لب یم گه

 .پس اون اشکا چی بود؟ روژان هیچ وقت گریه نیم کرد -

 :ته دلش یه کورسوی امیدی یم درخشه و با خودش یم گه
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 نکنه واقعا دوستم داره؟ -

 :ویل خییل زود یاد ماهان یم افته و دوباره اخماش تو هم یم ره و زمزمه یم کنه

 .جدیده. محاله دوباره گولش رو بخورماون اشکاش هم یه بازی  -

 :پوزخندی روی لبش یم شینه و یم گه

ی؟ داغش رو به دلت یم ذارم. فقط منتظر باش و ببی   چه  - آرزوی ازدواج با من و ماهان رو باید با خودت به گور بتر

 .جوری ناامیدت یم کنم

ه. اما با یاد آوری حرفای آخر روژان دوباره از نقشه ای که تو ذهنش برای روژان کشیده لبخندی روی لباش یم شین

مطمی   باش بعد از ازدواِج خواهرم دیگه هیچ وقت پام رو توی این ویالی خراب شده ات »غیم ته دلش یم شینه. 

نیم ذارم. اصال پام رو توی این روستای لعنتر نیم ذارم. این روستا، ویال، زمی   ها، باغ ها و کارخونه هات همه و همه 

 «.خودت. ببی   این ثروت چه قدر یم تونه خوشبختت کنهماِل 

 :زمزمه یم کنه و یم گه

 .محاله بره، فقط بلوف یم زنه -

 :با پوزخند یم گه

 .برای خواهرش هم شده بریم گرده -

***** 

 :در اتاق باز یم شه. هاله و رزا داخل اتاق یم شن. با دیدنشون لبخندی یم زنم و یم گم

 .است! هاله ای جونم بیا بغل خالهوای ببی   گ این ج -

 :هاله با خوشحایل به طرف من یم دوه و یم گه

ای خوشمزه خوردم -  .خاله امروز کیل چت  

 .زیادی شکمو هستیا. فردا خپل یم شر  -

 :هاله با یه لحن با مزه یم گه

 .من خپیل دوست دارم -

 :رزا با لبخند نگام یم کنه و یم گه

 .هم زودتر آماده شو. حاال حاالهاست که خونواده ی کیارش پیداشون شههاله رو آماده کن. خودت  -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .خیالت راحت. برو به کارات برس -
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بعد از رفیر  رزا یه مداد و کاغذ به دست هاله یم دم تا برای خودش نقاشر بکشه من هم لباسام رو عوض یم کنم. یه 

ت ساده تنم یم  کنم. یه شال هم روی رسم یم ندازم. توی لباسای هاله دنبال یه لباس شیک یم شلوار جی   با یه تیشر

گردم که نهایتا به یه بلوز و دامن صورنر رنگ رضایت یم دم. با شوچ  و خنده لباس هاله رو هم تنش یم کنم و وقتر 

ون یم ریم. همی   که به پله ها یم رسیم در اتاق ماکان باز یم شه. با دیدن من  هر دوتامون آماده یم شیم از اتاق بت 

م و با هم از پله ها پایی   یم ریم. صدای تعارف  اخماش تو هم یم ره، ویل من نر تفاوت به ماکان دست هاله رو یم گت 

چند نفر رو یم شنوم این جور که معلومه خونواده ی کیارش رسیدن. وقتر به سالن یم رسم همه ساکت یم شن و بهم 

 .ده ی کیارش نگران به نظر یم رسن. البد فکر یم کنند که اومدم همه چت   رو خراب کنمنگاه یم کنند. خونوا

 یم کنم و یم گم
ی

 :با لبخند سالیم به همیک

 .خیالتون راحت باشه، این بار همه چی در صلح و صفاست -

 .با حرف من لبخندی رو لبای همه یم شینه

 :کیارش با مهربون  یم گه

 .ود رزا راض  بشهاگه روژان نبود، محال ب -

 :رزا هم نگایه بهم یم ندازه و با خجالت یم گه

 .حق با کیارشه -

 .این حرفا چیه! من یم خواستم از دست جفتتون خالص شم این نقشه ی خبیثانه رو کشیدم -

و نفره صدای خنده ی همه بلند یم شه. ماکان هم وارد سالن یم شه و نر تفاوت از کنارم رد یم شه و یم ره روی مبل د

 :کنار ماهان یم شینه. هاله با دیدن ماکان ذوق یم کنه. دستم رو ول یم کنه و به سمت ماکان یم ره و یم گه

یت  ها باز بهم یم دین؟ -  عمونی از اون شت 

ماکان اول با اخم نگاش یم کنه اما نیم دونم چی تو چهره اش یم بینه یه کم اخماش رو باز یم کنه و با لحن تقریبا 

 :ییم یم گهمال 

 .آره عمو. بعد از شام به اقدس یم گم چند تا از اون خوشمزه هاش رو برات کنار بذاره -

 :ماهان با خنده هاله رو روی پاش یم نشونه و یم گه

 .به خاله روژانت رفتر شکمو -

 :با اخم نگایه بهش یم ندازم و یم گم

 من کجا مثِل این خپلو شکموام؟ -

ِ نگاه ماکان رو روی خودم احساس یم کنم اما همه با این حرفم یم خند
ن و من هم رو یه مبل یه نفره یم شینم. سنگیت 

وع به صحبت یم کنه و یم گه  :بهش اهمیتر نیم دم. وقتر خنده ها تموم یم شه، پدر کیارش رسر
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ی تو ایران ندارین پس با - ید با خودتون در مورد از اون جانی که پدر و مادرتون فوت شدن و این طور که معلومه بزرگتر

ه رزا خانم نظراتشون رو بگن تا ما هم  ب  ها، مراسم عقد و ازدواج و... بهتر مراسم صحبت کنیم. در مورد مهریه، شت 

یم  .تصمیم بگت 

 :رزا با لبخند محجونر یم گه

ین. درسته روژان خواهر کوچی -  و گذشته ی من با ختر
ی

ِ منه اما همه ی شما که این جا نشستی   تا حدی از زندگ
کتر

ین همراه  ین خواهر و در نبود پدر و مادرم بهتر ین دوست، بهتر همیشه مثِل پدر و مادرم از من مراقبت کرده. روژان بهتر

ی که روژان بگه من هم باهاش موافقم  .برای من بوده. ترجیح یم دم خودش در مورد این مسایل صحبت کنه و هر چت  

ه یم شن   به رزا خت 
 :و مادر کیارش یم گههمه با مهربون 

م اومده -  .خییل خوشحالم که چنی   عروس قدر شناش گت 

خواهر و برادرای کیارش، با لبخند و پدر کیارش هم با مهربون  نگاش یم کنند. پدر کیارش نگایه به من یم ندازه و یم 

 :گه

؟ اونم تک و ت -  !نهاواقعا برام جای سواله که چه طور این قدر هوای خواهرت رو داشتر

فتم شده - ایط هوام رو داشته و باعث پیشر  .من وظیفه ام بوده. رزا هم در خییل از رسر

 :پدر کیارش

 .این همه مهربون  و استقامتت ستودنیه -

 .شما لطف دارین -

 :پدر کیارش

وع کنیم - ب  ها رسر ه از مهریه و شت 
ه دیگه بریم رس اصل مطلب. بهتر م. بهتر  .حقیقت رو گفتم دختر

 :یم گمبا لبخند 

ب  ها که باید بگم احتیاچر نیست، ما اصال چنی   رسیم نداریم، اما یم رسیم به مهریه. نظرتون در مورد  - در مورد شت 

 چهارده تا سکه چیه؟

 .رزا با لبخند و بقیه با دهن باز نگامون یم کنند

 :کیارش

 !این که خییل کمه -

 مگه مهمه که کم یا زیاد باشه؟ -

 :مادر کیارش

 ...ویل آخه خب نه، -
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ترجیح یم دم کم باشه. من مطمئنم اگه پدر و مادِر من هم زنده بودن همی   مقدار رو انتخاب یم کردن. حتر شاید  -

کمتر ویل بیشتر از این فکر نکنم. من به این حرف که مهریه یه پشتوانه ای برای زنه، معتقدم. چون بعض  مواقع که 

 بشه اعتقادی ندارم، زن  از همشش جدا یم شه به مشکالت ما
ی

یل بریم خوره اما به این که مهریه باعث تداوم زندگ

 نکنه. اگه مردی هم اون قدر ثروتمند باشه 
ی

 کنه همون بهتر که اصال زندگ
ی

اگه قراره مردی برای مهریه با همشش زندگ

ن ترجیح یم دم مهریه کم که به راحتر بتونه مهریه رو پرداخت کنه پس با پرداخت مهریه خودش رو خالص یم کنه. م

باشه چون خواهرم از لحاظ مایل یم تونه مستقل عمل کنه و به چنی   پشتوانه ای نیاز نداره. هر چند با این همه عشق 

 .و عالقه ای که در هر دو نفرشون یم بینم مطمئنم زندگیشون با همی   مهریه ی کم سالیان سال دووم میاره

 .ر و مادر کیارش برق تحسی   رو یم بینمبا تموم شدن حرف من، توی نگاه پد

 :پدر کیارش

م. برام جالب بود که به این نکته هم اشاره کردی که مهریه پشتوانه ای برای زنه.  - خییل قشنگ صحبت کردی دختر

 .من به شخصه به این موضوع زیاد فکر نکرده بودم

ه در حد معقول تعیی   بشه. الب - ه اول به درسته مهریه خییل مهمه، ویل بهتر ته وقتر پشی یم خواد ازدواج کنه بهتر

این فکر کنه که "من یم تونم مهریه ی تعیی   شده رو به همشم پرداخت کنم؟" یه دختر هم همه ی مسایل رو در نظر 

ه  .بگت 

 :مادر کیارش با مهربون  یم گه

 نداری؟ -
 
 رزا جان تو که حرق

 :رزا

ین تص - ه و من با حرفاش موافقمنه مادر جون، خواهر من همیشه بهتر  .میما رو یم گت 

 :پدر کیارش

ی رو نیم خواین؟ - ب  ها مطمئنید که چنی   چت    خب خدا رو شکر، اما در مورد شت 

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .بله -

 :مادر کیارش

ه مراسم عقد و عروش جدا باشه و  - هر کدوم  پس فقط یم مونه خرید عروش و مراسم عقد و ازدواج. من یم گم بهتر

 .هم مفصل برگزار بشه

 :ماهان هم یم گه

 .ایول. خییل وقته هوس عروش به رسم زده -

 .نگایه به رزا یم ندازم. معلومه مخالفه اما روش نیم شه مخالفت کنه

 .ببخشید اگه اجازه بدین من هم نظرم رو بگم -
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 :پدر کیارش با مهربون  یم گه

م -  .بگو دختر

 .و عروش یک جا برگزار بشه فکر کنم بهتر باشه عقد  -

 :باالخره ماکان صداش در میاد و یم گه

 .حرفشم نزن، ما آبرو داریم -

 :پدر کیارش با اخم نگاش یم کنه و یم گه

 !ماکان -

 :ماکان ساکت یم شه و پدر کیارش یم گه

م -  .ادامه بده دختر

 :با خجالت یم گم

ه دوست و آشنا داشته باشیم که به خاطر این که مراسم این جا من و رزا خونواده ی چندان  نداریم. شاید یه خرد -

برگزار یم شه فکر نکنم کش رو بتونیم دعوت کنیم. از همه ی اینا گذشته ما همیشه از تجمالت به دور بودیم، فکر 

 .نکنم رزا هم راض  به این همه ریخت و پاش باشه

 رزا یم شه یم گه
ی

 :مادر کیارش که متوجه ی گرفتیک

م این عروش ماِل تو و کیارشه. ما فقط نظرمون رو گفتیم تصمیم نهانی با خودتهدخ -  .تر

 یم گه
ی

مندگ  :رزا با رسر

 به دور از تجمالت باشه. من با حرفای روژان موافقم -
ی

 .راستش ترجیح یم دم یه مراسم کوچیک خونوادگ

 :کیارش با مهربون  نگایه به رزا یم ندازه و یم گه

یم من هم ترجیح یم -  .دم زودتر بریم رس خونه زندگیمون. دوست ندارم وقتمون رو رس این جور مسایل بگت 

 :پدر کیارش

یم و خوانواده های نزدیک رو  - این جور که معلومه، رزا و کیارش هم با نظرت موافقن پس یه مراسم کوچیک یم گت 

 .دعوت یم کنیم

 :با لبخند یم گم

 ه؟خییل خوبه، فقط زمانش برای گ باش -

 :پدر کیارش یم گه

 .فکر کنم تا یه ماِه دیگه بتونیم همه چت   رو آماده کنیم -

 :اخمای کیارش یم ره تو هم و یم گه
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بابا جان تا یه ماه دیگه که یم شه صد تا عروش گرفت. من گفتم مراسم خودمون  باشه که یه هفته ای همه ی کارا  -

 .رو انجام بدین

ههمه از این حرف کیارش خنده م  .ون یم گت 

 :ماهان با خنده یم گه

 کیارش این همه عجله واسه چیه؟ -

 :کیارش

 .تو که مثِل من، بدبختر نکشیدی بفهیم چی یم گم؟ یم ترسم رزا دوباره نظرش عوض بشه -

 .دیگه همه از خنده منفجر یم شن

توی رختخوابم دراز کشیدم به  باالخره با اضارهای کیارش قرار شد مراسم برای آخر هفته ی دیگه بیفته. االن که

اتفاقانی که امشب افتاد، فکر یم کنم. هر چند از نگاه های ماکان کالفه بودم ویل بهش توجه ای نیم کردم. کیارش چند 

ی در گوش ماکان گفت که اخماش تو هم رفت. تا موقع شام حرفامون به شوچ  و خنده گذشت.  بار با شیطنت چت  

کیارش، کیارش رو به زور با خودشون بردن. اون همه شیطنت از کیارش بعید بود. رزا که از بعد از شام هم خونواده ی  

خجالت رسخ شده بود. در کل شب خونر بود. هر چند روِز سختر رو گذروندم ویل شبش خییل بهم خوش گذشت. 

شد هر کش کاری رو بر وقتر که خونواده ی کیارش رفیر  من، مریم، رزا، ماهان و ماکان دور هم جمع شدیم و قرار 

ه. رزا که از همی   اول وضعش معلوم بود. ماهان هم مریم رو مجبور کرد با روژان و کیارش به خرید برن.  عهده بگت 

ماهان به من و ماکان پیشنهاد داد برای دعوت مهمونا اقدام کنیم که با دیدن پوزخند ماکان رسی    ع جواب منق  دادم و 

ه من یه رس به ته ران بزنم تا چند تا از دوستای صمییم بابا رو دعوت کنم و یه خرده به کارامون رس و سامون گفتم بهتر

بدم. رزا هم حرفم رو تایید کرد و گفت فقط تا قبل از مراسم خودم رو برسونم که منم گفتم خیالت راحت باشه. 

ه، نباید بیشتر از این به ماکان  اض  نکرد. این جوری بهتر وابسته بشم. قرار شده فردا صبح به ماهان هم دیگه اعتر

سمت تهران حرکت کنم. حتر به ماکان هم نگاه نکردم که عکس العملش رو ببینم. شاید به خونواده ی مریم هم رسی 

ی نیم گم اما در مورد نامزدش یه حرفانی هست که باید به خونواده اش بگم. اجازه نیم دم که  زدم. در مورد ماهان چت  

کنه. ترجیح یم دم از دستم ناراحت بشه تا این که بخواد با آینده ی خودش بازی کنه. امروز خییل   زندگیش رو نابود 

 .خسته شدم از اون جانی هم که زیاد نخوابیدم با بسته شدن پلکام خییل زود خوابم یم بره

 

 

 فصل هشتم

 

 

 ندازم. ساعت هشت صبحه. هاله چشمام رو باز یم کنم و رس جام یم شینم. خمیازه ای یم کشم. نگایه به ساعت یم

بغل من خوابیده. لبخندی یم زنم و پتوی روش رو مرتب یم کنم. موهاش رو به آرویم ناز یم کنم. از تخت پایی   میام و 

ونم رو یم پوشم.  یم رم دست و صورتم رو بشورم. بعد از شسیر  دست و صورتم لباسام رو عوض یم کنم و لباسای بت 

م یا نه. بعد از عروش رزا محاله این جا بمونم. رزا هم که با کیارش به خونه ی نیم دونم چمدونم رو  هم با خودم بتر
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ه. چه قدر تنها یم شم. ای کاش مامان و بابا زنده بودن. یاد دیروز یم افتم، ماکان  که  خودشون یم ره. یه کم دلم یم گت 

ایط ادعای دوست داشیر  منو داشت همه ی حرمتا رو شکوند. من باها ش درد و دل کردم اما اون توی بدترین رسر

پش عموی میلیاردت ولت کرد اومدی ییک »حرفانی رو که بهش زده بودم، به روم آورد. حرفش توی گوشم یم پیچه: 

زش رو به اون بدی؟
ُ
ه. نگایه به چمدونم یم ندازم. « پولدارتر از اون پیدا کت  تا پ با یاد آوری حرفاش دلم بد جور یم گت 

ونه جمع یم کنم و داخل چمدون یم ندازم. چمدونم رو یم بندم و چن د تا از لباس های استفاده کرده ام رو که بت 

م. در اتاقم رو باز یم کنم. چمدونم رو به زحمت بلند یم کنم و با خودم حمل یم کنم. به  م با خودم بتر تصمیم یم گت 

سونم. ماهان رو یم بینم که روی مبل لم داده و داره مجله ای رو سختر از پله ها پایی   یم رم و خودم رو به سالن یم ر 

 :ورق یم زنه با رس و صدانی که از جانب من یم شنوه رسش رو بلند یم کنه و با دیدن من با تعجب یم گه

 کجا؟ -

 :با لبخند یم گم

 .دیشب گفتم. باید یه رس به تهران بزنم -

 :ماهان به چمدونم اشاره یم کنه و یم گه

 چمدون رو کجا یم بری؟ -

 .آخر هفته که برگردم فقط برای مهمون  یم مونم بعد از مراسم هم به احتمال زیاد یم رم -

 .ماهان با ناامیدی نگام یم کنه. یم دونم واسه ی موضوع مریم نگرانه

 :با لبخند یم گم

ی از ت - و نیم گم ویل یم خوام بهشون در نگران نباش، یم خوام برم با خونواده ی مریم هم صحبت کنم. البته چت  

 .مورد این که مریم با نامزدش مشکل داره حرف بزنم. تو هم توی نبود من سیع کن مریم رو بیشتر بشناش

 :ماهان با مهربون  یم گه

 .فکر کردم فراموش کردی -

 !دیوونه -

 :یم خنده و یم گه

 .به دردم دچار نشدی تا بفهیم -

 :بعد با رسخوشر ادامه یم ده

 .اقدس خانم هنوز بیدار نشده، بیا خودم برات صبحونه رو آماده کنم -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .بذار چمدونم رو بذارم تو ماشی   میام -

ه و یم گه  :به رسعت به طرفم میاد، با یه حرکت چمدون رو از دستم یم گت 
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خونه من هم میام -  .تو برو آشتی 

 .از طرف من نیم شه و به رسعت از من دور یم شهبا گفیر  این حرف دیگه منتظر جوانر 

ه. حرف ماهان تو ذهنم تکرار یم شه.  لبخند تلچ  روی لبام یم « به دردم دچار نشدی تا بفهیم. »یه خرده دلم یم گت 

 :شینه و آه عمیقر یم کشم. زیر لب زمزمه یم کنم

 .حس یم کنم من هم به همی   درد دچارم -

خونه یم رم. نیم دونم چرا نیم تونم مثِل گذشته رسی به نشونه ی تاسف واسه  ی خودم تکون یم دم و به سمت آشتی 

م صبحونه رو خودم آماده کنم. از اون جانی که آب پرتقالشون تموم شده، شت  گرم یم  نر خیال باشم. تصمیم یم گت 

 :یم گهکنم و بعد هم مت   رو یم چینم. تقریبا کارام تموم شده که ماهان یم رسه و با خنده 

 .مثال قرار بود من درست کنم -

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .جنابعایل خرابکاری نکن، کش انتظار نداره از این کارای سخت سخت کت   -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

 صبحونه آماده کردن سخته؟ -

 پنت  رو کجا بذاری، کره رو کجا بذاری،  -
 .مربا رو کجا بذاریپس نه! فکر کردی آسونه؟ باید بدون 

 :ماهان با خنده یم گه

؟ -  یعت  تو همه ی اینا رو یم دون 

. من دوره ی مخصوص چیدن مت   صبحونه رو گذروندم -  .آره پس چی

 :ماهان با تعجب یم گه

 مگه اینا هم کالس دارن؟ -

 .اوهوم -

 :ماهان

 بگو ببینم پنت  رو باید کجا بذاری؟ -

 :با جدیت یم گم

 .دمسمت راست خو  -

 :ماهان ییک از ابروهاش رو باال یم بره و یم گه

 کره و مربا رو کجا یم ذاری؟ -

 .سمت چپ خودم -
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 :ماهان

 نون رو کجا یم ذاری؟ -

 .همون نزدیک مزدیکای خودم باشه که دستم بهش برسه -

 :ماهان پقر یم زنه زیر خنده و یم گه

 .منو بگو که حرفت رو باور کردم -

 :با جدیت یم گم

 گه نباید باور یم کردی؟م -

 :ماهان

 !این کارا رو که هر کس بلده -

 :چپ چپ نگاش یم کنم و یم گم

؟ -
ی

 چرا دروغ یم گ

 :ماهان با لبخند یم گه

 .خود من هم بلدم -

 .تو رو که خودم بهت یاد دادم -

 :ماهان با تعجب یم گه

 !من که یادم نمیاد -

 .همی   االن که بهت گفتم یاد گرفتر دیگه -

 :اهان به شوچ  یم گهم

ما -  !شیطونه یم گه مریم رو نر خیال شم بیام تو رو بگت 

؟ -
ی

 نه بابا، راست یم گ

 :ماهان

 .آره واسه خودت کدبانونی هستر  -

ی نیست -  رو بلدم. کم چت  
 

 .اون که صد البته. انواع و اقسام غذاهای تخم مریع

 :ماهان با جدیت یم گه

؟ -  ضعیفه زن من یم شر
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خونه یم شه و با دیدن مت   صبحونه ی دو یم خوام  جواب ماهان رو بدم که تو همی   موقع ماکان با اخم داخل آشتی 

 :نفره اخماش بیشتر تو هم یم ره و با عصبانیت یم گه

تونه، این جا رو گذاشتی   رو رستون؟ -  چه ختر

 :ماهان با خنده یم گه

؟ -  ماکان بیا بشی  

 :ماکان با اخم یم گه

 .ه ی دو نفرتون نیم شممزاحم صبحون -

 :ماهان با شیطنت یم گه

 .حاال که شدی، دیگه نیم شه کاریش کرد بیا بشی    -

وع به خوردن صبحونه یم کنم. ماکان با ابروهای گره خورده روی صندیل یم شینه  .بدون این که نگایه بهش بندازم رسر

 :ماهان با خنده یم گه

 ماکان گ بیدار شدی؟ -

 :ماکان با اخم یم گه

 همی   االن، اقدس کجاست؟ -

 :ماهان

 .دیشب یه کم حالش بد بود، بهش گفتم امروز رو یه کم دیرتر رس کار بیاد -

 :ماکان با اخم یم گه

 !بیخود، نیم بیت  این چند روز رسمون شلوغه -

 :ماهان با مهربون  یم گه

احت کنه - زن نیازی نیست بذار یه خرده استر  .االن که به وجود اون پت 

 :اکان با اخم یم گهم

 .یه چانی بیار -

 :ماهان

 چانی درست نکردیم. شت  یم خوای؟ -

 :ماکان با عصبانیت به من یم گه

 بود یه چانی درست یم کردی -
 .به جای خندیدِن بیخودی بهتر
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م رو یم خورم و یم گم  :با خونشدی شت 

تا جوش بیاد. من کلفتت نیستم که بهم دستور یم  خودت دست و پا داری بلند شو تا اون جا برو آب رو بذار رو گاز  -

 .دی

 :ماهان با رسدرگیم نگایه به ما دو نفر یم ندازه و یم گه

 شما دو تا دوباره دعواتون شد؟ -

 :با خونشدی یم گم

 .من با کش دعوا ندارم، بیخودی حرف تو دهن من نذار -

 .ماکان با پوزخند نگام یم کنه و هیچی نیم گه

 :خم یم گهماهان با ا

 .ببینم یم تونید رابطه ی کیارش و رزا رو خراب کنید. خودتون که یم دونید رزا حساسه -

 .ماهان من مشکیل با کش ندارم خیالت راحت باشه -

 :ماهان به من نگایه یم ندازه و یم گه

 اگه با هم مشکیل ندارین پس چرا داری چمدونت رو هم با خودت یم بری؟ -

م باز یم شه و بهت زده به من نگاه یم کنه. من در کمال خونشدی یه لقمه نون و پنت  برای خودم ماکان اخماش از ه

 :درست یم کنم و یم گم

باالخره که باید برم االن دارم چمدون خودم رو یم برم دفعه ی بعد چمدون حمید و هاله و مریم رو یم برم. بعد از  -

 افتادم. باالخره من هم واسه ی ازدواِج رزا دلییل واسه موندِن بیشتر وجو 
ی

د نداره. تا همی   االن هم کیل از کار و زندگ

کت هم   دارم، بیکار نیستم که با خیال راحت این جا بمونم. احتماال از این به بعد همه ی کارهای رسر
ی

خودم کار و زندگ

 خودم هم
ی

ه یه کم به زندگ  .رس و سامون بدم به دوش من یم افته. خیالم که از بابت رزا راحته، بهتر

 .با تموم شدن حرفام لقمه ای رو که درست کردم توی دهنم یم ذارم

 :ماهان

 باز این طرفا میای؟ -

فکر نکنم دیگه این ورا پیدام بشه، به رزا یم گم بهم رس بزنه. اما چون حوصله ی جواب پس دادن به ماهان رو ندارم با 

 رسی تکون یم دم
ی

 .نر حوصلگ

 :ان بریم گرده و یم گهماهان به طرف ماک

 .ماکان جوانر ازت نشنیدم -

 :ماکان که هنوز از حرفام متعجبه به زحمت یم گه

 .من با کش مشکیل ندارم -
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 .تو دلم یم گم آره کامال معلومه

 :ماهان با تردید یم گه

 .مطمی   باشم -

 :که من و ماکان با هم یم گیم

 ماهان؟ -

 :باال میاره و یم گهماهان هم دستش رو به نشونه ی تسلیم 

 .خب شما همیشه مثل موش و گربه به جون هم یم افتی   و همه چت   رو خراب یم کنید -

 :هیچی نیم گم. صبحونه ام رو کامل یم خورم و به ماهان یم گم

 .ماهان من دیگه باید برم -

یم گم و منتظر جوانر ازش نیم از جام بلند یم شم و با ماهان خداحافظ  یم کنم. یه خداحافظ زیر لتر هم به ماکان 

شم. به سمت سالن حرکت یم کنم. هنوز چند قدم بیشتر نرفتم که ماهان صدام یم کنه با تعجب به سمتش بریم 

 :گردم که یم گه

 .روژان یادت نره همه ی امیدم به توئه. روی قولت حساب باز کردما، من منتظرم -

 ره. من هم به تکون دادن رسی اکتفا یم کنم و به رسعت ازشون دور با این حرف ماهان اخمای ماکان بد جور تو هم یم

 .یم شم

نیم دونم چه جوری این مست  رو یط یم کنم و خودم رو به ماشی   یم رسونم. بعد از چند لحظه مکث باالخره سوار 

حرکت درمیارم و هر  ماشی   یم شم و روشنش یم کنم. نگایه به ویال یم ندازم. آیه از ته دلم یم کشم و ماشی   رو به

ه. این روزا عجیب  لحظه از ویال و آدماش دورتر یم شم. هر لحظه که فاصله ها بیشتر یم شِن دل من هم بیشتر یم گت 

 .به ماکان عادت کرده بودم. به عصبانیتاش، به اخماش، به مهربون  های گاه و بیگاهش

 :زیر لب زمزمه یم کنم

 .اهیم رو اثبات یم کردمشاید زود کوتاه اومدم، باید بیگن -

ویل بعدش با خودم فکر یم کنم اون حتر بهم فرصت حرف زدن نداد، بدترین حرفا رو بهم زد. تمام کتک هانی که ازش 

خوردم هیچ کدوم به اندازه ی حرفای دیروزش دلم رو به درد نیاورد. با یاد آوری حرفاش حس یم کنم هر لحظه 

ین مدت به دوست داشتنم شک داشتم، ویل از وقتر که ترکم کرد احساس بدی خنجری به قلبم وارد یم شه. تموم ا

دارم، این یعت  این که همه ی این مدت دوستش داشتم فقط خودم نیم دونستم، فقط بیخودی مقاومت یم کردم، 

یم رونم. فقط تفاوت ها رو بهونه یم کردم. حاال همی   دوست داشیر  شده مایه ی عذابم. تا رسیدن به تهران یکشه 

حتر برای غذا هم بی   راه توقف نیم کنم. وقتر به تهران یم رسم خونه رو به همه جا ترجیح یم دم. رسم بد جور درد 

یم کنه. به سمت خونه حرکت یم کنم. با رسیدن به خونه ماشی   رو توی پارکینگ پارک یم کنم و ازش پیاده یم شم. 

یستم. دلم یم خواد االن تو اون ویال نزدیک بقیه باشم. بیشتر از این دفعه برخالف دفعه ی پیش اصال خوشحال ن

 ...همه ی اون آدما دلم ماک 
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 .حتر جرات ندارم تو ذهنمم اسمش رو کامل بیارم

 :آیه یم کشم و زیر لب زمزمه یم کنم

 .ماکان -

سانسور با پله ها از بس تو فکر بودم نفهمیدم چه جوری خودم رو به جلوی در رسوندم. از نر حواش به جای آ

اومدم. تعجبم از اینه که چه طور سالم به تهران رسیدم. همی   که تصادف نکردم خودش یه معجزه ست. کلید رو از 

 .کیفم درمیارم و در رو باز یم کنم. همه ی خونه تاریکه، المپ ها رو روشن یم کنم و به سمت اتاقم یم رم

وع در اتاقم رو باز یم کنم و به سختر خودم رو  به تخت یم رسونم. هم گرسنمه، هم خوابم میاد. اما این تازه رسر

مصیبتمه، چون از این به بعد رزا هم نیست و من باید خودم فکر غذا درست کردن باشم. روی تخت دراز یم کشم اما 

 خوابم نیم بره. از روی تخت بلند یم شم و لباسام رو عوض یم کنم. چمدو 
ی

نم رو تو هر کار یم کنم از شدت گرسنیک

 جا گذاشتم. از این همه نر حواش حرصم درمیاد. دوست ندارم ضعف نشون بدم، اما ناخودآگاه دارم یم دم. 
ماشی  

ممکن نیست. با شنیدن چند تا دوستت  م تو این مدت همون روژان سابق بشم. یم دونم سخته اما غت  تصمیم یم گت 

خونه یم رم به این موضوع فکر دارم که نباید به کش دل بست. همی   جور که از اتا قم خارج یم شم و به سمت آشتی 

خونه یم رسم دو تا  یم کنم. مگه راحت بهش دل بستم؟ اصال خودم هم نیم دونم گ تو دلم جا باز کرد؟ وقتر به آشتی 

یم  تخم مرغ از یخچال بریم دارم و یه املت خوشمزه درست یم کنم. بعدش یادم میاد که نون نداریم، اعصابم خرد 

شه. به سمت کابینتا یم رم و نگایه توشون یم ندازم. چند تا بیسکوییت بهم چشمک یم زنند همونا رو بریم دارم، یم 

خورم. از بیسکوییت متنفرم ویل باید تحمل کنم. با خودم فکر یم کنم حتر بلد نیستم برنج درست کنم همیشه شفته 

 .م و برای عمو کیوان زنگ یم زنمیم شه. بعد از خوردن بیسکوییتا روی مبل لم یم د

 :عمو کیوان

 بله؟ -

 .سالم عمو -

 :عمو کیوان

 سالم روژان، حالت خوبه؟ -

؟ -  خوبم عمو. شما و زن عمو چه طورین؟ از روزنامتون چه ختر

 :عمو

؟ -  ما هم خوبیم. کجا هستر که با موبایلت داری زنگ یم زن 

 .خونه ام -

 :عمو با تعجب یم گه

 چ     ی؟ -

 :شیطنت یم گم با 

 عمونی تهرانم. این کجاش تعجب داره؟ -
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 :عمو کیوان با تعجب یم گه

؟ -  چرا این قدر نر ختر

تون کنم. مجبور بودم برگردم -  .آخه تو روستا که تلفن نبود تا ختر

 :عمو با نگران  یم پرسه

 افتاده؟ -
ر
 مگه اتفاق

 :با آرامش یم گم

 .آره، ویل اتفاق بدی نیست -

 :کاوی یم گهعمو با کنج

شر تا یه کلمه حرف بزن   -
ُ
 .چی شده روژان؟ آدم رو یم ک

 :خنده ای یم کنم و ماجراهای این مدت رو براش تعریف یم کنم، که یم گه

 .بیچاره ثریا، اما واسه رزا خییل خوشحالم. کیهان هم از کیارش تعریف یم کرد -

 یه؟کیارش ممکنه اشتباهانر داشته باشه ویل در کل آدم خوب -

 :عمو کیوان

 .باهات موافقم. پس روزی که یم ری روستا ما هم حرکت یم کنیم -

 :با شیطنت یم گم

 .عمونی هنوز دعوتتون نکردما -

 :یم خنده و یم گه

ر یم شه -
ُ
 .بچه پر رو. راستر ما با ماشی   خودمون میایم چون موقع برگشت ماشی   پ

 :فکری یم کنم و یم گم

؟آره، موقع برگشت سه نف -  ر هستیم. راستر عمو از کارای هاله و حمید چه ختر

 :عمو کیوان

تنها رسپرست فعلیشون عموشونه که اونم در ازای مقداری پول از برادرزاده هاش، گذشت. بدیه های پدر حمید رو  -

ا بیا تا دختر مورد صاف کردم و دارم کارا رو انجام یم دم. راستر روژان حاال که رزا داره ازدواج یم کنه این مدت رو با م

 .عالقه ی کیهان رو ببیت  

 :متفکر یم گم

 .نیم تونم هاله و حمید رو تنها بذارم -
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 :عمو که انگار تازه یاد حمید و هاله یم افته یم گه

 .اصال یادم نبود، ویل با همه ی اینا فکر کنم بتونند یه مدت پیش رزا باشند -

بول کنم، دلم رضا نیم شه بچه ها خونه ی این و اون باشن. دوست دارم باشه عمو یه فکری یم کنم ویل فکر نکنم ق -

 .حمید هم زودتر درسش رو بخونه

 :عمو

 .تا این کارا تموم بشه یه خرده طول یم کشه وگرنه یم گفتم با خودت بیاریشون. تا اون موقع بهش فکر کن -

کردم باید همه جوره هواشون رو داشته باشم.   خوشم نمیاد این بحث رو ادامه بدم. وقتر مسئولیت بچه ها رو قبول

 :نیم شه که مثِل گذشته هر جا دوست دارم برم و بچه ها رو به امان خدا رها کنم. حرف رو عوض یم کنم و یم گم

 .عمو کیوان، باید برای خونواده ی عمو هم زنگ بزنم -

 :عمو کیوان

 .من که فکر نکنم بیاد -

 .مخودم هم همی   احتمال رو یم د -

 :عمو کیوان

روژان به این احتمال هم فکر کن که عموت بیاد. حواست رو جمع کن، ممکنه عموت بخواد به خاطر رزا و مسایل  -

 ...دیگه

 رزا چه ربظ به عمو داره؟ در مورد کدوم مسایل دیگه حرف یم زنید؟ -

 :عمو کیوان

. ممکنه یه موقع هانی برخوردهای خودت هم یم دون  خونواده ی عموت هیچ وقت رفتار خونر با رزا  -
نداشیر 

ا برات روشن شد. عموت هنوز نیم دونه  ی خییل چت   خصمانشون رو درک نیم کردی اما االن که از گذشته ی رزا با ختر

. این احتمال وجود داره که بخواد برگرده و در مورد رزا باهات حرف بزنه و حقیقت رو بگه.  که تو در مورد رزا یم دون 

ییل که به خاطرش حقیقت رو به این زودی بهت گفتم همی   بود. بابات یم ترسید عموت جوری موضوع رو تنها دل

 .بیان کنه که رابطه ی تو و رزا بهم بخوره

 گذشته ی رزا چه ربظ به عمو داره؟ -

 :عمو کیوان

ه. یم خواست تو رو عروس خودش کنه و  -  بتر
اگه اموال نصف یم شد اون دوست نداشت که رزا از اموال پدرت ارنر

ر اون بود  .به ض 

 !عمو که خودش چندین برابر ما ثروت داشت -

 :عمو کیوان
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درسته، اما مثِل بابات توی ایران محبوبیت نداشت. اون یم خواد تو ایران هم چندین شعبه داشته باشه. با پدرت هم  -

یک بشه ویل وقتر دید موفق نیم در این مورد صحبت کرده بود که بابات قبول نکرد. خییل دوست داشت ب ا پدرت رسر

 .شه اردالن رو جلو انداخت که باز هم بابات رضایت نداد

 .که این طور! پس اگه بیاد دوباره اون حرفا تکرار یم شن -

 :عمو کیوان

 .کامال درسته -

شون نکنم؟ -  بهتر نیست اصال ختر

 :عمو کیوان

شون کن ویل در برابر  -  .حرفاشون هم کوتاه نیا نه، کار درستر نیست. ختر

 .باشه عمو، ممنون بابت گفیر  حقایق. لطفا به رزا در مورد این مسایل صحبت نکنید -

 :عمو کیوان

م کن -  به عموت بزن و بعدش ختر
ی

 .مگه دیوونه ام. پس االن که از من قطع کردی یه زنیک

 .باشه، براتون اس ام اس یم کنم که عمو و خونواده اش میان یا نه -

خونه یم رم. یه لیوان آب یم خورم با اعصانر داغون به از  عمو کیوان خداحافظ  یم کنم. از جام بلند یم شم و به آشتی 

سمت اتاقم حرکت یم کنم. هیچ وقت فکرش رو نیم کردم عموم این قدر آدم پستر باشه. اصال دلم نیم خواد 

شون کنم ویل کار درستر نیست اگه بابا هم به جای من بود ص شون یم کرد. وارد اتاقم یم شم و روی ختر د درصد ختر

م. بعد از چند تا بوق وقتر ناامید یم شم و یم خوام قطع  کاناپه لم یم دم، گوشر رو بریم دارم و شماره ی عمو رو یم گت 

 .کنم صدای اردالن رو یم شنوم

 :یم گهاولش به انگیش حرف یم زنه ویل وقتر یم بینه منم، با غرور مسخره ی همیشگیش 

؟ -  کار داشتر

 :با خونشدی یم گم

یک بودی -  .علیک سالم، نگران نباش حالم خوبه. این قدر تسلیت نگو یم دونم در غم ما رسر

 یم گه
ی

 :با نر حوصلگ

 .کار دارم زودتر حرفت رو بزن -

 :با لحن رسدی یم گم

 .با جنابعایل کاری نداشتم گوشر رو به عمو بده -

بدون این که جوابم رو بده، عمو رو صدا یم کنه. بعد از چند دقیقه صدای عمو رو یم حقا که پش همون پدری. 

 .شنوم



 

 
613 

 :عمو

 بله؟ -

 .خییل سیع یم کنم لحنم رسد نباشه اما رسدی کالمم رو به خونر احساس یم کنم

 .سالم عمو، روژانم -

 :عمو

؟ - ؟ چی کار یم کت   روژان تونی

 . سختهسیع یم کنم مالیم تر باشم، هر چند خییل

 .هیچی عمو. این مدت یه خرده رسم شلوغ بود. االن هم زنگ زدم که اگه تونستی   یه رس به ایران بزنی    -

 :عمو

ت یم کنم - کت به هم ریخته ست، هر وقت خواستم بیام ختر  .فعال نیم تونم کارای رسر

 :پوزخندی رو لبام یم شینه و یم گم

 .کنه، گفتم دعوتتون کنم، اما انگار وقت ندارین  هر جور میلتونه عمو. رزا داره ازدواج یم -

 :با داد یم گه

 چ     ی؟ -

 :با پوزخند یم گم

 عمو چرا داد یم زنید؟ -

 :این بار آروم تر یم گه

؟ -  چی گفتر

 .عصبانیت توی صداش رو به وضوح یم تونم تشخیص بدم

 :با خونشدی یم گم

 .گفتم رزا داره ازدواج یم کنه -

 :عمو

 از بعض  از مسایل ختر نداری؟ روژان تو  -

 :لبخندی رو لبام میاد. حدس عمو درست بود. خودم رو متعجب نشون یم دم و یم گم

 چه مساییل عمو؟ -

 :عمو
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نیم خواستم حاال حاالها به ایران بیام ویل مجبورم یه رس بهت بزنم باید در مورد رزا باهات حرف بزنم. منتظِر من و  -

 چه روزیه؟اردالن باش. عروش رزا 

 .آخر هفته ی دیگه -

 :عمو

 خودم رو یم رسونم. فعال کاری نداری؟ -

 .نه عمو، خداحافظ -

عمو هم باهام خداحافظ  یم کنه و گوشر رو قطع یم کنه، با قطع شدن تماس پقر یم زنم زیر خنده و با خودم فکر یم 

ر کنم اگه بفهمه من همه چت   رو درباره ی رزا یم کنم عمو چه حایل یم شه اگه بفهمه نییم از اموال به رزا رسیده. فک

 .دونم سکته رو بزنه

 :به عمو کیوان اس ام اس یم دم و یم گم

 .عمو میاد -

بعد از چند دقیقه گوشیم زنگ یم خوره. نگایه به صفحه ی گوشیم یم ندازم و با دیدن شماره ی عمو کیوان رسی    ع 

 .جوابش رو یم دم

ِل خودمسالیم دوباره به عمو کیوا -
ُ
 .ِن گ

 :عمو کیوان

 روژان مسخره بازی در نیار. چی شد که تصمیم گرفت بیاد؟ -

اول نیم خواست بیاد ویل وقتر که در مورد ازدواج رزا حرف زدم بهم گفت یه مساییل در مورد رزا هست که تو هم  -

 .باید بدون  و از این حرفا

 :عمو کیوان

ی؟ -  چرا نگفتر از همه چت   با ختر

 :طنت یم گمبا شی

 .من که نیم دونستم چه مساییل رو یم گه -

 :عمو کیوان

 .روژان رسر درست نکت   -

 :لحنم جدی یم شه و یم گم

م و بعد دست خایل برشون یم گردونم -  .من راحت از این جور آدما نیم گذرم. یه حاِل درست و حسانر ازشون یم گت 

 :عمو کیوان
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-  ،  نیم زدمیم دونستم این طور برخورد یم کت 
 
 .واسه ی همی   بهت نگفته بودم. االن هم اگه نگران رزا نبودم حرق

. خودم همه چت   رو حل یم کنم - ی نباشی    .نر خیال عمو، نگران چت  

 :عمو کیوان

احت کن که این روزا رست خییل شلوغه -  .امان از دست تو، که حرف تو گوشت نیم ره. برو یه خرده استر

خداحافظ  قطع یم کنم. همون جور که روی کاناپه دراز کشیدم با خودم فکر یم کنم عجب  باشه ای یم گم و بعد از 

ه. حس یم کنم تو این  ن از برادر و برادرزاده شون هم به خاطر پول بگذرن. یه خرده دلم یم گت  دنیانی شده. آدما حاض 

 که رزا کنار من بود این تنهانی رو حس نیم
 کردم اما االن بد جور اذیت یم شم. این دنیا خییل خییل تنهام. تا زمان 

. خییل خودخواهیه که بخوام با گفیر  احساساتم به رزا اون رو هم  خوشبختر حق رزاست. بعد از اون همه سختر

م بخوابم فردا خییل کار دارم. پلکام رو روی هم یم ذارم و کم کم به خواب یم رم  .ناراحت کنم. تصمیم یم گت 

 

 

 ...یک هفته بعد

ای مربوط به مراسم رو بهم داد. از  این یه هفته خییل زود گذشت. یه بار هم رزا از شهر برام زنگ زد و ختر

خوشحالیش، خوشحال شدم. هر چند خییل تنها بودم ویل به همه ی کارا رسیدم. تمام اون افرادی رو که یم خواستم 

کت هم رس و سامون دادم. هر چند دوست  عمو کیوان همه ی کارا رو انجام داده بود و کار رو دعوت کردم. به کارای رسر

زیادی نمونده بود. و اما در مورد مریم هم با خونواده اش صحبت کردم. پدر و مادرش باور نیم کردن مریم هیچ عالقه 

ای به پشعموش نداره و فقط و فقط به خاطر اونا راض  به ازدواج شده. پدرش یم گفت من فکر یم کردم مریم از 

 پشعموش رو براش انتخاب کردیم لجبازی یم کنه. مادرش روی ل
ی

جبازی مخالفت یم کنه، فکر یم کردم چون از بچیک

م چه قدر عذاب کشید. وقتر در مورد رفتارای نامزد مریم گفتم پدر مریم از تعجب  هم مدام یم گفت، بیچاره دختر

ا آماده کرده بودم. دهنش باز موند. اصال فکرش رو نیم کردم که این قدر زود متقاعد ب شن من خودم رو برای خییل چت  

ون بندازن، اما اونا با ناراحتر به حرفام گوش  حتر به این موضوع هم فکر کرده بودم که ممکنه منو از خونشون بت 

دادن. حتر مادر مریم گفت، حاال دلیل نر مییل های مریم رو درک یم کنم. هر وقت که شایان دنبالش یم اومد به 

ا درس رو بهونه یم کرد، این روزای آخر هم که حرف از ازدواج و سختر  ون بره. مریم اکتر راضیش یم کردم که باهاش بت 

این حرفا بود بد جور تو خودش بود. بعد از کیل حرف زدن باالخره به این نتیجه رسیدیم که پدِر مریم یه صحبتر با 

ت نامزدی بهم بخوره. پدرش معتقد بود که مریم خییل اشتباه مریم بکنه و اگر مریم واقعا عالقه ای به شایان نداش

. مریم باید از اول دلیل  کرده. یم گفت درسته من دوست داشتم برادرزاده ام دامادم بشه ویل نه به هر قیمتر

مخالفتش رو به من یا مادرش یم گفت. من هم کامال با حرفای پدرش موافق بودم ویل خب نگران  مریم برای بیماری 

پدرش رو هم نیم شد نادیده گرفت. در کل اون روز خییل خوشحال شدم که تونستم کاری برای مریم کنم. قرار شد من 

ه. یم خواست از زبون مریم همه ی اون حرفا رو  ی به مریم نگم و پدرش طوری رفتار کنه که انگار از موضوع نر ختر چت  

 .بشنوه و من بهش این حق رو یم دادم

لم از بابت مریم هم راحت شده. عمو و اردالن هم دیشب نزدیکای ساعت دو شب رسیدن. مجبور خدا رو شکر خیا

شدم به فرودگاه برم با این که خییل کار داشتم و شب آخری بود که تهران بودم، چون به من از قبل اطالع داده بودن 

پرش کرد نه روبوش ای، نه بغیل، دنبالشون رفتم. مثِل همیشه وقتر عمو منو دید با جدیت فقط سالم و احوال 

همیشه از خودم یم پرسم چه طور یم شه بی   دو تا برادر این قدر تفاوت باشه. عمو در کل آدم رسد و نر احساسیه 
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حتر با فامیل. اردالن هم که طبق معمول با دیده ی حقارت بهم نگاه یم کرد. وقتر عمو و اردالن رو به آپارتمان بردم، 

فریاد ازم پرسید چرا اون خونه رو فروختم و این آپارتمان کوچیک رو خریدم. یک ساعت وقت برد تا عمو با داد و 

حالیش کنم اون خونه خاطرات پدر و مادرم رو برام زنده یم کرد. هر چند قانع نشد ویل اون قدر خسته بود که 

ون م یام. همون جور که دراز کشیدم حوصله ی جر و بحث کردن با منو نداشت. با صدای زنگ گوشیم از فکر بت 

 .نگایه به صفحه ی گوشیم یم ندازم که یم بینم عمو کیوانه. با خوشحایل جواب یم دم

 .سالم عمونی  -

 :عمو کیوان با حرص یم گه

؟ -  این عمونی چیه که جدیدا منو این جوری صدا یم کت 

 یعت  بگم عمه؟ -

 :عمو کیوان

 روژان؟ -

 خاله؟ -

 :عمو کیوان

 روژان؟ -

؟ -  البد دانی

 :عمو کیوان با داد یم گه

 روژان؟ -

مردهای هفتاد ساله نق نق یم کنید؟ -  عمو چرا مثل این پت 

 :عمو کیوان

مردهای هفتاد ساله -   نه پت 
 .باید به اطالعت برسونم که بچه های زیر هفت سال، نق نقو هسیر

 :با شیطنت یم گم

 ...یعت  شما از بچه های هفت ساله هم کمتر  -

 : پره وسط حرفم و با حرص یم گهیم

؟ ساکت باش کارت دارم -  .تو آدم نیم شر

- ... 

 :عمو کیوان

 روژان؟ -
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- ... 

 :عمو کیوان

 روژان با توام؟ -

 هوم؟ -

 :عمو کیوان

؟ -  چرا حرف نیم زن 

 !من به کدوم سازتون برقصم؟ حرف یم زنم، یم گی   ساکت شو، ساکت یم شم، یم گی   چرا حرف نیم زن   -

 :عمو کیوان

؟ - ی. بگو ببینم گ حرکت یم کت   امان از دست تو که اول صبچ حال آدم رو یم گت 

 .یه صبحونه بخورم راه یم افتم، اما عمو کیوان، عمو و اردالن دیشب رسیدن -

 :عمو کیوان متفکر یم گه

 عموت هنوز هیچی نگفته؟ -

 .نه، دیشب خییل خسته بود -

 :عمو کیوان

 .حرکت یم کنیم تا یه خرده زودتر برسیم. با بودن عموت صد درصد دیر یم رش روژان ما االن -

 :اخمام تو هم یم ره و یم گم

 !یعت  چی دیر یم رسم؟ من هم بعد از صبحونه حرکت یم کنم امشب مراسمه. مگه یم شه من دیر بیام -

 :عمو کیوان

ی بحتر راه یم ندازه -  .تو که عموت رو یم شناش برای هر چت  

 .باشه عمو شما برید من هم االن آماده یم شم -

 :عمو کیوان

 کن، عجله نکن -
ی

 .آروم رانندگ

، فعال خداحافظ -  .حواسم هست. شماها هم مراقب خودتون باشی  

 :عمو کیوان

 .خداحافظ -
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م. بعد از این که از حموم   بعد از خداحافظ  از عمو کیوان از روی تخت بلند یم شم و به حموم یم رم تا یه دوش بگت 

ون میام موهام رو خشک یم کنم و سشوار یم کشم. از اون جانی که عروش تو شهر نیست پس نیم تونم آرایشگاه  بت 

برم، هر چند اهل این کارا هم نیستم. لباش که از قبل در نظر گرفتم با یه خرده لوازم آرایش بریم دارم و تصمیم یم 

م تو روستا آماده بشم. خودم هم لب ونم رو تنم یم کنم و از اتاق خارج یم شم. اردالن روی مبل دو نفره ی گت  اسای بت 

 :سالن دراز کشیده. نگایه به من یم ندازه و یم گه

 کجا؟ -

 :زورش میاد یه سالم کنه. با پوزخند یم گم

 .علیک سالم -

 :متقابال پوزخندی یم زنه و یم گه

ا به بزرگتر  -  .ا سالم یم کنندتا اون جانی که من یادمه کوچیکتر

 .بهونه ی خوبیه برای پنهون کردن نر ادبیت -

ون یم رم و با آسانسور خودم رو به پارکینگ یم  ی بگه که به رسعت ازش دور یم شم. از آپارتمان بت  یم خواد چت  

حمید یاد رسونم. وقتر به ماشی   یم رسم، لباسا و وسایل مورد نیازم رو داخلش یم ذارم. با دیدن لباس های هاله و 

جفتشون یم افتم. تو این چند روز هم واسه ی خودم، هم واسه ی هاله و حمید خرید کردم. لباس های حمید و هاله 

ون نیاوردم ویل چون یم خواستم یه بار دیگه لباس خودم رو توی تنم ببینم با خودم به آپارتمان  رو دیگه از ماشی   بت 

ی یم خره   بردم. واسه مریم هم یم خواستم لباس بخرم که یادم اومد قراره با رزا و کیارش خرید کنند البد همون جا چت  

تازه فکر کنم برای هاله و حمید هم خرید کردن و من بیخودی براشون لباس خریدم. با یاد آوری هاله و حمید تازه یادم 

بدم. با عصبانیت زیر لب زمزمه  میاد که عمو هیچی از این جریان نیم دونه. آه از نهادم بلند یم شه. جواب عمو رو چی 

 :یم کنم

 خییل نر فکری روژان؟ -

ی اتفاق  یم ترسم اگه عمو هاله و حمید رو ببینه بهشون توهی   کنه. هر چند خودم مراقبم و اجازه نیم دم چنی   چت  

با دیدن من یم بیفته. همی   جور که با خودم فکر یم کنم به سمت آپارتمان یم رم و داخل یم شم. عمو هم بیدار شده. 

 :گه

؟ -  کجا رفتر

 .امشب مراسم رزاست رفتم لباسام رو تو ماشی   بذارم -

 :با تعجب یم گه

 مگه مراسم تهران نیست؟ -

 .نه، توی روستاهای اطرافه -

 :با داد یم گه

؟ -  چی
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 یم کردن، نیم تونستیم   -
ی

که این خب وقتر شوهرش اهل همون جاست، همه ی فامیالی شوهرش هم تو روستا زندگ

یم  .جا مراسم بگت 

 :عمو با داد یم گه

 رزا با یه دهانر ازدواج کرد؟ -

 .عمو، کیارش پش خوبیه دهاتیه و شهری چیه؟ اون تحصیل کرده ست -

 :با داد یم پره وسط حرفم و یم گه

 شما دو نفر چه غلظ کردین؟ -

 :با خونشدی یم گم

 .رزا آزاده با هر کس که دوست داره ازدواج کنه -

 :عمو با حرص یم گه

 .شانس آوردی بابات ُمرد، وگرنه از دست شما دو تا سکته یم کرد -

 :با اخم یم گم

 .حتر اگه بابام هم زنده بود، معیارهای ازدواج رو توی دهانر و شهری بودن طرف نیم دید -

 :اردالن با اخم یم گه

 .از ما انتظار نداشته باش که پامون رو توی روستا بذاریم -

من از اول هم هیچ اضاری نکردم. من وظیفه ام بود دعوتتون کنم، که کردم. حق انتخاب با خودتونه، اگه دوست  -

 .دارین یم تونید با من بیاین، اگرم نه که من تا فردا بریم گردم

 :عمو با اخم یم گه

 .خودت هم هیچ جا نیم ری -

 :با خونشدی یم گم

 .متر که شده خودم رو به مراسم یم رسونمرزا خواهر منه و من امشب به هر قی -

خونه یم رم و صبحونه رو آماده یم کنم. بعد از آماده شدن صبحونه صداشون یم کنم. عمو با  بعد به سمت آشتی 

 :عصبانیت و اردالن با اخم رس مت   حاض  یم شن. بعد از خوردن صبحونه مشغول شسیر  ظرفا یم شم که عمو یم گه

ی دارمروژان تو از خییل چت    - ی؟ من به خاطر مراسم و این حرفا نیومدم، من برای اومدنم دالیل مهمتر  .ا نر ختر

 .همون جور که پشتم به عمو هست و دارم ظرفا رو یم شورم پوزخندی روی لبام یم شینه

 :با آرامش یم گم

 .عمو االن خییل دیرم شده، من باید زودتر حرکت کنم -
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 :عمو با عصبانیت یم گه

 !فهیم من این همه راه رو بیخود نیومدم چرا نیم -

 :اردالن هم با عصبانیت یم گه

 ما رو بیخودی از اون رس دنیا به این جا کشوندی که خودت کدوم گوری بری؟ -

 :با شسیر  آخرین ظرف، شت  آب رو یم بندم. به سمت اردالن بریم گردم و یم گم

ا حرف زدم و دعوتتون کردم، حاال شما یم گی   به مراسم نمیاین، تا اون جانی که من یادمه در مورد مراسم ازدواج رز  -

 .دیگه تقصت  من نیست

 :اردالن

 باید به بابا یم گفتر که چه جور مراسمیه؟ -

 .من که گفتم مراسِم ازدواج و عروسیه دیگه -

 :با عصبانیت یم گه

 .منظورم برگزاری اون توی روستاست -

سید که من بخوام بگم - ی نتی  .عمو چت  

 :عمو

ت هستم -  .رو حرِف من حرف نزن، من بزرگتر

شما حرف نر منطق یم زنید، مگه یم شه من تو مراسم ازدواج خواهرم نباشم. من وقتر حس کنم کاری درسته یه  -

 .دنیا هم مخالِف من باشن، انجامش یم دم

خونه خ ون هم عمو و اردالن با عصبانیت نگام یم کنند ویل من نر توجه به اونا از آشتی  ارج یم شم. از قبل لباس بت 

 :پوشیدم فقط کیفم رو بریم دارم و یم گم

 .عمو امشب که مراسم تموم شد از روستا حرکت یم کنم، احتماال فردا تهرانم -

 :یم خوام برم که عمو با عصبانیت یم گه

 .صتر کن -

 :بعد بریم گرده سمت اردالن و با اخم یم گه

 .ی دهانر رو ببینم، آماده شو ما هم یم ریم خییل دلم یم خواد اون پشه -

 :تعجب یم کنم اما سیع یم کنم این تعجب توی چهره ام معلوم نباشه، با خونشدی تصنیع یم گم

 .تو ماشی   منتظرتون هستم -

 .از خونه خارج یم شم و خودم رو به ماشی   یم رسونم
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رب  ع بعد هر دو تا یم رسن و سوار یم شن. عمو روی سوار ماشی   یم شم و منتظر عمو و اردالن یم مونم. حدود یه 

صندیل عقب و اردالن روی صندیل جلو کنار من یم شینه. ماشی   رو روشن یم کنم و به حرکت درمیارم. هیچ کدوم 

 نیم زنیم. ترجیح یم دم یه آهنگ گوش کنم. چند تا آهنگ رو عقب و جلو یم کنم تا این که یکیشون به دلم یم 
 
حرق

 :خرده صداش رو بلند یم کنم و با آرامش گوش یم دم شینه. یه

 بذار این بار با یه دنیا از غصه از دلت بخونم

 یادته بهم یم گفتر که یم خوام با تو بمونم

 وقتر یادت منو خط زد رو دلم غم رو نوشتند

 گریه هام رو هدیه کردم به خزون رسنوشتم

 .یم شینهبا شنیدن این قسمت از آهنگ لبخند تلچ  رو لبام 

 آسمونم گریه یم کرد وقتر قلبم رو شکستر 

 وقتر گفتر خداحافظ وقتر که چشمات رو بستر 

ه  بذار تقصت  زمونه تا دلت آروم بگت 

ه  حیِف این دلم که یم خواد پای دلتنگیت بمت 

اف یم  بغض  تو گلوم یم شینه، دلم عجیتر گرفته، دلم هوای ماکان رو کرده. اولی   باره که این قدر راحت به خودم اعتر

کنم که دلتنگشم. کش که ذره ذره عاشقم کرد و بعد همه چت   رو زیر پا گذاشت و رهام کرد. این آهنگ رو قبال بارها و 

بارها گوش دادم ویل انگار االن برای اولی   باره دارم به مفهومش نی یم برم. االن دارم احساس خواننده رو درک یم کنم. 

ه نفهمیدم؟ گ اون همه مقاومتم شکست؟ مگه من قبلنا ازش متنفر نبودم؟ چه طور شد گ این قدر عاشق شدم ک

 که ازش شنیدم باز هم حس یم کنم تو 
 
اون همه تنفر به عشق تبدیل شد؟ و از همه مهم تر چی شد با اون همه حرق

ا این همه نر تانر چی کار کنم؟ قلبم جا داره؟ مگه نگفتم دیگه هیچ وقت پام رو توی اون روستا و ویال نیم ذارم، پس ب

 .حواسم یم ره به ادامه ی آهنگ

 شاید قسمتم بود که تنها بمونم

 که با غصه ی تو همیشه بمونم

 بگو تا بدونم چرا دل بریدی

 به جز من به هر گ که خواستر رسیدی

ی عاشقا معنانی نداره. پس این همه نر تانر از جانب خودم برام جای تعجب داره. مگه به همه نیم گفتم غرور در دنیا

 یم کنم با خودم فکر یم کنم امشب هر جور شده باید 
ی

چرا دارم غرورم رو انتخاب یم کنم؟ همی   جور که رانندگ

بیگناهیم رو ثابت کنم. مت  که ادعای عاشقر دارم باید همه ی سعیم رو کنم. امشب آخرین فرصته. درسته غرور برام 

خودم رو خرد کنم امشب مثِل همیشه محکم و استوار قدم بریم دارم. برای اثبات خودم جانی نداره اما دلیل نیم شه 

 نگفته 
 
احتیاچر به شکسیر  ندارم. امروز بدون غرور ویل محکم به جلو یم رم، یم رم تا حرفام رو بزنم، یم رم تا حرق

بشم. لبخند رضایتر رو لبم یم شینه. از  نمونه، اما اگه باورم نکرد پا روی دلم یم ذارم. نباید بدون هیچ تالشر تسلیم
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تصمییم که گرفتم راض  هستم. اون قدر توی فکر بودم که اصال متوجه ی ادامه ی آهنگ نشدم. با صدای عمو به 

 .خودم میام

 :عمو

 .اون آهنگ رو خفه کن کارت دارم -

 :کنم و یم گمخوشم نمیاد کش باهام این طور حرف بزنه. با حرص آهنگ رو به قول عمو خفه یم  

 .بفرمایید -

 :عمو

؟ - انی در گذشته ی خونواده ات وجود داره که تو نیم دون 
 همون طور که بهت گفتم یه چت  

سم. آخه مرد حسانر اگه کنجکاو بودم تو  مکتر یم کنه و منتظر یم شه تا من با کنجکاوی ازش در مورد گذشته بتی

عمو هم این رو خوب یم دونه. یم فهمم که از این همه آرویم و همون خونه ازت یم پرسیدم. در کل آدِم فضولیم، 

ی نیم گم   واسه ی گفیر  ندارم که بزنم. وقتر یم بینه که چت  
 
 نیم زنم یعت  حرق

 
خونشدی من در تعجبه. حرق

 :خودش ادامه یم ده و یم گه

؟ -  اصال کنجکاو نیستر بدون 

 .ویل االن که یم دونم خانمانه رفتار یم کنمتو دلم یم گم اگه نیم دونستم از فضویل یم ُمردم، 

 :با خونشدی یم گم

 .اگه چت   مهیم بود البد پدر و مادرم بهم یم گفیر   -

 :اردالن با تعجب نگام یم کنه. عمو هم یه کم متعجب یم شه و به آرویم یم گه

 .خب، آره. ویل شاید یم خواسیر  بگن ویل اجل بهشون این فرصت رو نداد -

 : گمبا لبخند یم

 .خب اگه چت   مهیم باشه شما برام تعریف یم کنید -

 :با این حرِف من لبخند رضایتر رو لباش یم شینه و یم گه

ی بهت بگم -  .مطمی   باش مهمه، اما قبل از این که در مورد گذشته ات حرف بزنم، باید در مورد اردالن چت  

 :اخمام تو هم یم ره و یم گم

 !من دارهموضوع اردالن چه ربظ به  -

 :عمو با خونشدی یم گه

 ...من در مورد ازدواج تو و اردالن با بابات صحبت کرده بودم و بابات -

 :یم پرم وسط حرفش و با اخم یم گم



 

 
623 

 .تکلیف این موضوع قبال روشن شده. پس در مورد مسئله های دیگه بگی    -

 :اخماش تو هم یم ره و یم گه

 منظورت چیه؟ -

 !ر مورد مسئله ای یم خواد حرف بزنه که قبال تموم شدهخییل برام جالبه که د

 :با آرامش یم گم

 .شما پیشنهادی دادین و پدر بنده هم مخالف بود، پس موضوع تمام شده ست -

ی بگه که عمو یم گه ه یم شه و یم خواد چت    :اردالن با عصبانیت بهم خت 

 .ز بچه ست و ازدواج براش زودهبه هیچ وجه این طور نبود. بابات اون موقع گفت روژان هنو  -

 !با این حرفش پوزخندی روی لبم یم شینه. پس اون خواستگارهای اجباری رو من، توی خونه راه یم دادم

 :به آرویم یم گم

 .عمو جان من هنوز هم بچه ام و قصد ازدواج ندارم، لطفا برید رس مسایل دیگه -

ل یم کنه  .معلومه به سختر داره خشم خودش رو کنتر

 :عمو

 .موضوع دیگه در مورد رزاست -

 :با پوزخند ادامه یم ده

 .فکر کنم اگه بفهیم رزا خواهر واقعیت نیست بد جور شوکه بشر  -

 :با لبخند یم گم

 .این رو که خودم یم دونم، پس دیگه جای شوکه شدن نداره -

 :عمو و اردالن با داد یم گن

؟ -  چی

 :با آرامش یم گم

درم این موضوع رو فهمیدم. رزا درسته خواهر تت  من نیست اما از هر کش برام تو این دنیا چند ماه بعد از مرگ پ -

ی تغیت  نیم کنه  .عزیزتره. با فهمیدن این موضوع هم، چت  

ل خودش رو از دست یم ده و یم گه  :عمو کنتر

؟ - ه ی نر پدر و مادر ببخشر
ی نییم از ثروتت رو هم به اون دختر  البد حاض 

 :گمبا اخم یم  
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امتون واجبه، ویل من توهی   به خونواده ام رو به  - ِ بنده هستی   احتر
. بزرگتر ه مراقب حرف زدنتون باشی   عمو بهتر

 .هیچ عنوان نیم تونم ببخشم. رزا خواهرمه و من خواهرم رو به هر کش ترجیح یم دم

 :عمو

ه؟ -  خواهرت از من هم مهمتر
ی

 به طور غت  مستقیم داری یم گ

ه هر به طور مس - ، رزا پاره ی تنمه، خواهرمه، همه ی وجودمه، پس بهتر تقیم دارم یم گم، اگه شما فامیل من هستی  

اث هم باید بگم من از همون اول که همه چت   رو فهمیدم به  ام هم رو نگه داریم. در مورد ارث و مت 
دو طرف احتر

دم تا همه ی کارها رو انجام بده و االن هم همه ی کار  ا انجام شده. رزا هم فرزند پدر و مادرمه پس نییم از وکیلمون ستی

 .اون اموال ماِل رزاست

 .اردالن با ناباوری و عمو با دهن باز نگام یم کنند

 :اردالن بعد از چند دقیقه به خودش میاد و یم گه

؟ -  تو چه طور تونستر این کار رو کت 

-  
ر
 باق

 
 . نیم مونهاون اموال حِق رزا بود من حقش رو بهش دادم پس حرق

 نزد، اما اردالن بعض  مواقع با ناباوری بهم نگام یم کرد و به موهاش 
 
ه شد و حرق ون خت  عمو تا آخر مست  با اخم به بت 

ین اتفاقا یاد ماکان یم افتم و این بد جور اذیتم یم  چنگ یم زد. این رفتارش منو یاد ماکان یم ندازه. این روزا با کوچکتر

یم کنم. تا به ییک از رستوران های بی   رایه بریم. بعد از خوردن غذا دوباره سوار ماشی   یم شیم. کنه. وسط راه توقف 

ه یم شه. پس از مدنر اردالن به حرف میاد و یم گه ون خت   :عمو یم خوابه و اردالن به بت 

؟ -
ی

 واقعا نییم از اموال رو به خواهرت دادی یا داری دروغ یم گ

 :اخم یم گم نگایه بهش یم ندازم و با 

 چه دلییل داره بخوام بهتون دروغ بگم. کجای حرفم این قدر تعجب آوره؟ -

 :اردالن

 یم دون  اون اموال چه قدر ارزش داشت؟ -

؟ -  داشته باشه. تو خودت با اون همه اموایل که داری چی کار داری یم کت 

 :نگایه بهم یم ندازه و یم گه

ین موقعیت - ام باهام برخورد  من با این همه اموال بهتر ین رشته تحصیل کردم، همه با احتر اجتمایع رو دارم، توی بهتر

 .یم کنند

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

ای دور و برت به خاطر پول  - ، اکتر دختر اینا رو هم اضافه کن، مادرت همیشه مشغوِل کاره، پدرت رو به سختر یم بیت 

؟ اصال همه ی اینا به کنار باهات یم گردن، عشق و محبتر تو خونواده ات وج ود نداره. با همه ی اینا باز خوشبختر

 .مگه من با بخشیدن نصف اون اموال به خواهرم حاال بدبخت و فقت  شدم؟ طرز تفکرت خییل خییل اشتباهه
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 :اخماش تو هم یم ره و یم گه

. همیشه همی   طوری هستر یه خرده بهت رو یم دم پر رو  -  !یم شر  خوشم نمیاد بهم توهی   کت 

 کنم تا با  -
ی

یم دون  مشکل تو چیه؟ تحمل شنیدن واقعیت رو نداری. ترجیح یم دم آهنگ گوش بدم و با آرامش رانندگ

. مطمئنا به زودی با پدرت به همون دنیای پر از تجمل و ریاتون بریم  ون رو تماشا کت  ه بت 
تو حرف بزنم تو هم بهتر

 رو گردین پس الگ خودت رو با فکرای بیهوده
ی

 رو یم پسندم، تو هم اون زندگ
ی

 .خسته نکن. من این زندگ

 یم ذارم و نر توجه به اون به آهنگ گوش یم دم. اون هم که یم بینه 
ی

ی بگه اما من آهنیک دهنش رو باز یم کنه که چت  

م ه یم شه. منم با لذت خودم رو به آهنگ یم ستی ون خت   .بهش توجیه ندارم ساکت یم شه و به بت 

 ت آخرین بار تو خداحافظ  کردیبا نگاه

 آتیشم زد اون غرورت اما تو اعتنا نکردی

 کاشیک آوار مصیبت روی قلبم جا نیم کرد

 لحظه های این جدانی دلم رو دیوونه تر کرد

 یم کنم. نیم دونم چه قدر طول یم کشه، ویل وقتر 
ی

با صدای آروم خواننده تو رویاهام غرق یم شم و با آرامش رانندگ

س و هیجان برای خودم هم به خود م میام ماشی   رو جلوی ویالی ماکان یم بینم. قلبم تند تند یم زنه این همه استر

ن. نگایه به عمو و اردالن یم ندازم و یم گم  :تعجب آوره. قرار بود جشن رو توی ویالی ماکان بگت 

 .رسیدیم، همی   جاست -

ِ عمو کیوان رو هم یم بینم انگار از ما زودتر 
 به  ماشی  

ی
رسیدن. همه از ماشی   پیاده یم شیم. لباسا رو بریم دارم و همیک

سمت ویال حرکت یم کنیم. تعجب و ناباوری به راحتر در چهره ی عمو و اردالن هویداست. برای امشب خییل نگرانم، 

 .ای کاش همه چت   خوب پیش بره

س یخ زده. هم ه ی سعیم رو یم کنم که خونشد به نظر بیام. هر لحظه به ویال نزدیکتر یم شم. نوک انگشتام از استر

عمو و اردالن هم هیچی نیم گن فقط در کنار من حرکت یم کنند. همی   که به ویال یم رسم چشمم به هاله یم افته که 

با یه گروه از دختر و پشای هم سِن خودش داره بازی یم کنه. تا چشمش به من یم افته از دوستاش جدا یم شه. با دو 

 :رو به من یم رسونه و با جیغ یم گه خودش

 .سالم خاله -

روی زمی   زانو یم زنم و بسته های لباس رو روی زمی   یم ذارم. هاله رو محکم بغل یم کنم. چند تا ماچ آبدار هم ازش 

م و یم گم  :یم گت 

 !سالم خانم کوچولو چه خوشگل شدی. عجب لباسای خوشگیل -

 :ههاله با صدای بلند یم خنده و یم گ

 خاله رزا و خاله مریم واسم خریدن. خوشگله؟ -

 :یم خندم و یم گم
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 .اوهوم، خییل زیاد -

 :هاله

 .خاله دلم برات تنگ شده بود -

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 چه قدر هاله ای؟ -

ون میاد و ده تا انگشتش رو بهم نشون یم ده و یم گه  :از بغلم بت 

 .این قدر -

 : گمچشمام رو باریک یم کنم و یم

 .این که خییل کمه باید انگشتای پات رو هم بهش اضافه کت   -

 :خنده ی بانمیک یم کنه و یم گه

 .خاله امروز کیل دوست پیدا کردم -

 :هاله رو به خودم یم چسبونم و لپش رو محکم بوس یم کنم و یم گم

 .آفرین خاله، کاِر خونر کردی. دوستات رو بهم نشون بده ببینم -

دوستاش رو بهم نشون یم ده. نگایه بهشون یم ندازم و لبخندی یم زنم. دستم رو براشون تکون یم دم  هاله با دست

 .که اونا هم برام دست تکون یم دن

 .خانیم برو با دوستات بازی کن من هم برم به بقیه رس بزنم، باز میام پیشت -

 :هاله با خوشحایل یم گه

 .باشه خاله، زود بیا -

 .ه بعدش هاله با دو از من دور یم شه. بسته های لباس رو بریم دارم و بلند یم شمرسی تکون یم دم ک

 :عمو با اخم یم گه

؟ -  یک ساعته ما رو عالف کردی تا با یه الف دختر بچه حرف بزن 

 :با خونشدی یم گم

. عمو کیوان - . پس در نتیجه تنها نیستی   ؟ شما یم تونید برید داخل. آشناهای ما هم داخل هسیر   رو که یم شناسی  

ی بگه که من قدمام رو تندتر یم کنم و خودم رو به در  با این حرفم اخمای عمو بیشتر تو هم یم ره و یم خواد چت  

ورودی ویال یم رسونم. عمو هم از حرف زدن منرصف یم شه خودش رو به در یم رسونه. آدمانی که توی حیاط هسیر  

مبرام غریبه اند. دنباِل عمو کیوان یم    .گردم تا عمو و اردالن رو به اونا بستی

ه و یم گه  :عمو بازوم رو یم گت 
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 .لباسات رو عوض نکن، زود بریم گردیم. من حوصله ی آدمای دهانر رو ندارم -

ون یم دم. خییل دارم سیع یم کنم امشب رو برای خودم خراب نکنم  .نفسم رو با حرص بت 

ون تو همی   موقع صدای عمو کیوان رو یم شنوم   که منو صدا یم کنه و به طرفم میاد. بازوم رو رسی    ع از دست عمو بت 

یم کشم که تو همی   موقع عمو کیوان هم بهمون یم رسه و نگاه مشکوگ بهمون یم کنه. وقتر نگاه ملتمس منو یم بینه 

ش یم شه. لبخندی یم زنه و با من، عمو و اردالن سالم و احوال پرش یم  .کنه  انگار همه چت   دست گت 

 .اردالن زیر لتر و عمو با نر مییل جوابش رو یم دن

 :ویل من با گریم یم گم

 سالم عمو کیوان، حالتون خوبه؟ -

 :یم خنده و یم گه

 .من خوبم، فقط اون خواهرت کچلم کرد. هر چه قدر بهش یم گم این خواهر دیوونه ات میاد یم گه خییل دیر کرده -

 االن این مونی که روی رس  -
 تونه کاله گیسه؟یعت 

 :عمو کیوان یم گه

 .االن وقتش نیست که جوابت رو بدم، بعد جواب دندون شکت  بهت یم دم -

، الگ واسه خودتون وقت نخرین که بعد هم نیم تونید -  .روزای عادیش نتونستی  

 :عمو کیوان با اخم یم گه

 .و پیش خواهرتبرو تا نزدم آش و الشت نکردم، من پیش عمو و پشعموت هستم تو بر  -

از وقتر اومدیم اخمای عمو همی   جور تو همه. االن هم که دیگه ابروهاش به هم دیگه گره خوردن، اما اردالن نر 

 .تفاوته

 :به عمو نگایه یم ندازم و یم گم

 .پس شما خوش بگذرونید، من هم برم آماده شم و یه رس به خواهرم بزنم -

شون کردما. تا حاال هزار بار این حرف رو یم زنم و رسی    ع ازشون دور  یم شم. عمو کیوان نجاتم داد. چه غلظ کردم ختر

 .به غلط کردن افتادم

خودم رو به داخل ساختمون یم رسونم که ماهان و کیهان رو از دور یم بینم. مهمونای دیگه هنوز زیاد نیومدن. کیهان 

نگاه کیهان رو دنبال یم کنه و با دیدن من لبخندی تا چشمش به من یم افته دستر برام تکون یم ده. ماهان هم مست  

ی در گوش کیهان یم گه. اون هم رسی تکون یم ده و بعد هر دو تا به طرف من میان.  روی لباش یم شینه. ماهان چت  

 :وقتر به من یم رسند کیهان یم گه

 چه عجب باالخره اومدی؟ -

 :ماهان
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 .این آخرا دیگه اشک رزا دراومده بود -

 :حتر یم گمبا نارا

 .دست رو دلم نذارین که دیگه از خون هم گذشته -

 :کیهان با خنده یم گه

 البد عمو؟ -

 .رسی تکون یم دم

 :کیهان

 .به رزا یم گفتم باور نیم کرد -

 :ماهان با تعجب نگامون یم کنه و یم گه

؟ -  یعت  چی

 .عموم دیشب از آلمان اومد -

 :ماهان

 .آهان! عجب شانش تو داری -

 .ار بود برای عروش بیاد، ویل نیم دونست تو روستاستقر  -

 :ماهان

 .پس ماجرا از این قرار بود -

 .اوهوم -

 :کیهان

؟ - ه یه رس به رزا بزن   بهتر

ه -  .دستم خسته شد این لباسا رو ییک از من بگت 

 :ماهان

ه -  .صتر کن، االن ییک از خدمتکارا رو صدا یم زنم تا لباسا رو به اتاقت بتر

دانی و داییش با اخم وارد سالن یم شن و پشت رس اونا هم زن دانی و پشداییش به تو ه
می   موقع ماکان با لبخند و دختر

 .داخل سالن میان

ماکان که چند لحظه بعد از ورود به سالن چشمش به من یم افته و ماهان رو هم در نزدییک من یم بینه. لبخند روی 

 .یشونیش یم شینهلباش خشک یم شه و اخم غلیظ  روی پ
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خونه یم  ی یم گه که متوجه نیم شم و بدون توجه به اونا به سمت آشتی  ماهان با دیدن خونواده ی داییش زیر لتر چت  

 .ره

 .کیهان هم با اخم نگاشون یم کنه

 :با تعجب یم گم

 چی شده؟ -

 :کیهان با اخمای گره خورده

رزا به گوش خان دانی یم رسه مخالفت خودش رو اعالم یم کنه این جور که امروز فهمیدم وقتر ختر ازدواج کیارش و  -

ه  .و یم گه اجازه نیم ده این ازدواج رس بگت 

 :با ناراحتر یم گم

 خب بعدش؟ -

هیچی دیگه همه ی خونواده یم رن دستبوس خان دانی تا راضیش کنند ویل داییش مگه راض  یم شد. آخرش هم  -

من با هر کش که بخوام ازدواج یم کنم و به کش هم »ه یم ندازه و یم گه: کیارش عصبان  یم شه باهاشون دعوا را

ه امروز بره « ربظ نداره.  کت نیم کنه. ماکان هم تصمیم یم گت  دانی هم عصبان  یم شه و یم گه در مراسم رسر

 .دنبالشون تا راضیشون کنه بیان

ین تکیه گاه برای خواهرمه.   .ایشاال با هم خوشبخت بشن لبخندی روی لبم یم شینه. کیارش بهتر

 :زیر لب یم گم

 !که این طور -

داییش یم ره و اون رو به سمت مبل  ه. به سمت دختر نگاهم به ماکان یم افته. پوزخندی یم زنه و نگاش رو از من یم گت 

 .دو نفره ای هدایت یم کنه

ه. خدمتکاری به طرف من میاد و لباس رو  هبا دیدن این منظره عجیب دلم یم گت   .از دستم یم گت 

 رزا کجاست؟ -

 :کیهان

 باشه که خودش و دوستت اون جا بودن -
ر
 .باید توی اتاق

 دیگه؟ -
ی

 مریم رو یم گ

 :کیهان

 .آره -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

ه -  .برم ببینم چه ختر
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 :کیهان

ِده خواهر عروس آماده نبا -
َ
 .شهباشه، فقط زودتر آماده شو، کم کم مهمونا دارن یم رسن، ب

 .نگران نباش رسی    ع آماده یم شم. پس فعال من برم به کارام برسم -

 که رزا داره اون جا آماده یم شه یم رم. توی راه نگاهم به ماکان یم افته 
ر
کیهان رسی تکون یم ده و من هم به سمت اتاق

داییش نشسته و دستش رو روی شونه اش انداخته. دیدن این صحنه برام خییل س خته ویل من روژانم، که کنار دختر

ِ کامل از کنارش رد یم 
ون خونشِد خونشدم. با نر تفاونر م ویل از بت  روژان هیچ وقت نیم شکنه. از درون آتیش یم گت 

شم. به زحمت از پله ها باال یم رم. بغض بدی تو گلوم نشسته. ای کاش امشب زودتر تموم بشه. مت  که یم خواستم 

ناهیم ثابت بشه کم کم دارم پشیمون یم شم. باالخره به اتاق مورد نظر یم رسم. چند همه ی تالشم رو بکنم تا بیگ

به به در یم زنم و وارد یم شم. با دیدن رزا دهنم باز یم مونه. فوق العاده شده! هر چند از اول هم زیبا بود، اما االن  ض 

 .خالص یم کنه و به طرف من میاد زیباییش دو چندان شده. رزا با دیدن من از زیِر دسِت آرایشگر خودش رو 

 :با صدانی لرزون یم گه

 روژان کجا بودی؟ -

 :با مهربون  یم گم

 .خودت که عمو رو یم شناش. یم خواستم تنها بیام ویل با هزار تا معطیل باالخره اونا هم اومدن -

 :رزا محکم بغلم یم کنه و یم گه

 .کم کم دارم پشیمون یم شم -

م، اون رو یه کم از خودم دور یم کنم و یم گمبا نگران  بازوهاش ر   :و یم گت 

 رزا؟ نکنه کیارش اذیتت یم کنه؟ آره؟ -
ی

 چی یم گ

 :رزا لبخند تلچ  یم زنه و یم گه

 از کیارش عاشق تر توی عمرم ندیدم. پشیمون  من بخاطر توئه، چه جوری دوریت رو تحمل کنم؟ -

کنم با صدای بلند یم خندم، یه خنده ی تلخ که هیچ کس از عمق   من هم همی   غم رو دارم ویل نیم خوام ناراحتش

 :اون ختر نداره. با خنده یم گم

 انگار چه قدر فاصله بینمون هست -
ی

، من بهت رس یم زنم. یه جور یم گ  !دیوونه، تو بهم رس یم زن 

 :رزا

 ای کاش کنارم بودی؟ -

 :با لبخند و در عی   حال تحکم یم گم

 .ن چت   کیارشه. تو عشقت رو داری و قبل از من باید به فکر عشقت باشر رزا االن مهم تری -

 :رزا با نارارحتر یم گه
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 ...اما -

 :با اخم یم گم

و اما االن جنابعایل باید بخندی. نکنه یم خوای کیارش با دستای خودش منو خفه کنه بخاطر این که زنش رو ناراحت  -

 .کردم

 : گهاشک تو چشمای خوشگلش جمع یم شه و یم

 .روژان خییل دوستت دارم -

 :آرایشگر که تحت تاثت  قرار گرفته یم گه

 .خانم خواهرتون بهتون رس یم زنه، شگون نداره دختر تو روز عروسیش گریه کنه -

ه ی لوس برو اون ور حاال خیسم یم کت   - ه، دختر
َ
ه ا
َ
 .ا

 :رزا یم خنده و یم گه

 !فقط یه قطره اشک بودا -

 .گردد وانگیه دریا شود. راستر رزا اگه رس حرفت هستر این مراسم رو به هم بزنمقطره قطره جمع   -

 .آرایشگر و رزا با تعجب نگام یم کنند

 :رزا

 کدوم حرف؟ -

 :با شیطنت یم گم

 .همی   که دوستم داری، اونم از نوع خیلیش -

 :رزا دادش یم ره هوا و یم گه

ون -  .گم شو بت 

 :آرایشگر هم یم خنده و یم گه

 .خانم بشینید تا بقیه ی کارا رو انجام بدم -

 .رزا رس جاش یم شینه و با اخمای در هم زیر لب غرغر یم کنه

 نه به اون فحش دادنت -
ی

 !خوبه االن گفتر دلتنگم بودیا! نه به اون ابراز دلتنیک

 :رزا

 فرشته ای اون وقت من یم دونم و تو -
ی

. فقط کافیه بیک  .تو آدم بشو نیستر

 :کنم و یم گم  خنده ای یم
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 .این قدر غر نزن. از ایت  که هستر زشت تر یم شر  -

ه. من هم لبخندی یم زنم و یم گم  :رزا یم خواد از جاش بلند شه که آرایشگر با خنده جلوش رو یم گت 

 !رزا من یم رم لباسام رو عوض کنم و آماده شم. نیام ببینم از دوری من آبغوره گرفتیا -

 :رزا با اخم یم گه

ی نمونده کارم تموم شه -  .تو لیاقت نداری. برو آماده شو. دیگه چت  

 .رسی تکون یم دم و از اتاق خارج یم شم

با قدم های کوتاه به سمت اتاقم حرکت یم کنم. باید زودتر لباس بپوشم. ای کاش پدر و مادرم زنده بودن. عروش من 

ز خوشحایل ما خوشحال یم شن. این روزا عجیب دلتنگ پدر و رزا آرزوشون بود. یم دونم که از همه چت   ختر دارن و ا

و مادرم یم شم. عمو کیوان هم که یه مدنر رو ایران نیست و من از همیشه تنهاتر یم شم. عمو و اردالن هم صد درصد 

 هم بهم نزنند. همه ی 
ی

به زودی یم رن و شاید با فهمیدن حقایقر که امروز گفتم حتر دیگه سال به سال زنیک

وشیم به حمید و هاله ست. رزا هم که دیگه این جا موندگار شده. امکاِن این که مریم هم این جا موندگار بشه دلخ

زیاده. شاید کنکور دادم و برای ارشد ثبت نام کردم. شاید قبول شدم. باالخره باید عادت کنم. دلم یم خواد به ماکان 

 ...ثابت

زنه. باورم نیم شه! واقعا باورم نیم شه! ای کاش همه ی اینا یه کابوس  با دیدن صحنه ی رو به رو، رِس جام خشکم یم

وحشتناک باشه. ماکان، شهناز، بوسه. کش که اون همه ادعای دوست داشیر  یم کرد االن داره جلوی من کِس دیگه 

ی ای رو یم بوسه. ماکان لباش رو از لبای شهناز جدا یم کنه و نگایه بهم یم ندازه و نیشخندی تحوی لم یم ده. تنها چت  

که احساس یم کنم اشکیه که از گوشه ی چشمم رسازیر یم شه. حس یم کنم قلبم نیم زنه و نفسم باال نمیاد. نیم 

دونم گ این قدر عاشق شدم ویل یم دونم همش یه اشتباه بود. احساش که تو وجودمه رو درک نیم کنم. تنفر، شاید 

. پشیمون  از باور عشقر   که همش ادعا بود. شاید هم احساس حماقت یم کنم. خودم هم نیم دونم چه هم پشیمون 

ی تو وجودم داره داغونم یم کنه. ماکان از دیدن اشکم تعجب یم کنه. شهناز هم  احساش دارم. فقط یم دونم یه چت  

 .مست  نگاه ماکان رو دنبال یم کنه

 :با دیدن من پوزخندی یم زنه و یم گه

 و پانی رو این اطراف راه یم دی؟ عزیزم چرا هر نر رس  -

 :بعد با همون لحنش خطاب به من ادامه یم ده

ه خودت رو برای تور کردن ماکان خسته  - چیه؟ نکنه به ماکان دل بسته بودی؟ باید بهت بگم که ماکان نامزِد منه. بهتر

 .نکت  ما به زودی با هم ازدواج یم کنیم

رو پاک یم کنم. همه ی رسدیم رو تو چشمام یم ریزم. نگایه بهشون یم ندازم. نیم خوام بیشتر از این خرد بشم. اشکام 

 :با قدم هانی محکم به سمتشون یم رم و با خونشدی و با لحت  کامال رسد یم گم

 .هنوز اون قدر بدبخت نشدم که به نامزِد کِس دیگه چشم بدوزم. خوشبخت بشی    -

 :یم خوام از کنارش رد بشم که با تمسخر یم گه

 ...پس اون اشکا -
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 :نگایه بهش یم ندازم. پوزخندی یم زنم و یم پرم وسط حرفش و یم گم

ه به جای این فکرای بچگانه  - من اشکام رو برای هر نر رس و پانی حروم نیم کنم، این اشکا برای دوری از خواهرمه. بهتر

. ممکنه اگه براش کم بذاری یه نفر دیگه   .رو انتخاب کنهبه بقیه ی عشق بازیتون برسی  

شهناز با خشم نگام یم کنه ویل من نر تفاوت از کنارشون رد یم شم. در لحظه ی آخر نگایه رسشار از گالیه به چشم 

های ماکان یم ندازم. نیم دونم تا چه حد در تظاهر موفق بودم. شاید شهناز رو فریب داده باشم اما ماکان رو نیم 

 .دونم

 واسه ی گفیر  نداشت. شاید هم توی ماکان هیچی نیم گه. فقط و فق
 
ط بهت زده بهم نگاه یم کنه. شاید هم حرق

دلش داره به حماقتم یم خنده و یم گه دیدی ادبت کردم. به زحمت خودم رو به اتاق یم رسونم. در رو یم بندم و 

یم افتم حالم  پشت در یم شینم. اشکام رسازیر یم شن. دلم شکسته، صدای شکستنش رو شنیدم. یاد اون صحنه که

بد یم شه. ماکان شهناز رو به دیوار چسبونده بود، شهناز هم دستش رو دور گردن ماکان حلقه کرده بود .تصویر لبای 

ی رسازیر یم شن.  ماکان روی لبای شهناز هر لحظه تو ذهنم تکرار یم شه. رسم رو تکون یم دم. اشکام با رسعت بیشتر

. ما به زودی با هم ماکان نام»یاد حرف شهناز یم افتم:  ه خودت رو برای تور کردن ماکان خسته نکت  زِد منه، بهتر

ممکنه. « ازدواج یم کنیم.  ه. سیع یم کنم بهش فکر نکنم هر چند غت  یعت  هیچ وقت عاشقم نبود. دلم بد جور یم گت 

ته ی لباسام یم آیه یم کشم و از روی زمی   بلند یم شم. بعض  مواقع چه قدر مقاومت سخت یم شه. به سمت بس

رم. خدمتکار بسته رو روی تخت گذاشته. لباسای هاله و حمید رو یه گوشه یم ذارم این جور که معلومه رزا و مریم 

ده که توی این شب، این 
َ
واسه اونا هم خرید کردن. پس احتیاچر به این لباسا نیست. با خودم فکر یم کنم چه قدر ب

یم کنم آروم باشم. امشب باید همه چت   خوب پیش بره. با این فکر یه  همه غمگینم. نفس عمیقر یم کشم و سیع

وع یم کنم به لباس پوشیدن  .لبخند تصنیع مهمون لبام یم کنم و بعد رسر

***** 

 

 

 «ماکان»

 .با صدای شهناز به خودش میاد

 :شهناز

 چی شده عزیزم؟ -

ه که مثِل چسب بهش یم  .چسبه حوصله ی خودش رو نداره چه برسه به این دختر

 .اخیم یم کنه و با دست شهناز رو به عقب هول یم ده

 .گم شو، فعال حوصله ات رو ندارم -

 :با عصبانیت یم خواد به سمت اتاقش بره که شهناز با حرص یم گه

؟ - ه ی نر رس و پا به من توهی   یم کت 
 واسه ی اون دختر



 

 
634 

 .نداره که کش در موردش بد حرف بزنهبا این که حس یم کنه روژان بهش خیانت کرده اما تحمل این رو 

با خشم به سمت شهناز بریم گرده و اون رو به شدت هل یم ده. شهناز تعادلش رو از دست یم ده، محکم به دیوار 

ه یم شه  .برخورد یم کنه و با ترس بهش خت 

در چنی   مواقیع با همه ی  دستاش رو تو جیبش فرو یم کنه و با پوزخند به شهناز نزدیک یم شه. یاد روژان یم افته که

ای دیگه... دیگه حتر حوصله ی فکر کردن به اینا رو هم نداره. با خشم به چشمای  وش جلوش یم ایستاد اما دختر نت 

 .شهناز زل یم زنه. این چشم ها با این که از چشم های روژان خوشگل تره اما اون رو جذب نیم کنند

 :با جدیت یم گه

ا نیست. قبال بهت گفتم االن هم بهت اگه برای ازدواج روی م - ن حسانر باز کردی از همی   حاال بهت یم گم از این ختر

یم گم، من عالقه ای به تو ندارم. فکر کردی از دوست پشات ختر ندارم؟ فکر کردی ختر ندارم همون موقع که پدرت 

انی که خودشون رو در اختیار کش تو رو فرستاد تهران درس بخون  ویل جنابعایل هر روز با یه نفر بودی؟ من ا
ز دختر

یم ذارن خوشم نمیاد ویل جنابعایل تو همه ی مهمون  ها آویزون این و اون یم شدی. من حالم از تو و امثال تو به هم 

. هیچ خوشم نمیاد تو کارای من  ه دور منو خط بکشر یم خوره. اگه یم خوای ختر گندکاری هات به بابات نرسه بهتر

 .دخالت کت  

 :شهناز با عصبانیت یم گه

ه ی هرز -  ...بخاطر اون دختر

ون میاره و یه سییل محکم مهمون صورتش یم کنه  .هنوز حرف شهناز تموم نشده که ماکان دستش رو از جیبش بت 

. فکر کردی با دو تا بوسیدن منو خر یم کت  و من گذشته ی  - این رو زدم که بدون  حق نداری رو حرِف من حرف بزن 

تو رو فراموش یم کنم. خونواده ی ما یه تصمییم گرفته بودن که من از اولش هم باهاش مخالف بودم. هیچ  سیاه

ی برای من مهم نیست، نه تو، نه روژان، نه هیچ کس دیگه. دختر برای من فقط اسباب رسگرمیه. پس از بوسه  دختر

 .های من هیچ برداشتر نکن

ما این همه زیبانی هم دلش رو به رحم نمیاره. با نر تفاونر از کنار شهناز اشک تو چشمای خوشگل شهناز جمع یم شه، ا

یم گذره و به اتاقش یم ره. در رو محکم یم بنده. به حرفانی که زد اعتقادی نداره. حس یم کنه هنوز یه دختر براش 

 .مهمه

 .اسم روژان رو به زبون میاره و آه یم کشه

 : گهبا خشم مشتش رو به دیوار یم کوبه و یم

؟ من که دوستت داشتم -  .آخه چرا باهام این کار رو کردی لعنتر

 کنه، مگه قرار نبود به روژان بفهمونه که براش مهم 
 
بد جور عصبیه. خودش هم نیم دونه چشه؟ مگه قرار نبود تالق

واست به نیست. پس چرا با اشک روژان دلش گرفت، پس چرا االن آروم نیست، پس چرا االن خوشحال نیست. یم خ

 .روژان بفهمونه که تو هم مثِل بقیه بودی. اما االن به خودش ثابت شد که اون هنوز براش متفاوته

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 نکنه واقعا دوستم داره؟ -
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 های ماهان. خوشحایل های این چند روز اخت  
ویل خییل رسی    ع یاد خنده های ماهان و روژان یم افته، یاد شوچ 

ضعیفه زِن من یم »فتنش از روژان. یاد حرفش که به روژان گفت. هنوز حرف ماهان توی گوششه: ماهان، قول گر 

؟  «شر

 :زیر لب یم گه

 اگه منو یم خواست پس چرا ماهان رو وارد زندگیش کرده؟ -

ه. یاد اون روز یم افته که روژان اومده بود توی اتاقش، ویل خود ش روی تخت یم شینه. رسش رو بی   دستاش یم گت 

 .همه چت   رو خراب کرد

 :با خودش یم گه

ایط هم از ضعف های من سوء  - اون بهم اعتماد کرده بود، نباید حرف پشعموش رو پیش یم کشیدم. در بدترین رسر

 ...استفاده نکرد. اما من

آیه یم کشه و از روی تختش بلند یم شه. اون روز حس یم کرد غرورش خرد شده. واسه همی   یم خواست غرور 

 .وژان رو هم بشکنه، ویل با دیدن اشک روژان هزار بار خودش رو بخاطر این کار لعن و نفرین کردر 

 :با خودش زمزمه یم کنه

 .ای کاش بهش فرصت یم دادم -

 .هیچ وقت از کاری که کرده بود پشیمون نیم شد اما از وقتر که روژان رو دیده هر روز از اعمال دیروزش پشیمونه

 یم گهبه موهاش چنگ یم 
ی

 :زنه و با کالفیک

 خدایا چی کار کنم؟ -

 با ناراحتر به سمت در یم ره و از اتاقش خارج یم شه

***** 

بعد از پوشیدن لباس و کامل شدن آرایشم از اتاق خارج یم شم. تصمیمم رو گرفتم این بار یم خوام با دلم بجنگم، به 

وع بشه آخرش هم به خیانت ختم بشه  هر قیمتر شده. دیگه هیچی برام مهم نیست. عشقر که با شک و تردید رسر

عشق نیست. وسطای پله ها هستم که سنگیت  نگاه کش رو پشت رسم احساس یم کنم. به عقب بریم گردم و با 

دیدن ماکان اخمام تو هم یم ره. با دیدن من یه خرده دستپاچه یم شه، انگار انتظار نداشت که برگردم. پوزخندی یم 

م. به رسعت ازش دور یم شم و به اطراف نگایه یم ندازم تا شاید آشنانی رو ببینم. به زنم و با اخم ن گام رو ازش یم گت 

جز اردالن که روی یه مبل دو نفره نشسته، فرد آشنای دیگه ای رو نیم بینم. اردالن هم که تا چشمش به من یم افته 

 :جلوم یم رسه یم گهاز روی مبل بلند یم شه با جدیت به طرِف من میاد. وقتر به 

؟ بابا خییل وقته دنبالت یم گشت -  .هیچ معلومه کجانی

 رفته بودم آماده شم. بقیه کجان؟ -

 :با پوزخند یم گه
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 .وکیل جنابعایل بابا رو به زور بردش تا با آدمای همسن و سال خودش آشنا کنه -

ه. امان از دست عمو کیوان. یم دونه عمو خوشش نمیاد  با غریبه ها صحبت کنه از قصد این کار رو خنده ام یم گت 

 .کرد

؟ - ؟ با کیهان یم رفتر تا با جوونا آشنا بشر  پس تو این جا چی کار یم کت 

 :اردالن با اخم یم گه

 .حوصله ی آدمای غریبه رو ندارم -

 .توی این مورد هم به پدرت رفتر  -

 یم به سمت مبیل که گوشه ی سالن هست حرکت یم کنم. اردالن هم به ن
ی

اچار باهام همقدم یم شه و با نر حوصلگ

 :گه

 گ این مراسم مسخره تموم یم شه؟ -

 :همی   جور که دارم روی مبل دو نفره یم شینم با تعجب یم گم

؟ - وع نشده، بعد تو حرف از تموم شدنش یم زن   هنوز رسر

 :یم گه

 .از این جور جاها خوشم نمیاد -

 :با تمسخر یم گم

 .از چه جور جاهانی خوشت میادبله، خوب یم دونم  -

 .اردالن هم خودش رو کنار من پرت یم کنه

 :اخمام تو هم یم ره و یم گم

ده بیا داخل؟ -
َ
ون ب ؟ بت   راحتر

 .از این رفتاراش خوشم نمیاد، زیادی احساس راحتر یم کنه

 :اردالن

 همه آرزوشونه من کنارشون بشینم. هر چند تو عقل نداری؟ -

انی حرف بزن که خودت دارینه این که جنابعا -
 .یل داری؟ در مورد چت  

 :اردالن با اخم یم گه

 .یه دختر خوشگل هم این جا پیدا نیم شه که من مجبور نباشم با توئه زبون نفهم حرف بزنم -

 :با پوزخند یم گم
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؟ - ا حرف بزن   مگه خدا زبون رو از پشا گرفته که تو یم خوای با دختر

 :اردالن

 .وریزه ای مثِل تو خوشم نمیاداز آدمای پاست -

ه ای مثِل تو خوشم نمیاد - لت  
 .من هم از آدمای استر

 :اردالن

 چه ربظ داشت؟ -

 .ربطش به قافیه اش بود. زیاد بهش فکر نکن بچه های زیر دو سال نیم فهمن -

 یم گه
ی

 :با مسخرگ

 اگه من دو سالمه اون وقت جنابعایل چند سالته؟ -

 :با جدیت یم گم

-  
ی

 . به عقله نه قد و هیکلبزرگ

 :اردالن

 .واقعا برات متاسفم، حتر بلد نیستر با یه آقای متشخص درست صحبت کت   -

 .تو اول یه دونه اش رو بهم نشون بده بعد قضاوت کن -

 :با پوزخند یم گه

 .خوِد من -

 :یم خندم و یم گم

؟ -
ی

 جوک یم گ

 :با اخم یم گه

م؟نیم دونم تو چی چی داری که بابا ای -  ن قدر پافشاری یم کنه تو رو بگت 

 «.شهرت و محبوبیت پدرم رو»تو دلم یم گم: 

 :اما به زبون یم گم

فهم و شعور دارم که تو نداری. عمو فکر یم کنه اگه با من ازدواج کت  همنشیت  با من در تو اثر یم کنه و باعث یم شه  -

 ...و شعور ذات یه خرده فهم و شعورم به تو برسه، اما نیم دونه که فهم 

 :یم پره وسط حرفم و با عصبانیت یم گه

 .دیگه داری گنده تر از دهنت حرف یم زن   -
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 :با پوزخند یم گم

ون نیم اومد -  .مطمی   باش اندازه ی دهنمه وگرنه اصال از دهنم بت 

به من نگاه یم کنه. چشمام به ماکان یم افته که به دیوار تکیه داده و رگ گردنش متورم شده. با چشم های رسخ شده 

م. نگایه به اردالن یم ندازم  از همی   جا هم ابروهای در هم رفته اش رو یم بینم. پوزخندی یم زنم و نگام رو ازش یم گت 

، گند زدی  .که یم بینم به همون جانی نگاه یم کنه که من نگاه یم کردم. پس بگو چرا ساکت شده! گند زدی دختر

 :با اخم یم گم

ی شده؟ -  چت  

 :اردالن نیشخندی یم زنه و یم گه

 دوست پشته، نه؟ -

 :خودم رو به اون راه یم زنم و با تعجب ظاهری یم گم

 گ؟ -

 یم گه
ی

 :با مسخرگ

 همون که داشتر یم خوردیش؟ -

-  
ی

 !من که نیم فهمم چی یم گ

 :یم خنده و مجبورم یم کنه به ماکان نگاه کنم و یم گه

 حرص نگامون یم کنه؟اون پشه رو یم بیت  داره با  -

 :با خونشدی ظاهری یم گم

؟ -  خب که چی

 :با جدیت یم گه

 .خب که چی نداره. با یه نگاه هم به راحتر یم شه فهمید نسبت بهت احساس مالکیت یم کنه -

 :با اخم یم گم

 درست حرف بزن، مگه زمی   و خونه ام؟ -

 :اردالن با لحن حرص درآری یم گه

ی، ویل ن -  یم دونم این پشه چه جوری انتخابت کرده؟از اونم کمتر

 :با عصبانیت یم گم

 اگه حرف نزن  کش نیم گه الیل؟ -
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 :با یه لحن خاض یم گه

ط یم بندم دوست پشته -  .رسر

ط رو باختر  -  .پس از همی   حاال بهت یم گم رسر

ه یم شه و یم گه  :اردالن تو چشمام خت 

 .تا ته ماجرا رو بخونم من خودم این کاره ام، با یه نگاه یم تونم -

 یم گم
ی

 :با مسخرگ

ی؟ -  نه بابا، مگه فالگت 

 :با پوزخند یم گه

 .محاله توی این جور موارد اشتباه کنم -

تو رو خدا ببی   چه افتخاری هم یم کنه. آخه مرد حسانر این کارا خجالت داره نه افتخار. بعدش هم، همیشه یه  -

یک یم گم اولی   باری وجود داره. االن هم اولی     .اشتباه زندگیت رو بهت تتر

 :اردالن با اخم یم گه

 .واسه من کاری نداره بهت ثابت کنم که اشتباه نیم کنم -

 .برو بابا -

ه و محکم با یه دستش نگه یم داره  .یم خوام از جام بلند بشم که دو تا مچ دستم رو یم گت 

 :با تعجب نگاش یم کنم که یم گه

ط یم بندم که تو هم -  .دوستش داری رسر

 :با لبخند ادامه یم ده

ی بیخودی به پشی زل نیم زنه. وقتر این کار رو یم کنه یعت  یا برای اون بدبخت نقشه کشیده یا دلش رو  - هیچ دختر

م عاشق شدی ، پس نتیجه یم گت   .باخته. از اون جانی که تو از این عرضه ها نداری که برای کش نقشه بکشر

 :با اخم یم گم

 . مزخرف بگو. من داشتم به چرندیات تو فکر یم کردم، حواسم نبود کجا رو نگاه یم کردمکمتر  -

 :اردالن یم خنده و یم گه

 .اون  که فکر یم کت  منم، خودنر  -

 .نر تربیت -

 :اردالن با صدای بلندی یم خنده و یم گه
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 .پس داشتر یه فکری یم کردی -

 .بند نگه نیم دارن. من از مغزم استفاده های مفید یم کنمخب معلومه، همه که مثِل تو مغزشون رو آک -

 یم گه
ی

 :اردالن با مسخرگ

 اون وقت جنابعایل داشتر در مورد بنده چه فکری یم کردی؟ -

 :با شیطنت یم گم

 .داشتم فکر یم کردم گت  عجب دراکوالنی افتادم -

 :اخماش تو هم یم ره و یم گه

 .نتون  از جات بلند شر  دلم یم خواد اون قدر کتکت بزنم که -

 .آرزو بر جوانان عیب نیست -

نگام دوباره به ماکان یم افته. یا ابوالفضل! این چرا این جوری شده؟ یه جور منو نگاه یم کنه که انگار مال و اموالش رو 

 :باال کشیدم. خوبه خودش جلوی من همش آینده اش رو بوسید. با صدای اردالن به خودم میام که یم گه

 .خوردیش -

 :با اخم یم گم

 .اردالن تمومش کن -

 :با شیطنت یم گه

 چی رو؟ -

 .این چرندیات رو -

 :با اخم یم خوام مچ دستم رو از دستاش آزاد کنم که یم گه

 یم خوای بهت ثابت کنم که حرفام چرندیات نیست؟ -

ون میارم و بلند یم شم که به بازوم چنگ یم زنه و منو روی مبل پرت یم کنه و  به سختر مچ دستم رو از دستاش بت 

تقریبا خودش رو روی من یم ندازه و صورتش رو نزدیک صورتم میاره و یم گه مطمئنم تا چند دقیقه ی دیگه میاد جلو 

 ...و منو از روت بلند یم کنه و یه مشت یم خوابونه تو صورت

وم بلند کرده. توی اون تارییک چهره ی ماکان هنوز حرفش تموم نشده که از روی من کشیده یم شه. یه نفر اون رو از ر 

 .رو یم بینم. اردالن رو محکم به دیوار یم کوبه

نگایه به اطراف یم ندازم. خدا رو شکر کش حواسش به ما نیست. چون مبل ها رو برای مراسم جا به جا کردن و 

. این مبل هم یه گوشه ی تقریبا تاریکه، زیاد در معرض د ید نیستیم. به این دلیل این جا رو برای نزدیک دیوار گذاشیر 

نشسیر  انتخاب کردم که هر کس به من یم رسه یه باهام سالم و احوال پرش نکنه. حوصله ی دوال راست شدن 
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ند زد 
َ
احت کنم که این اردالن هم گ وع مراسم یه خرده استر  خسته ام کرده. یم خواستم تا رسر

ی
ندارم. اون همه رانندگ

 .به همه چت   

سیع یم کنه صداش رو پایی   نگه داره تا کش توجهش به طرف ما جلب نشه با دندونای کلید شده به اردالن یم  ماکان

 :گه

 داشتر چی کار یم کردی؟ -

 :اردالن با خونشدی جواب یم ده

؟ - سم که داری چی کار یم کت   فکر نکنم به جنابعایل ربظ داشته باشه. من باید این سوال رو ازت بتی

 :ماکان

؟ -  تو ویالی من چه غلظ یم کت 

ه شدن  .هر دوشون مغرور، هر دوشون جدی، هر دوشون تو نگاه همدیگه خت 

 :اردالن با پوزخند یم گه

 عروِش دختر عمومه، حرفیه؟ -

 .ماکان با ناباوری نگایه به اردالن و نگایه به من یم ندازه

 :بعد کم کم اخماش تو هم یم ره و یم گه

عم - یعروِش دختر  .وته که باشه. دلیل نیم شه که این جا رو با اون ور آب اشتباه بگت 

پوزخندی روی لبام یم شینه که از چشم های جفتشون دور نیم مونه. جوری حرف یم زنه که انگار خودش پاک و 

 !مقدسه. خوبه چند دقیقه پیش خودش رو اون جور با دختر داییش دیدم

 :به سمت اردالن یم ره. به لباسش چنگ یم زنه و با عصبانیت یم گه ماکان که از پوزخند من جری تر شده،

ون -  .خوشم نمیاد کثافتکاری هاتون رو تو ویالی من بیارین. اگه یم خواین غلظ کنید از ویالی من گم شی   بت 

 :اردالن با خونشدی، ماکان رو از خودش جدا یم کنه. لباسش رو صاف یم کنه و یم گه

 .. بعد از مراسم که از این جا رفتیم عملیش یم کنیمپیشنهاِد خوبیه -

 کردن خوشم نیم اومد 
 
دست های مشت شده ی ماکان نشون دهنده ی عصبانیت بیش از اندازشه. هیچ وقت از تالق

 از اعتمادم هم سوء استفاده کرد و بعد از دعوانی 
اما ماکان امشب بد جوری دل منو سوزوند، شاید حقشه. اون حتر

ون شد درد و دالی منو پتیک کرد و تو رسم زد. با همه ی اینا دوست ندارم غرورش رو بشکونم. ترجیح یم دم که بینم

ی نگم. ماهان رو یم بینم که وارد سالن یم شه لبخندی روی لبام یم شینه. نر تفاوت از کنار هر دوتاشون رد یم  چت  

 :هان به طرِف من بریم گرده و با لبخند یم گهشم و به سمت ماهان حرکت یم کنم. ماهان رو صدا یم کنم. ما

 !به به! چه خوشگل شدی خانم خانما -

 :با شیطنت یم گم



 

 
642 

ه -  چون کارت پیِش من گت 
ی

 .اینا رو یم گ

 :یم خنده و یم گه

 .مثِل همیشه بالنی  -

 .جنابعایل هم تنبِل تنبالنی  -

 :با خنده رسی تکون یم ده و یم گه

؟ -  چه ختر

 :موذیانه یم گم

ا که زیاده، کدومش رو یم خوای؟ -  ختر

 :ماهان با مظلومیت یم گه

 .روژان اذیت نکن دیگه -

 :تو همی   موقع ماکان هم با اخم به کنار ما میاد و به ماهان یم گه

ه بری رسی به خدمتکارا بزن  تا کم و کشی وجود نداشته باشه؟ -  ماهان بهتر

 :ماهان با جدیت یم گه

 .ی کارا رسیدم، مشکیل نیستخیالت راحت، به همه  -

ی بگه که ماهان یم گه  :ماکان یم خواد چت  

 روژان منو کشتر بگو باهاشون صحبت کردی؟ -

 :ماکان با تعجب یم گه

؟ -
ی

 ماهان حالت خوبه چی یم گ

 یم گه
ی

 :ماهان با نر حوصلگ

 .بعدا برات یم گم -

 .بعد هم منتظر نگام یم کنه

 :با لبخند یم گم

 .صحبت کردم -

 :هان با ذوق یم گهما

 خب، بعدش؟ -

 :یم خندم و یم گم
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 مریم به شایان ختر نداشته، اگه یم دونست هیچ  -
ی

قرار شده با مریم حرف بزنند. پدرش یم گفت در مورد نر عالقیک

 .وقت اون رو مجبور به این کار نیم کرد. پدِر مریم فکر یم کرد مریم از روی لجبازی راض  به ازدواج نیم شه

 .با صدای بلند یم خنده. چند نفر به طرف ما بریم گردن و بهمون نگاه یم کنندماهان 

 :ماهان نر توجه به اونا بهم یم گه

 .روژان به خدا خییل مایه -

 :با شیطنت یم گم

 منظورت که احیانا مایه تابه نیست؟ -

ی بگه که ماکان با تعجب یم گه  :ماهان یم خواد چت  

ه؟ییک به من هم بگه این جا چ -  ه ختر

 .من با نر تفاونر و ماهان با خوشحایل به ماکان نگاه یم کنیم

ماهان با شوق و ذوق ماجرا رو واسه ماکان تعریف یم کنه. ماکان با شنیدن حرفای ماهان رنگش بیشتر یم پره. با 

ه یم شم و بهش پوزخند یم زنم. وقتر حرف  نگام یم کنه که من با نگایه رسد تو چشماش خت 
ی

مندگ ای ماهان تموم یم رسر

 :شه ماکان با اخم بهش یم گه

؟ -  چرا بهم نگفتر

 :ماهان

ت کنم. هر چند هنوز خییل کارا مونده ویل روژان اصیل ترین کار رو انجام داد -   بشم بعد ختر
 .یم خواستم مطمی 

ه اش رو به ماهان یم کنم و یم گم  :نر توجه به ماکان و نگاه خت 

ریم بوده که مثِل رزا برام عزیزه. بقیه ی کارا با خودته. فقط امیدوارم درست انتخاب کت  من اگه کاری کردم بخاطر م -

ی  .و درست تصمیم بگت 

 :ماهان با لبخند یم گه

ازت ممنونم، خییل بهم لطف کردی. توی این چند روز تا حدی با خصوصیات رفتاری مریم آشنا شدم. باور یم کت   -

 .هر روز شیفته تر یم شم

 :یم زنم و یم گم لبخندی

 .توی چند روز نیم شه یه نفر رو شناخت. باز هم به همدیگه فرصت بدین -

 :ماهان

 .توی این چند روز مریم خییل ازم دوری کرد -

، پس دیگه غمت چیه؟ -  دلیلش رو که یم دون 
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 :ماهان

 ممکنه خونواده اش هم راض  نباشن؟ -

 .نخب نباشن، اون قدر یم ری و میای تا راض  بش -

 :لب های ماهان به خنده وا یم شن و یم گه

 .حق با توئه -

ه شب آخر بری یه خرده از یار دیدن کت   -  .حاال بهتر

 :اخماش تو هم یم ره و یم گه

 روژان نیم شه باز بمونید؟ -

-  . فقط  حرفا یم زنیا ماهان! مجبورم برم. شماره ی منو هم که داری، هر وقت کمک خواستر یم تون  روم حساب کت 

. پدرش دوست داره همه چت   رو از زبون خودش بشنوه
ی

ی بهش نیک ه چت  
 .در مورد صحبتم با پدِر مریم بهتر

 :ماهان با ناراحتر رسی تکون یم ده و یم گه

 .باشه خیالت راحت، ویل ای کاش چند روز دیگه هم یم موندی -

نکنم خونواده ی مریم هم بیشتر از این راض  به ماهان یه خرده هم به من فکر کن. من همه ی زندگیم تهرانه. فکر  -

 .موندن مریم باشن

 :ماهان با غصه یم گه

 .حق با توئه. برای داشیر  مریم باید اقدام دیگه ای بکنم -

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .امیدوارم موفق باشر  -

ه حرفامون گوش یم ده و هیچی نیم ماهان یه چند دقیقه ای باهام حرف یم زنه و باالخره یم ره اما ماکان تمام مدت ب

م و به سمت همون مبیل یم رم که لحظانر  گه با رفیر  ماهان یم خواد با من حرف بزنه که حضورش رو نادیده یم گت 

ی از اردالن نیست  .قبل اون جا نشسته بودم. ختر

ون یم دم و زیر لب یم گم  :نفسم رو با حرص بت 

 .چه بهتر  -

 .ش نشستم، یم شینم. ماکان به رسعت خودش رو به من یم رسونه و کنارم یم شینهروی همون مبل که دفعه ی پی

 .با اخم از جام بلند یم شم و روی مبل یه نفره ای که کنار همی   مبل قرار داره یم شینم

 :ماکان

 ...روژ -
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 :یم پرم وسط حرفش و بهش یم گم

 .بزنمهیچی نگو، خوشم نمیاد با مردی که نامزد داره حرفای بیخود  -

 :ماکان با لحن غمگیت  یم گه

 .باور کن بی   من و شهناز هیچی نیست -

 :با تمسخر یم گم

 .بله، بله کامال معلومه. از اون بوسه ی عاشقانتون کامال معلومه که هیچی بینتون نیست -

 :ماکان

 ...به خدا فقط یم خواستم -

 :با پوزخند یم گم

یک یم گم موف - . بهت تتر ، ویل دور منو خط بکش. حتر دِل منو بسوزون  ق شدی. االن یم تون  بری کیل خوشحایل کت 

. این رو بدون که هیچی بی   من و تو نیست. بر طبق گفته ام امشب هم بعد از  این حق رو بهت نیم دم که بهم فکر کت 

م همه ی حرفات مراسم واسه ی همیشه از این جا یم رم، ویل از یه چت   خییل خوشحالم که زود شناختمت که فهمید

 .ادعا بود

 :ماکان با خشم یم گه

 .نیم ذارم بری -

 :با پوزخند یم گم

ی؟ -  جنابعایل گ باشر که بخوای جلوم رو بگت 

 :با جدیت یم گه

 .دوست پشت و همش آینده ات -

 ادعانی یم کت  ویل بذار خیالت رو راحت کنم، من به هیچ عنوان حاض  نی -
ستم باهات خییل رو داری که باز چنی  

شم ویل با تو ازدواج نیم کنم
ُ
شم، یم ک

ُ
 .ازدواج کنم. حتر شده خودم رو بک

 .نگاهش غمگی   یم شه

 :ماکان

 .فقط یه فرصت دیگه -

 :با نر رحیم تمام یم گم

فرصت های زیادی بهت دادم خودت همشون رو دونه دونه نابود کردی. به نظر من شهناز از هر لحاظ برای تو  -

 .مناسب تره
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 :ماکان با اخم یم گه

 .حرف بیخود نزن -

 :لبخند تلچ  یم زنم، تلخ تر از همیشه. با آه یم گم

اگه تو عمرم یه حرف درست زده باشم اون هم همینه. دنیای من و تو خییل متفاوته. از اول هم اشتباه کردم نباید  -

 .هیچ فرصتر بهت یم دادم. هر دومون اشتباه کردیم

 :ماکان

؟روژان چرا  -  با من و خودت این کار رو یم کت 

 :با دیل گرفته اما لحت  رسد یم گم

م -  .من با تو کاری ندارم فقط و فقط دارم واسه ی آینده ام تصمیم یم گت 

 :ماکان با اخم یم گه

 .باید به من در مورد مریم یم گفتر  -

 .یادمه که چه قدر جنابعایل بهم فرصِت حرف زدن دادین -

 :ماکان

 .اور کن اون لحظه دیوونه شده بودمروژان ب -

 :با رسدی یم گم

 .برام مهم نیست اون لحظه چه مرگت شده بود، مهم اینه که مثِل همیشه خودخواهانه عمل کردی -

 :ماکان با عصبانیت یم گه

 اصال من خودخواه، من احمق، من مغرور. تو چرا سکوت کردی؟ باید به زور بهم یم گفتر  -

 خوشم نمیاد خودم  -
ی

رو برای کش توجیه کنم اگه واقعا دوستم داشتر هیچ وقت بهم شک نیم کردی. عشق تو زندگ

 . ی که از روز اول تو نسبت به من نداشتر مهمه اما همه چت   نیست. مهم تر از عشق شناخت و اعتماد طرفینه. چت  

ای آخر دوباره کارت رو تکرار کردی. اون اوایل کیل تهمت بهم زدی و باورم نکردی، گفتم شناختر از من نداری ویل روز 

پس اعتمادی نبود، شناختر نبود، مهم تر از همه عشقر نبود. صد درصد احساس تو به من یه احساس زودگذره، با 

  من همه چت   حل یم شه. بعد از یه مدت که همدیگه رو نبینیم به راحتر همدیگه رو فراموش یم کنیم
 .رفیر

 من و ماکان هنوز گوشه ی سالن نشستیم. اون اضار به بخشش یم کنه ویل من نر تقریبا همه ی مهمونا اومدن ویل

 :توجه به حرفاش فقط یه چت   یم گم

 .نه -

ون یم کنه. درسته  برام خییل سخته کش رو ببخشم که با نهایت نر رحیم رو به روم یم ایسته منو از خونه اش بت 

ود صد درصد این کار رو باهام یم کرد. با حرفاش اون قدر اذیتم یم کنه که عمال این کار رو نکرد ویل اگه پای رزا وسط نب
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االن تو عروِش خواهرم حتر حوصله ندارم برم با بقیه حرف بزنم و شادی کنم، بهم تهمت یم زنه و فرصت دفاع رو از 

 
 
ی رو یم بوسه و اون دختر هم اون رو همش آینده اش معرق ه، جلوی چشمای من دختر  یم کنه. برام سخته من یم گت 

کش رو ببخشم که ذره ذره عاشقم کرد و بعد پشت پا به همه چی زد. ماکان همون جور داره برای قانع کردن من حرف 

یم زنه ویل من هیچی نیم شنوم من به دِل شکسته شده ام فکر یم کنم. دیل که دست نخورده و بکر بود، اما االن برای 

 .شکسته کش یم تپه که بد جور اون رو 

 :ماکان

روژان درسته که زود قضاوت کردم ویل تو هم اشتباه کردی نباید تنهانی به اتاق ماهان یم رفتر حتر اگه اون شخص  -

 .برادرم باشه

 :نر توجه به حضور ماکان زیر لب شعری رو واسه خودم زمزمه یم کنم

 قصه کهنه دروغ بود

 کردیم
ی

 من و تو بچیک

 که به جای قصه خوندن

 کردیمقصه ر 
ی

 و زندگ

تو همی   موقع رزا و کیارش از طبقه ی باال وارد سالن یم شن. رزا لباس عروس نپوشید. وقتر دلیل کارش رو ازش 

م، به کیارش هم از اول گفته بودم ویل چون کیارش »پرسیدم، گفت:  مادرم تازه فوت شده دلم نیم خواد جشن بگت 

از قاسم و سوسن و خونواده « یح یم دم همه چت   ساده برگزار بشه. عجله داشت قبول کردم زودتر ازدواج کنیم ترج

ی نیست. نیم دونم دعوتشون نکردن یا دعوتشون کردن و اونا نیومدن  .ی رزا هم ختر

ه. با  اون قدر حواسم به رزا و کیارش یم ره که وجود ماکان رو به کل فراموش یم کنم. دستر روی شونه ام قرار یم گت 

 گردم و با دیدن ماکان که دستش رو روی شونه ام گذاشته، اخمام تو هم یم ره و به شدت تعجب به عقب بریم

 بزنه که بهش فرصت نیم دم و با رسعت ازش دور یم شم. حرفای گفتت  
 
دستش رو پس یم زنم. ماکان یم خواد حرق

ی واسه ی شنیدن نمونده. نیم گم دوستش ندارم، نیم گم عاشق ش نیستم، اما دوست داشیر  رو قبال گفته. دیگه چت  

و عاشق بودن دلیل نیم شه که هر غلظ کرد من ساکت بشینم و کاری نکنم. اومده جلوی من دختر مردم رو بوسیده 

ی بینتون باشه! بد جور حالم گرفته شد. به سمت  ی بی   ما نیست. حتما باید ازت حامله بشه که چت   بعد یم گه چت  

 :رزا و کیارش یم رم و یم گم

 .ه به سالم بر عروس خانم خوشگلب -

 :به کیارش نگایه یم ندازم و یم گم

 .توام بدک نشدی، اما خواهر من یه چت   دیگه ست -

 :کیارش با صدای بلند یم خنده که باعث یم شه خواهرش به طرفمون بیاد و بگه

 چی شده کیارش؟ -

ل کنه اما نیم تونه. خواهرش با   .تعجب نگاش یم کنه کیارش سیع یم کنه خنده اش رو کنتر
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 :با شیطنت یم گم

 .کیارش، زشته اون جوری نخند، مردم فکر یم کنند چه قدر عجویل -

 :خواهرش هم یم خنده و یم گه

 مگه نیست؟ -

 :با لبخنِد پلیدی یم گم

 .هست ویل باید یه خرده آبرو داری کنیم -

 :کیارش

 روژان داشتیم؟ -

 چی رو؟ -

 :کیارش

 .نکن قول یم دم تا آخر عمر نوکرت باشمروژان امشب رو خراب  -

 .تعهد کتتر بده تا باور کنم -

 :کیارش

 روژان؟ -

 هوم؟ -

 :کیارش

 .اذیت نکن دیگه -

 .من که کاری بهت ندارم -

 :بعد با خنده ادامه یم دم

 .زن ندیده -

 :کیارش

 .اگه شماها هم مثِل من با بدبختر زن یم گرفتی   دلیل عجله ام رو یم فهمیدین -

 زنم تو صورتم و بریم گردم به سمت خواهرش. خواهرش با نگران  به من نگاه یم کنه، اما کیارش و رزا یم دونند باز یم

 .یم خوام شوچ  کنم

 .وای بال به دور! خواهر عجب دوره زمونه ای شده. برادرت رو فرستادین اون وِر آب یه نر حیا تحویل گرفتی    -

 :خواهرش با نگران  یم گه
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 چی شده روژان خانم؟مگه  -

 مگه نشنیدی چی گفت؟ -

 :خواهرش با رسدرگیم نگایه به من و نگایه به کیارش یم کنه که یم گم

یم - مستقیم اشاره یم کنه زن بگت   .داره به ما به طور غت 

 :دهن خواهرش از تعجب باز یم مونه. رزا بریم گرده به سمت خواهر شوهرش و یم گه

 .، چرت و پرت زیاد یم گهحرفای روژان رو جدی نگت   -

 :با اخم یم گم

ام خواهر کوچیکش رو نگه داره -  .آچر باز من چند روز این جا نبودم، نر تربیت شدی؟ آدم باید احتر

کیارش و خواهرش یم خندن. با اخم به طرف کیارش یم رم و به عقب هلش یم دم و یم گم برو عقب ببینم، چند روز 

 .رو نر تربیت کردی تحویلم دادیاین جا نبودم خواهر باادبم 

 :رزا

 .برو اون ور ببینم، االن آبرو ریزی راه یم ندازی -

 .منو به طرف خواهر شوهرش هل یم ده و خودش کنار کیارش یم ایسته

 یم گم
ی

 :با مسخرگ

؟ برو، برو که دیگه ا - ز چشمم رزا گ بود اون باال یم گفت دوستت دارم، دوستت دارم؟ منو به این زودی فروختر

 .افتادی

 .کیارش و خواهرش و رزا با حرفای من یم خندن. تو همی   لحظه عاقد هم یم رسه

کیارش و رزا به سمت سفره ی عقد یم رن و من هم یه گوشه یم ایستم. رزا و کیارش تو جایگایه که براشون درست 

انی که من نیم شناسم یه پارچه ی سفی
ن. خواهر کیارش کردن یم شینند و مریم و سه تا از دختر د باالی رسشون یم گت 

وع به خوندن خطبه ی عقد یم  هم یم ره باالی رسشون قند بسابه. عاقد بعد از سالم و احوال پرش یم شینه و رسر

 :کنه، وقتر در آخر از رزا وکالت یم خواد خواهر کیارش یم گه

 ...عروس رفته -

 :با صدای بلند یم گم

 .گلدوِن کاکتوسش رو بیاره -

ه ی مهمونا به سمت من بریم گردن و با تعجب نگام یم کنند. رزا با اخم بهم زل زده و کیارش با خنده نگام یم کنه. هم

 :از قیافه ی کیارش معلومه که داره از خنده منفجر یم شه. با مظلومیت یم گم

 .خوب مگه کاکتوس گل نیست -
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قد هم لبخندی روی لباش یم شینه. کیارش هم دیگه با با این حرِف من همه ی سالن از خنده منفجر یم شن. حتر عا

خیال راحت یم خنده و فراموش یم کنه که امشب باید یه خرده سنگی   باشه. بعد از مدنر همه ساکت یم شن تا عاقد 

 برای دومی   بار خطبه ی عقد رو بخونه

کنه باز یم خوام یه چت   بگم. همه   وقتر عاقد خطبه ی عقد رو یم خونه. خواهر کیارش به من نگاه یم کنه و فکر یم

 .نگاهش رو دنبال یم کنند و با دیدِن من لبخندی روی لباشون یم شینه

زن رو یم  رسی به نشونه ی ندونسیر  تکون یم دم که یه دستر روی شونه ام میاد. به سمت عقب بریم گردم و یه پت 

 :بینم که با مهربون  یم گه

 .این ییک رو هم تو بگو -

 !اریم یم افته که ماجرا از چه قراره. یه بار هم که من یم خوام خانمانه رفتار کنم خودشون نیم ذارنتازه دوز 

 :با مظلومیت یم گم

 .مگه یم شه از کاکتوس گالب گرفت که من بگم عروس رفته گالب بیاره -

. عاقد هم این بار یم خنده و رسی ت کون یم ده. وقتر همه آروم با این حرِف من دوباره همه ی جمع به خنده یم افیر 

ن، عاقد برای سومی   بار خطبه ی عقد رو یم خونه و این بار رزا بله رو با اجازه ی من و روِح مامان و بابا یم گه.  یم گت 

منده ی مهربون  هاش یم کنه. بقیه ی کارا خییل رسی    ع  منده اش شدم. همیشه منو رسر وقتر اسِم منو آورد خییل رسر

، به دست کردن حلقه ها، چشیدن عسل، کادو دادن. من بهشون یه جفت ساعت مردونه اتفاق یم افته. امض ای دفتر

و زنونه ی شیک و در آخر یادگاری های پدر و مادرم رو که برای رزا و شوهر آینده اش بود کادو یم دم. بعد از این که 

رم. بد جور دلم گرفته. فکرش هم برام  کادوها و یادگاری ها رو به رزا یم دم ازشون دور یم شم و به سمت حیاط یم

سخته که اون خونه رو بدون رزا ببینم. همی   جور که توی حیاط برای خودم قدم یم زنم شهناز رو یم بینم که با 

 .پوزخند نگام یم کنه. یم خوام نر تفاوت از کنارش رد بشم که با شنیدن صداش متوقف یم شم

 :شهناز

ِ من ب -
ی

ه پات رو از زندگ ون بکشر بهتر  .ت 

م ویل یاد اون لحظه ای یم افتم که لب های ماکان روی  دوست دارم یه جواب دندون شکن بهش بدم و حالش رو بگت 

لبای شهناز بود. نگایه به ظاهرش یم ندازم از لحاظ ظاهری خییل از من رستره. برای اولی   بار به ییک حسودیم یم شه. 

وجدانم قبول نیم کنه خوشبختیم رو روی دِل شکسته شده ی یه نفر  ای کاش ماکان همه چت   رو خراب نیم کرد. 

دیگه بنا کنم. شاید حق با شهنازه، ماکان از اول هم سهم من نبود. حتر اون روز سلطان هم در مورد شهناز حرف یم 

ی نگم.  زد. هر چند از شهناز خوشم نمیاد اما دلیل نیم شه که دلش رو بشکونم. ترجیح یم دم نر تفاوت باشم و  چت  

 :وقتر یم بینه جوابش رو نیم دم، با خونشدی یم گه

 .مثِل این که خییل دلت یم خواد یه بالنی رس خواهرت بیاد -

چنان اخمم تو هم یم ره که شهناز از ترس یه قدم به عقب یم ره. از این جور آدما متنفرم. از آدمانی که وقتر کم میارن 

وع یم کنند به تهدید کردن. با  اخم های در هم به سمتش گام بریم دارم خودم رو به جلوش یم رسونم و دقیقا رو به رسر

 .روش یم ایستم

 :با تحکم و خشم یم گم
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اگه جراتش رو داری این کار رو بکن. اون وقت اون بابات رو به عزات یم نشونم. ممکنه از حق خودم راحت بگذرم  -

ه اون وقت خودت رو ُمرده فرض کت   ویل از حق خواهرم محاله. کافیه نوک انگشتت به  .خواهرم بخوره بهتر

وقتر این حرف رو یم زنم واقعا عملیش یم کنم، چون رزا همه ی دنیای منه، نیم تونم تحمل کنم کش از گل نازک تر 

 .بهش بگه

 .زنم اون قدر لحِن گفتارم جدی و با تحکمه که به رسعت روش اثر یم کنه. با ترس نگام یم کنه. پوزخندی یم

 :شهناز

 ...من -

ه یم شه. با تعجب نگاهش یم کنم. صدای قدم های کش رو یم  ی خت  یهو حرف تو دهنش یم مونه و نگاهش به مست 

ه خسته ام کرد. حوصله ی هیچ کدومشون 
َ
شنویم. رسم رو به عقب بریم گردونم و با دیدن ماکان اخمام تو هم یم ره. ا

اوت رد یم شم. هر کدومشون یه جور اعصابم رو خرد یم کنند. صدای ماکان رو یم رو ندارم. از کنار هر دوشون نر تف

 :شنوم که با داد به شهناز یم گه

 داشتر چه غلظ یم کردی؟ -

 :شهناز با صدای لرزون یم گه

 ...ماکا -

 :ماکان فریاد یم زنه و یم گه

 .دوست نداری که تهدید امروزم رو عمیل کنم -

ه از خداشهپوزخندی روی لبام یم ش ه. این دختر  .ینه البد یم خواد این رو هم حامله کنه. از فکر خودم خنده ام یم گت 

 .صدانی از شهناز در نمیاد

 :ماکان

ه حواست رو  - هیچ خوشم نمیاد دور و بر روژان ببینمت دفعه ی بعد دیگه حرف نیم زنم، عمل یم کنم. پس بهتر

 .جمع کت  

ه حرفاشون رو هم نیم شنوم. به قسمت پشتر ساختمون یم رم و روی اون سنگ اون قدر ازشون دور یم شم که دیگ

 :بزرگ یم شینم. این جا رو خییل دوست دارم. چشمام رو یم بندم و زیر لب شعری رو زمزمه یم کنم

 عرصی است غروب آسمان دلگت  است

دن دیر است  افسوس که برای دل ستی

 هر بار بهانه گرفتیم و گذشت

 وست عشق نر تقصت  استعیب از من و ت

 .با صدای ماکان به خودم میام
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 :ماکان

 روژان؟ -

 .چشمام رو باز یم کنم و اون رو کنار خودم یم بینم. رس پا کنارم ایستاده. به دیوار تکیه داده و با محبت نگام یم کنه

م. با خودم فکر یم کنم گ اومد که من متوجه نشدم  .با نر تفاونر نگام رو ازش یم گت 

 :نگار فکرم رو به زبون آوردم چون ماکان یم گها

. شهناز بهت چی یم گفت؟ -  اون قدر تو فکر بودی که هیچ توجیه به اطرافت نداشتر

 .اونش به جنابعایل ربظ نداره -

 :اخماش تو هم یم ره و یم گه

 .روژان باور کن من هیچ وقت شهناز رو نیم خواستم -

 :یم گم آیه یم کشم. زل یم زنم تو چشماش و 

ماکان برو زندگیت رو کن. بیخودی خودت رو عالِف من نکن. من محاله بهت جواب مثبت بدم. شاید از لحاظ مایل  -

. من عشق رو یم خوام چی کار کنم وقتر باعث خرد   مورد قبول من نیستر
ر
، اما از لحاظ اخالق در سطح باالنی باشر

 .شدنم یم شه، وقتر شخصیتم رو زیر سوال یم بره

ن یم خوام با عشق به تکامل برسم نه این که هر لحظه به فکر اثبات خودم باشم. تو از همون روز اول هم منو باورم م

ین اتفاق همه چت   رو تموم کردی
 .نداشتر و با کوچکتر

 :ماکان

 ...روژان فقط یه فرص  -

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

 !رو نبخشیدم، بعد تو یه فرصت دیگه هم طلب یم کت   هنوز هم بخاطِر همون یه فرصتر که بهت دادم خودم -

 :ماکان

یم دونم زود قضاوت کردم، یم دونم باید بهت فرصت یم دادم، یم دونم اشتباه کردم، اما این یه بار رو ببخش. به  -

ان یم کنم  .خدا جتر

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

  تو هیچ چت   درست نیم شه. من هر بار در برابر  -
اشتباهات تو کوتاه اومدم و تو هم هر بار با زورگونی هات  با دونسیر

 .کارات رو پیش بردی. تو حتر از اعتمادم هم سوء استفاده کردی

ه یم شم. ماکان  م و به رو به روم خت  دوست ندارم تو چشماش نگاه کنم. یم ترسم غرقم کنه. دوباره نگام رو ازش یم گت 

 یم گه
ی

مندگ  :کنارم یم شینه و با رسر

 روژان یم دونم اون روز نباید در مورد پشعموت اون حرفا رو یم زدم ویل اون لحظه خییل عصتر بودم -
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ا رو فهمیدم. االن یم دونم که من حق ندارم برای هیچ غریبه ای درد و  - اشتباه نکن، اون روز با اون حرفات خییل چت  

شناتر بدونه. با حرفای اون روزت خییل درسا بهم دل کنم، حتر اگه اون غریبه خودش رو برای من از هر آشنانی آ

ا بهم یاد داد  .دادی، هر چند حرفات تلخ بود اما خییل چت  

ه  با تموم شدن حرفم از روی سنگ بلند یم شم تا به سمت ساختمون ویال برم که ماکان به رسعت مچ دستم رو یم گت 

 :و یم گه

 .روژان این جوری نگو -

 :با لبخند تلچ  یم گم

قیقت هر چه قدر هم که تلخ باشه ویل حقیقته. یه رساب هر چه قدر هم که زیبا باشه فقط و فقط یه رسابه. اول ح -

 نیم مونه. 
ر
غرقت یم کنه و تو رو به طرف خودش هدایت یم کنه اما وقتر به دو قدمیش یم رش هیچی ازش باق

 کنم تا توی یه دنیای خیایل. 
ی

به تو هم همی   پیشنهاد رو یم کنم. یه فرصت  ترجیح یم دم تو دنیای واقیع زندگ

ا رو از دست داده باشم ویل به جاش یه  ، یه فرصت دادم. خب توی اون فرصتر که بهت دادم شاید خییل چت   خواستر

 رو برات 
ی

دنیا تجربه کسب کردم. به نظر من، شهناز از هر نظر برای تو مناسب تره. دقیقا شبیه خودته و این زندگ

 .کنه. من و تو نه از لحاظ مایل نه از لحاظ رفتاری در یک سطح نیستیم  آسون تر یم

ون بکشم که منو به طرف خودش یم کشه. به شدت بغلم یم کنه و کنار گوشم  یم خوام مچ دستم رو از دستش بت 

 :زمزمه یم کنه

 از رفیر  نزن -
 
 .روژان مثِل گذشته ها داد بزن، فریاد بزن، اذیت کن، ویل حرق

ه و یم گه  تقال یم ون بکشم که منو محکم تر تو بغلش یم گت   :کنم که خودم رو از بغلش بت 

؟ -  روژان صدای قلبت رو یم شنوم. ببی   به چه رسعتر یم زنه. چرا وقتر تو هم عاشقر این کار رو با دو نفرمون یم کت 

 :با جدیت یم گم

. من ام - شب به همراه عمو و پشعموم از این جا یم رم. خیالت ماکان ولم کن. هیچ خوشم نمیاد که این جور رفتار کت 

 .از جانب هاله و حمید هم راحت باشه با خودم یم برمشون

 :ماکان

روژان لجبازی نکن. درسته اشتباه کردم ویل نیم تونم ولت کنم. یه کاری نکن همی   امشب بدزدمت و واسه همیشه  -

 .مال خودم کنمت. خوب یم دون  که یم تونم

وم رو جمع یم کنم و با خشم به عقب هلش یم دمهمه ی ن  .ت 

 :داد یم زنم

 یم زنم از روی منطقمه نه از روی  -
 
تمومش کن ماکان. چرا نیم فهیم حرفام از روی لجبازی نیست. اگه من حرق

ی که تو اسمش رو یم ذاری. من به عشق معتقدم اما عشقر که با عقل انتخاب بشه و با  عصبانیت یا لجبازی یا هر چت  

 واسه گفیر  نداره. قبل از عاشق بودن باید طرفت رو بشناش. باید بهش اعتماد 
 
دل درک بشه، نه عشقر که هیچ حرق

. با هر  ایط درکش کت  . باید در بدترین رسر ایظ دوستش داشته باشر ام بذاری. باید توی هر رسر . باید بهش احتر کت 

 کل کل 
ی

. زندگ  نیفتر
 
ِ حرفم دعوانی که شد به فکر تالق

 
 بزنم و تو هم در صدد تالق

 
و لجبازی نیست که من حرق
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دم، اون موقع دیگه  دربیای. نه آقا وقتر من قبولت کنم یعت  آینده ی خودم و بچه های احتمالیم رو به دست تو ستی

ِ من و بچه هانی که در آینده خواهم داشت نابود 
ی

یم شه. ترجیح هیچی مثِل االن نیست. با یه تصمیم اشتباِه تو، زندگ

م تا در آینده خودم رو مدیون بچه هام ندونم. درسته خییل وقتا شوچ  یم کنم،  یم دم با عقل و منطق تصمیم بگت 

 رو به شوچ  نیم 
ی

خییل وقتا مسخره بازی درمیارم، خییل وقتا نر تفاوت از کنار مسایل یم گذرم اما هیچ وقت زندگ

م، با احساسات کش بازی نیم کنم، بر  ین کار گت   دست به هر کاری نیم زنم. ماکان من تصمیمم رو گرفتم، بهتر
 
ای تالق

 .رو توی رفیر  یم بینم، پس تمومش کن. این حرفا رو همی   جا تموم کن

 :با تموم شدن حرفم پشتم رو بهش یم کنم و یم خوام ازش دور بشم که از پشت بغلم یم کنه و یم گه

 بدون تو خییل س -
ی

ان کنم. قول یم دم هیچ روژان، نرو. زندگ خت یم شه. یم دونم خییل بد کردم اما قول یم دم جتر

. قول یم دم خوشبختت کنم  .وقت پشیمون نشر

 .با صدای ماهان به خودمون میایم

 :ماهان

ه؟ -  این جا چه ختر

شنیده، نیم دونم  ماهان رو، رو به روی خودمون یم بینم. نیم دونم از گ این جا ایستاده، نیم دونم کدوم حرفامون رو 

 .تا چه حد از رابطمون با ختر شده، فقط یم دونم یه بوهانی برده

 .ماکان با شنیدن صدای ماهان با اکراه ولم یم کنه. اخماش تو هم یم ره

 :ماهان بهت زده به من و ماکان نگایه یم ندازه و یم گه

 !ت رو با هم دوست بودینپس حدِس کیارش درست بود. شما همدیگه رو دوست دارید. پس این مد -

ِ همراه با عشق. چون من زمان  
ِ ساده بود یا یه دوستر

نیم دونم چی بگم. نیم دونم اون مدنر که باهاش بودم یه دوستر

 با به هم خوردن رابطمون من به عالقه ام نی بردم. هر چند االن دیگه 
به عشقم نی بردم که ماکان بهم شک کرد. یعت 

ا خییل دیره. هر چی که بی   من و ماکان بود دیگه تموم شده. ماکان هم دستاش رو توی واسه ی فکر کردن به  این چت  

 واسه ی گفیر  نداره
 
 .جیبش کرده و انگار هیچ حرق

 :ماهان با تعجب یم گه

 !شما که همیشه در حال جنگ بودین -

 :به زحمت یم گم

ه همه چ - وع بشه، تموم شد. بهتر  .ت   رو فراموش کت  ماجرای ما قبل از این که رسر

و بعد از گفیر  این حرف از مقابل چشمای بهت زده ی ماهان رد یم شم. آخرین لحظه چشمم به چشمای غمگی   

ه. نه این که بخوام لجبازی کنم، اصال و ابدا قصدم این نیست، فقط و فقط نیم  ماکان یم افته. دِل خودم هم یم گت 

ید ماکان رو انتخاب یم کردم. ماکان از اول هم حق شهناز بود. هر چند خوام حِق کش رو ضایع کنم. از اول هم نبا

 .بخشیدن دوباره ی ماکان هم خییل سخته. خییل سخته بخوام دوباره باورش کنم
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آیه یم کشم و با گام هانی بلندتر خودم رو به حیاط یم رسونم. اول از همه چشمم به شهناز یم افته که کنار پدرش 

ون با اخم به اطراف نگاه یم کنند. نگایه به اطراف یم ندازم تا شاید آشنانی پیدا کنم که از پشِت ایستاده. هر دوتاش

 .رسم صدای آشنانی رو یم شنوم که صدام یم کنه. با تعجب به عقب بریم گردم و سلطان رو یم بینم

 :سلطان با لبخند محوی یم گه

؟ یه جور نگام یم کت  انگار بار اولته من -  !و یم بیت  چته دختر

 یم گم
ی

 :با دستپاچیک

 !آخه شما، این جا -

 :لبخندش پررنگ تر یم شه و یم گه

 من و پدِر ماکان، مثِل دو تا برادر بودیم به نظرت یم شه من دعوت نباشم؟ -

 .لبخندی روی لبم یم شینه و سیع یم کنم خونشدیم رو حفظ کنم

 .حق با شماست. یه خرده غافلگت  شدم -

 :سلطان

 .بینم که امروز هم دست از زبون درازی برنداشتر یم  -

 :گنگ نگاش یم کنم که یم گه

رس سفره ی عقد رو یم گم. باورم نیم شد اون جا هم دست از این کارات برنداری. از همی   حاال کنجکاوم که بدونم تو  -

 .عروش خودت چی کار یم کت  

 «.از هر چی ازدواجه زده شدمدلت خوشه ها! با این کارای ماکان کال »تو دلم یم گم: 

 :با تعجب یم گم

 !نیم دونستم اون موقع هم اون جا بودین -

 :با صدای بلند یم خنده و یم گه

ت هست -  .نه، مثِل این که واقعا یه چت  

 .من یه خرده دیر رسیدم متوجه ی اطرافیانم نبودم. واسه همی   از وجود شما اطالیع نداشتم -

 :رسی تکون یم ده و یم گه

 .یم دونم، از دیروز این جا بودم و ماهان بهم گفت که به تهران رفتر  -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .رفتم یه خرده به کارام رس و سامون بدم -

ِ ماکان و شهناز به طرف ما میان و بدون توجه به من با سلطان سالم و احوال پرش یم کنند  موقع دانی
 .تو همی  
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 :پرویز

 .سالم سلطان -

 :طان لبخندی یم زنه و یم گهسل

 .سالم پرویز -

 :شهناز با ناز یم گه

 .سالم عمو جون -

 :سلطان

؟ -  سالم شهناز جان، خونر دختر

 :شهناز

 .مرش عمو جون -

 .یم خوام از سلطان خداحافظ  کنم که با حرف پرویز رس جام خشکم یم زنه

 :پرویز

ی سلطان از تو بعیده با هر نر رس و پانی حرف بزن   -  .و شخصیت خودت رو زیر سوال بتر

 .لبخند سلطان پررنگ تر یم شه و زیر چشیم نگام یم کنه

 :ویل من آدیم نیستم که بهم توهی   بشه و ساکت بشینم با پوزخند یم گم

، ویل وقتر شما اومدین و با بنده ی خدا سالم و احوال پرش کردین نیم تونه که  -  خودتون ببخشی  
ی

شما به بزرگ

 .ن رو ندهجوابتو 

 :بعد دلسوزانه به سلطان نگایه یم کنم و با شیطنت ادامه یم دم

 .بنده ی خدا تو عمل انجام شده قرار گرفت -

ت نگام یم کنه  .لبخند رو لبای سلطان خشک یم شه و با حت 

یم شه. پرویز که انتظاِر این برخورد رو اونم جلوی سلطان از من نداشت، رگ گردنش از عصبانیت به شدت متورم 

 .شهناز هم با خشم نگام یم کنه

 :پرویز با اخم های در هم یم گه

م بالنی رست بیارن که تا عمر داری نتون  پات رو این جا بذاری - ه ی رستق، یه کاری نکن به چند نفر بستی  .ببی   دختر

 :با پوزخند یم گم

ی -  .خودت عرضه نداری یم خوای به بقیه بستی
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ی از دعواهای احتمایل یم گهسلطان تازه به خودش میاد   :و برای جلوگت 

 .پرویز تمومش کن -

 .و بعد با اخم نگایه به من هم یم ندازه که یعت  خفه شم

 :پرویز

م  - ه ی احمق چه غلطا که نکرده. اون قدر به خودش جرات داده که به نامزد دختر سلطان تو که نیم دون  این دختر

 .ن خونده که نظر ماکان رو نسبت به شهناز عوض کردهدل ببنده. معلوم نیست چی تو گوش ماکا

ی بگه که پرویز با خشم به من نگاه یم کنه و یم گه  :سلطان یم خواد چت  

. اگه بخوای پات رو بیشتر از گلیمت دراز کت  بد یم بیت   - ه دورش رو خط بکشر  .ماکان داماد آینده ی منه. بهتر

این نامزدی اجباریه، ماکان راض  نیست و کال حضور شهناز رو نادیده یم  یه جورانی بهشون حق یم دم. اوایل یم گفتم

گرفتم، اما وقتر ماکان جلوی چشمای من شهناز رو اون طور یم بوسه، وقتر شهناز جلوی چشم من خودش رو نامزد 

نبوده. چون اگه  ماکان اعالم یم کنه و ماکان هیچی نیم گه، اینا همه نشون یم دن نامزدی اونا اون قدرا هم اجباری

نامزدی اجباری بود ماکان اون قدر با شهناز صمییم نیم شد. حتر االن که فکر یم کنم یادم میاد تو روستا هم شهناز رو 

با جونم و عزیزم صدا یم کرد. چه جور یم تونم ماکان رو باور کنم با رفتارانی که ازش دیدم. البد همه ی حرفانی رو که 

ش محسوب یم شدم. چه به من زده قبال به شهن از هم گفته با این تفاوت که شهناز نامزدش بود و من دوست دختر

قدر احمق بودم که حضور شهناز رو نادیده یم گرفتم. اگه امروز با اون صحنه مواجه نیم شدم ممکن بود باز هم 

کش چشم داشته باشم که ماِل من کوتاه بیام. البته نه به این زودی اما باالخره تسلیم یم شدم اما االن محاله که به  

نیست. با همه ی اینا سیع یم کنم خونشدیم رو حفظ کنم و یه جواب دندون شکن بهش بدم. هر چند یه جورانی 

 .خودم رو شکست خورده یم بینم اما دوست ندارم بقیه متوجه ی این ماجرا بشن

 :نیشخندی یم زنم و یم گم

 .تا این حد که پدِر دختر بیاد و خودش رو کوچیک کنه یم دونستم شوهر کم شده ویل نه دیگه -

 :بعد با تمسخر ادامه یم دم

ام قایلن نه برای دختر خودشون -  .بعضیا نه برای خودشون احتر

 :پرویز با خشم یم گه

 .مطمی   باش به زودی تاوان همه ی این حرفانی که زدی رو پس یم دی. من به این راحتر ها از کش نیم گذرم -

نیدن صدای ماکان که از پشت رسمون میاد حرفش رو نیمه تموم یم ذاره. نگایه به پشت رسم یم ندازم و ماکان و با ش

ماهان رو کنار هم یم بینم. ماکان با دیدن من لبخندی یم زنه ویل من بهش توجیه نیم کنم. ماهان هم گرفته و ناراحت 

 .بهم زل یم زنه

 :ماکان

 !یم بینم که جمعتون جمعه -

 .اکان خودش رو به ما یم رسونه و بی   من و سلطان یم ایسته. ماهان هم با قیافه ای گرفته کنار عموش یم ایستهم
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 «.فقط خل و چلمون کم بود که اونم از راه رسید»تو دلم یم گم: 

 :سلطان با مهربون  یم گه

 !کجانی پشم؟ پیدا میدا نیستر  -

 :ماکان

 .همی   اطراف بودم سلطان -

 :ایه به ماهان یم ندازه و یم گهسلطان نگ

ی شده؟ حس یم کنم ناراحتر  -  .ماهان چت  

 :خان دانی هم کنجکاو یم شه و یم گه

 افتاده؟ -
ر
 آره انگار گرفته ای. اتفاق

 :ماهان یه خرده دستپاچه یم شه که ماکان رسی    ع یم گه

 .نه بابا، مراسم خسته اش کرده -

 .ر یم شه و سیع یم کنه با خونشدی حرف بزنهماهان هم با جواب ماکان یه خرده آروم ت

 :ماهان رسی تکون یم ده و یم گه

 .حق با ماکانه. این روزا یه خرده رسم شلوغ بود -

 .معلومه سلطان حرفش رو باور نکرده ویل به روی خودش نمیاره

 :پرویز

احت کن -  .خب دانی جون برو یه خرده استر

 :ماهان لبخنِد تلچ  یم زنه و یم گه

احت دارم االن باید هوای مراسم رو داشته باشم -  وقت برای استر
 
 .بعد از مراسم به اندازه ی کاق

 :بعد بریم گرده به طرِف من و یم گه

ه امشب برنگردی -  .روژان بهتر

 موج یم زنه
ی

مندگ  .نیم دونم ماکان چی به ماهان گفته که ماهان این قدر گرفته و ناراحته. تو صداش یه جورانی رسر

 :تعجب یم گم با 

 چرا؟ -

 :ماهان

 .فکر نیم کت  خواهرت توی این چند روز بیشتر از همیشه بهت نیاز داره. خب اگه تو هم بری احساس غریتر یم کنه -
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 :سلطان هم به حرف میاد و با تعجب یم گه

 مگه یم خوای بری؟ -

کت روی دوش من یم افته. آره. راستش خییل کار دارم. رزا هم که این جا موندگار شد از این به بع - د همه ی کارای رسر

 .شاید برای ارشد هم کنکور دادم

 :ماهان با تعجب یم گه

 یم خوای ادامه تحصیل بدی؟ -

 :شونه هام رو باال یم ندازم و یم گم

قب فعال معلوم نیست. یه امتحان  یم کنم. کارای حمید و هاله هم هنوز مونده. با موندن تو روستا خییل از کارام ع -

کت رس و سامون دادم. خودت که  افتادم. این بار هم که رفتم تهران کار چندان  انجام ندادم. فقط یه خرده به کارای رسر

یم دون  بیشتر برای مراسم عروش رفته بودم. اون قدر رسم گرم کارای مربوط به رزا بود که دیگه واسه ی کارای خودم 

 .وقتر نیم موند

 :منظورم رو فهمیده رسی تکون یم ده و یم گه ماهان به نشونه ی این که

 .حاال این چند روز رو بمون. بخاطر خواهرت -

نیم دونم چرا این قدر اضار یم کنه. شاید بخاطر مریم این حرف رو یم زنه، اما من که در مورد این موضوع باهاش 

اشاره ای نکرده بود. پس چرا االن اضار حرف زدم. اصال اون موقع که داشتیم در مورد رفیر  من حرف یم زدیم به رزا 

ی بهش گفته  .به موندنم داره؟ نیم فهمم چرا این بحث رو دوباره پیش کشیده، شاید ماکان چت  

 :پرویز با پوزخند یم گه

؟ زن باید مطیع شوهرش باشه. دلییل وجود نداره که خواهرش هر روز اطرافش بپلکه. سایل ییک دو بار  - باالخره که چی

 .ه رو ببینند کافیه دیگههمدیگ

 :ماهان و ماکان با اخم به پرویز نگاه یم کنند که با پوزخند یم گم

 .امیدوارم برای دختر خودتون هم همی   رو بگید و به دیدنش اون هم فقط سایل یه بار رضایت بدین -

ی بگه که ماهان یم گه  :با خشم نگام یم کنه و یم خواد چت  

 .ه. هر وقت خواست یم تونه بیادروژان روی چشم ما جا دار  -

 :بعد نگایه به من یم ندازه و یم گه

 .هر وقت خواستر بیا. کیارش هم قول داده رزا رو زیاد به تهران بیاره -

 .لبخندی یم زنم و زیر لب تشکر یم کنم

 :سلطان با تحکم یم گه

 .روژان این چند روز رو هم تحمل کن، بعد برو -
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م خالص شن. خودم  پرویز و شهناز با ناراحتر  به ما نگاه یم کنند. خوب یم دونم که دوست دارن زودتر برگردم تا از رسر

هم نیم دونم برم یا بمونم. این چند روز فقط به خودم فکر کرده بودم به این جنبه ی موضوع توجه نکرده بودم. 

هش رس بزنه. هر چند کیارش و دوست ندارم رزا خودش رو تنها احساس کنه. اگه برم فردا هیچ کس رو نداره که ب

م. تا  خونواده ی کیارش هسیر  ویل یم ترسم احساس غریتر و تنهانی کنه. باالخره با من راحت تره. تصمیمم رو یم گت 

دو روز دیگه که به ماه عسل یم رن پیششون یم مونم. ماکان بهشون بلیِط یه ماهه واسه ی سفر به مالزی رو هدیه 

و اردالن و مریم هم نیم دونم چی کار کنم اگه خواسیر  بمونند که به ویالی خودمون یم ریم داد. هنوز در مورد عمو 

اگر هم نخواسیر  بمونند با عمو کیوان یا مهمونای دیگمون که از تهران اومدن یم فرستمشون. خودم هم تصمیم گرفتم 

م. دوست ندارم دیگه این جا بمو  م به ویالی خودمون بتر نم. هر چند برام سخته که باز هم با این دسِت بچه ها رو بگت 

 .همه اتفاقات توی روستا بمونم اما بخاطر خواهرم تحمل یم کنم. این همه موندم این دو روز هم روش

 .باشه این دو روز هم یم مونم -

 :پرویز که راض  به موندنم نیست یم گه

 .ته یم شهبه نظِر من که درست نیست. این جوری عروس زیادی به خواهرش وابس -

 :ماکان با اخم یم گه

 !دانی این حرفا چیه؟ کیارش زن گرفته است  که نگرفته بخوایم زندانیش کنیم و بگیم حق نداری خونواده ات رو ببیت   -

 :شهناز با لحن لوش یم گه

 یم کنه. چه به -
ی

ِ خواهرش بیشتر احساس دلتنیک
تر که از ماکان جان بابام منظورش این بود که عروس بعد از رفیر 

 .همی   شب اول عادت کنه

 :ماکان با اخم یم گه

 کنه کیارش اون رو به دیدن خواهرش یم بره -
ی

 .رزا هر وقت احساس دلتنیک

 :پرویز با اخم یم گه

 !مرد هم مردای قدیم، آدم این قدر زن ذلیل -

 :با خونشدی یم گم

 .آدم زن ذلیل باشه بهتر از اینه که اصال آدم نباشه -

ی بگه که سلطان با تحکم یم گه پرویز با   :عصبانیت یم خواد چت  

 .کافیه دیگه، تمومش کنید -

 :بعد نگایه به من یم کنه و یم گه

 .تو هم یم مون   -

 .رسی تکون یم دم و هیچی نیم گم بقیه هم ساکت یم شن

 :بعد از مدنر پرویز به حرف میاد و خطاب به سلطان یم گه
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 بدی؟ راستر نیم بینمشون، کجان؟سلطان نیم خوای پشات رو زن  -

 :سلطان

. حال خاله شون زیاد خوب نبود قرار بود بهش رس بزنند فقط  - نه هنوز، براشون زوده. اول مراسم اومدن و زود رفیر 

 .بخاطر کیارش صتر کردن. بعد از عقد به سمت شهر حرکت کردن

 :پرویز

؟ -  فکر نیم کت  زیادی به خاله شون وابسته هسیر 

 :ا خونشدی یم گهسلطان ب

طبیعیه. خاله شون بیش از حِد ممکن بهشون محبت کرده. خوشحالم که جای خایل مادرشون رو براشون پر کرد.  -

بعد از مرگ مادرشون اگه خاله ی بچه ها نبود این بچه ها هم نابود یم شدن. اونا خییل به مادرشون وابسته بودن 

 .درست مثِل خودم

 :پرویز

ش رو به ییک از پشات بند کردچی بگم. فقط م - ن. یهو دیدی خاله ی بچه ها دختر  .واظب باش از دستت نتی

 .با این حرفش لبخندی روی لبم یم شینه. انگار همه مثِل خودش هسیر  

 :سلطان

ی از مادرش و زِن من کم نداره، من از خد - ِ اون زن چت  
امه اوال که اون زن هرگز چنی   عمیل ازش رس نیم زنه. دوما دختر

 .که رودابه عروسم بشه

 :سلطان برای این که، این بحث رو تموم کنه بریم گرده به سمت ماکان و یم گه

؟ پت  پش شدی ویل هنوز زن نگرفتر  -  !تو نیم خوای ازدواج کت 

 :ماکان یم خنده و یم گه

 !چه طور برای پشای شما زوده به من که یم رسه پت  شدم -

 :پرویز با جدیت یم گه

ه تو هم به زندگیت یه رس و سامون  بدی. کیارش که خودش انتخاب کرد و رفت. تکلیف تو هم  حق - با سلطانه بهتر

ِ خوب انتخاب کنم
 .که روشنه. زودتر ازدواج کن تا من برای ماهان هم یه دختر

 :ماهان با اخم یم گه

. من خودم از قبل انتخابم رو کردم -  .دانی جان دور منو خط بکشی  

 :ا تعجب یم گهپرویز ب

؟ اون دختر خوشبخت کیه؟ بهم بگو برم با خونواده اش صحبت کنم. راستر یادت  -
ی

ی نیم گ واقعا؟ پس چرا چت  

 .باشه از لحاظ مایل و اجتمایع در سطح ما باشن
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 :ماهان با خونشدی یم گه

ی نگم. حتر کیارش هم ختر نداره -  .. ماکان هم امروز فهمیدترجیح یم دم تا جواب نهانی رو نگرفتم به کش چت  

م و   رو به وضوح یم بینم. با نر تفاونر نگام رو ازش یم گت 
ی

مندگ نگام تو نگاه ماکان گره یم خوره تو نگاهش التماس و رسر

 .به بحث بقیه گوش یم کنم

 :پرویز

 حاال ما غریبه شدیم. نکنه تو هم یه دختر شهری رو انتخاب کردی؟ -

 :ماهان

وستانی نداره. مهم اخالق و رفتاره که اون دختر از هر لحاظ رفتارش عایل و نر نقصه. شما هم واسه ی من شهری و ر  -

دار بشه  .غریبه نشدین فقط دوست ندارم تا شنیدن جواب نهانی کش از ماجرا ختر

 .حس یم کنم ماهان زیاد با خونواده ی داییش صمییم نیست

 :پرویز

 .به سالمتر  -

 :ا یم کنه و بعد به طرف ماکان بریم گرده و یم گهپرویز به گفیر  این حرف اکتف

ی تا ماهان هم به فکر زندگیش باشه -  .با این حساب باید زودتر رس و سامون بگت 

 :ماکان با خونشدی نگایه به داییش یم ندازه و یم گه

 .ای نیست ازدواج من چه ربظ به ماهان داره. ماهان یم تونه زودتر از من ازدواج کنه برای من مسئله -

 نیم زنه و فقط به جمع نگاه یم کنه. فکر کنم دوست نداره تو مسایل خونوادگیشون دخالت کنه
 
 .سلطان حرق

 :پرویز

ه از همی   حاال  - باالخره که باید ازدواج کت  پس چه بهتر که قبل از ماهان خیالم از جانب تو راحت بشه. من یم گم بهتر

م ک  به فکر مراسم باشیم. یم خوام برای  ...تو و شهناز جشت  بگت 

 :ماکان یم پره وسط حرف داییش و یم گه

 .دانی من قبال هم باهاتون در این مورد صحبت کردم. من فعال قصد ازدواج ندارم -

 :پرویز با اخم یم گه

؟ شهناز که واسه ی همیشه نیم تونه منتظرت بمونه -  .باالخره که چی

 :ماکان هم با اخم یم گه

ی من بهتون  - . چون اگه قصد ازدواج هم داشته باشم انتخاب من دختر پیشنهاد یم کنم به فکر یه داماد دیگه باشی  

 .مثِل شهناز نیست
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 :پرویز با خشم یم گه

 این چرندیات چیه که تحویِل من یم دی؟ -

 :ماکان

 .من از اول هم گفته بودم که مخالف صد درصد این ازدواجم -

واقعا مخالفه؟ خودم هم دیگه نیم دونم چی درسته چی غلطه. اگه شهناز رو دوست یعت  حرفاش دروغ نبود؟ یعت  

م چیه؟ با این که  های دیگه که من ازشون نر ختر
نداره پس دلیل عزیزم عزیزم گفتناش یا اون بوسه ها یا خییل از چت  

فکر کردم بلوف یم زنه و اون اون روز جلوی من به سلطان هم همی   حرف رو زده بود اما با دیدن برخورداش با شهناز 

ی تغیت  نیم کنه. فقط یم تونم صفت  حرفاش هم دروغه. هر چند اگه حرفاش حقیقِت محض هم باشه باز چت  

 .هوس بازی رو به صفتاش اضافه کنم و صفت دروغگونی رو از صفتاش کم کنم

 :با صدای تقریبا بلند پرویز به خودم میام

-  
ی

 ؟ماکان هیچ معلومه چی داری یم گ

 :ماکان

دانی من قبال هم با شما در مورد این مسئله صحبت کردم حتر به خود شهناز هم گفتم من راض  به این ازدواج  -

 .نیستم

 :داییش با داد یم گه

ی - ه ی هر جانی رو بگت 
 .البد یم خوای این دختر

 :ماکان با اخم یم گه

آینده ام رو انتخاب یم کنم و برام مهم نیست بقیه دانی کاری نکنید حرمت بینمون شکسته بشه. من خودم همش  -

 .چی یم گن

چند نفر از مهمونا که توی حیاط هسیر  دور ما جمع یم شن و با نگران  به ما نگاه یم کنند. خییل خوشحالم که اصل 

 .ص بدهبرنامه ها اجرا شده وگرنه یم ترسیدم این خان دانی همه چت   رو خراب کنه و باز این کیارش بدبخت رو حر 

 :شهناز با جیغ یم گه

ه ی غربتر رو به من ترجیح یم دی؟ -  تو این دختر

 :ماکان با داد یم گه

 .شهناز تمومش کن. من حرفام رو با تو زدم -

واقعا در تعجبم. نیم دونم چی کار باید کنم. من که به ماکان جواب منق  دادم پس چرا بخاطر من بیخودی با داییش 

ت ندارم دو نفر با هم دعوا کنند اما چرا دروغ بگم وقتر یم بینم ییک داره از من دفاع یم کنه درگت  یم شه. من دوس

خوشم میاد. ته دلم یه جورانی خوشحال یم شم. هر چند راض  به این جنگ و دعوا نیستم، ویل واقعا از این عملش 

کر یم کنم چه فایده، خودش هزار برابر که اجازه نیم ده کش بهم توهی   کنه خوشم میاد. آیه یم کشم و با خودم ف
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این حرفا بهم توهی   کرد، خودش خییل بیشتر از این حرفا اذیتم کرد. بعض  مواقع یه اشتباه کوچیک چنان دل آدم رو 

ان نیست. چه برسه به اشتباه ماکان که اون قدرا هم کوچیک نبود.  یم شکونه که با هزار تا رفتار خوب هم قابل جتر

. تازه  اشتباهش اون قدر بزرگ بود که توی این مدت روح و روانم رو داغون کرد. خییل سخته تازه با حست آشنا بشر

به این نتیجه برش که اون طرف رو دوست داری بعد اون طرف کیل حرف بارت کنه و باورت نکنه. حتر یه فرصت هم 

ی هام بهش یه فرصت دادم ویل ماکان حتر  به حرمت روزانی که با هم بودیم یه بهت نده. من با همه ی سختگت 

 .فرصت رو هم از من دری    غ کرد. با صدای داد پرویز تکون  یم خورم و نگایه بهشون یم ندازم

 :پرویز با عصبانیت یم گه

؟ - م توهی   کت   چه طور جرات یم کت  جلوی من به دختر

 :ماکان

 .دانی خواهش یم کنم تمومش کنید -

 :پرویز

وع شد -  .ه پس باید تکلیفم رو بدونمنه، االن که رسر

با التماس نگایه به سلطان یم ندازم. دوست ندارم که مراسم ازدواج خواهرم خراب بشه. انگار دلش برام یم سوزه. 

 :چون خطاب به پرویز یم گه

 .پرویز بذار واسه ی بعد، االن وقت این حرفا نیست -

 :پرویز با اخم یم گه

 .ا رو روشن کنم. دیگه نیم شه این جوری ادامه داد. باید تکلیفم رو روشن کنمسلطان امشب باید تکلیف این ماجر  -

ی بگه که سلطان یم گه  :ماکان یم خواد چت  

 .ماکان خواهش یم کنم -

ام سلطان ساکت یم شه. پرویز با اخم یم گه  :ماکان به احتر

 .سلطان بذار ببینم چی یم خواد بگه -

 :یست به ماکان یم گهسلطان که یم بینه پرویز دست بردار ن

ه بریم تو اتاقت. درست نیست این جا داد و بیداد راه بندازین -  .بهتر

خدا رو شکر بیشتر مهمونا همراه رزا و کیارش تو سالن بودن وگرنه آبرو ریزی یم شد. هر چند که همی   تعداد از مهمونا 

 .از اون حالته هم که فهمیدن خییل بده و ممکنه به گوش بقیه برسونند اما باز بهتر 

 .ماکان رسی تکون یم ده و جلوتر از همه حرکت یم کنه. پرویز هم به ناچار همراه شهناز پشت رس ماکان به راه یم افته

سلطان به ماهان نگاه یم کنه و با رس اشاره ای به افرادی که دور و بر ما هسیر  یم کنه. ماهان هم که منظور سلطان رو 

ه رسی تکون یم ده و   :به سمت مهمونا یم ره و باهاشون حرف یم زنه و یم گه یم گت 
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 بود -
ی

 .یه دعوای کوچیک خونوادگ

ماهان خیال همگیشون رو راحت یم کنه که مشکیل نیست. مهمون ها هم بعد از مدنر با خیال راحت به روی صندیل 

م. ماهان بعد از رفیر  مهمونا هاشون بریم گردن. جمعیت کم کم پراکنده یم شن و فقط من و ماهان و سلطان یم مونی

 .به طرف من و سلطان میاد

 :سلطان

ه ما هم به اتاق ماکان بریم -  .بهتر

 :ماهان هم رسی تکون یم ده که من یم گم

 .من ترجیح یم دم نیام -

 :سلطان با تعجب یم گه

 نمیای -
ی

؟ دلیِل اصیل رفتارای ماکان تونی بعد یم گ  دختر
ی

 !چی یم گ

 : گمبا خونشدی ظاهری یم

 ...به نظر من ماکان اشتب  -

 :ماهان یم پره وسط حرفم و یم گه

روژان، ماکان همه چت   رو برام تعریف کرد. تو رو خدا ببخشش. من اگه یم دونستم موضوع از چه قراره ماکان رو هم  -

 .در جریان یم ذاشتم

 :سلطان با تعجب یم گه

ه؟ مگه چی شده؟ -  این جا چه ختر

 :یم گه ماهان با ناراحتر 

من از دوست روژان خوشم اومده بود ویل یه مشکالنر وجود داشت که نیم تونستم به تنهانی حل کنم، از روژان یه  -

 .خرده کمک گرفتم که باعث شد ماکان به روژان شک کنه

 :سلطان با ناباوری یم گه

 !فقط همی    -

 :با پوزخند یم گم

 .این ها فقط در همی   حد هم نبود اوال که همی   هم چت   کیم نیست ویل با همه ی -

 :سلطان با جدیت نگام یم کنه و یم گه

. ماکان بخاطر  - ه لجبازی نکت  توی همه ی رابطه ها از این مشکالت وجود داره همیشه یه طرف باید کوتاه بیاد. بهتر

 .تو حتر داره با داییش هم درگت  یم شه
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 :با خونشدی یم گم

 .کنهمن که گفتم داره اشتباه یم   -

ی نیم گه ویل سلطان با عصبانیت یم گه  :ماهان چت  

 .تو لیاقت ماکان رو نداری. حیِف ماکان که بخاطر تو داره از خودش یم گذره -

 :با پوزخند یم گم

شما هم ییک هستی   مثِل ماکان. یه آدم خودخواه که با قضاوت های عجوالنه و دیدن ظاهر ماجرا همه ی اصول  -

 رو زیر پا 
ی

 .یم ذاره مردونیک

 :سلطان یه خرده لحنش رو مالیم تر یم کنه و یم گه

 ندارن، اما تو با این  -
ر
من تحمل ندارم بچه هام رو ناراحت ببینم. ماهان و ماکان برای من با کامران و کامیار هیچ فرق

 .کارات داری ماکان رو اذیت یم کت  

مهم نیست؟ پشتون بهم تهمت زد مهم نیست؟ یعت  پشتون هر کاری کرد مهم نیست؟ پشتون بهم شک کرد  -

پشتون دِل منو شکست مهم نیست؟ پشتون بهم فرصت حرف زدن نداد مهم نیست؟ پشتون شخصیتم رو زیر 

ِ دیگه رو بوسید مهم نیست؟ پشتون بعد از اون همه ادعا 
سوال بود مهم نیست؟ پشتون جلوی چشمای من یه دختر

 منو یه هرزه دونست مهم نیست؟

 :اشک از گوشه ی چشمم رسازیر یم شه و یم گم

آره حق دارین. اگه پشتون دنیای یه نفر رو نابود کرد و نر تفاوت از کنارش گذشت اصال مهم نیست چون اون  -

پشتونه. اگه پشتون یه نفر رو عاشق کرد و بعد با بدترین برخورد اون رو از خودش روند چه اهمیتر داره مهم اینه که 

باید ناراحت باشه. آره، آره، آره. حق با شماست اون پشتونه و من یه غریبه، پس دلییل نداره که احساِس من اون ن

ی بگم و این بحث رو همی   جا خاتمه بدم. من به شخصه خییل خییل  برای شما مهم باشه. اما بذارین یه چت  

ه به فکر خوشحالم که لیاقت پشتون رو ندارم. به نظر من دنیانی از غرور و  خودخوایه اصال لیاقت نیم خواد. بهتر

 روی زمی   و ماکان عاشق ترین پش 
ر

این باشی   که ماکان رو راض  به ازدواج با شهناز کنید من حتر اگه عاشق ترین دخت

 .روی زمی   باشه باز هم ماکان رو قبول نیم کنم

ی بگه که یم گم  :ماهان با ناراحتر یم خواد چت  

نگو. اصال هم عذاب وجدان نداشته باش. چون هیچ کدوم از اتفاقانی که پیش اومده تقصت  تو نه ماهان، هیچی  -

ایط دیگه  نیست. اگه رس ماجرای تو هم مشکیل به وجود نیم اومد صد درصد یه روز دیگه یه جای دیگه با یه رسر

 یم افتاد. به حرفم شک نکن. ما رابطمون به این دلیل بهم نخورد که 
ر
من و تو با هم حرف زدیم، این همچی   اتفاق

فقط ظاهر ماجراست، دلیل اصلیش این بود که ماکان باورم نداشت. به نظر من، ماکان، منو انتخاب کرد چون تا حاال 

ی باهاش این طور برخورد نکرده بود. شاید چون جوابش رو یم دادم و در برابرش تسلیم نیم شدم انتخابم کرد.  دختر

 همراه نبود. دلیل انتخابش جرقه ی خونر برای یه ماکان از اول قدم هاش 
 
رو اشتباه برداشت. انتخابش با شناخت کاق

عشق جاودانه نبود. من به کیارش فرصت دادم چون عشقش رو باور کردم، غم چشماش رو درک کردم و بعدها 

ا رو بهم اثبات کرد. بهم اثبات کرد که تصمیمم درست بوده ، که یم تونه رزا رو کیارش با بخشش رزا خییل چت  

خوشبخت کنه. اما در مورد من و ماکان این طور نبوده. ماکان از همون روز اول با نر اعتمادی قدم برداشت و تا لحظه 
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 بازی نیست که امروز شهناز رو انتخاب کنه، فردا پشیمون بشه و شهناز رو ول کنه، 
ی

ی آخر این طور رفتار کرد. زندگ

 و لجبازی جلوی من با شهناز بگو بعد بیاد ادعا کنه که عا
 
شق من شده. چند روز بعدش به من شک کنه و بخاطر تالق

و بخند کنه. نه ماهان، تو مقرص نیستر ممکنه هر جای دیگه ای هم این اتفاق یم افتاد. پس دیر یا زود من همی   رایه 

 .رو انتخاب یم کردم که االن انتخاب کردم

 :گمنگایه به سلطان یم ندازم و یم  

به قول خودتون این جور مشکالت تو رابطه ها به وجود میاد اما مهم رفتاریه که ما از خودمون نشون یم دیم. مهم  -

ل اعصاب نداریم. ماکان  ل کنیم. وگرنه وقتر که آرومیم دیگه احتیاچر به کنتر اینه که توی عصبانیت خودمون رو کنتر

ایط هر چی یم تونست بارم کرد، حتر  ِ هرزه ی در اون رسر
از درد و دالنی که براش کردم سوء استفاده کرد. منو با یه دختر

 .خیابون  ییک دونست و االن که ماجرا رو از زبون یه نفر دیگه شنیده اومده از من عذر خوایه یم کنه

 .نگایه به سلطان یم ندازم. هیچی نیم گه، اما ناراحتر تو چهره اش به وضوح معلومه

 :ه یم دمخطاب به ماهان ادام

 .آره، اومده عذر خوایه یم کنه و یم گه ببخشمش ویل به نظر تو یم شه اون همه اشتباه رو بخشید -

 .ماهان رسش رو پایی   یم ندازه و هیچی نیم گه. انگار اون هم حق رو به من یم ده

نیم شناسه. من هم  نه ماهان از من نخواه که ببخشم. من یه غریبه رو رسی    ع یم بخشم چون غریبه ست، چون منو  -

ازش انتظاری ندارم ویل بخشش یه آشنا خییل خییل برام سخته، چون ازم شناخت داره و اون شناخت باعث یم شه 

انتظاراتم باال بره. اون غریبه اگه قضاوت اشتبایه کنه دلیلش اینه که برخورد زیادی با من نداشته. نمونه اش همی   

دل نگرفتم چون اونا منو نیم شناسن. پس اگه قضاوت نادرستر در مورد من  اهایل روستا. هیچ کینه ای ازشون به

کردن از روی نادونیشون بوده از روی غریبه بودنشونه. هر چند آدم دوست نداره راجع به خودش حرف بدی رو 

خت عیتر بشنوه ویل وقتر کش تو رو نشناخت و راجع به تو بد گفت، یم تون  به خودت امیدواری بدی منو نیم شنا

نداره. اما وقتر کش ادعای آشنانی یم کنه و در موردت بد قضاوت یم کنه یعت  هیچ شناختر ازت نداره، یعت  اون 

ف داره به اون آشنا، یعت  همه ی حرفای اون آشنا پوچ و تو خالیه  .غریبه رسر

 :نفس عمیقر یم کشم و یم گم

ه به خواهرم رسی بزنم  دلییل نیم بینم که دیگه بیشتر از این، این بحث رو  -  .کش بدم بهتر

 .با اجازه ای یم گم و یم خوام از کنارشون رد بشم که با صدای سلطان رس جام یم ایستم

 :سلطان

 .یه کم صتر کن -

ی از جدیت نیست. فقط و فقط مهربون  و مالیمته که تو صداش موج یم زنه. آیه یم کشم و به  تو صداش ختر

 .سمتش بریم گردم

 .سلطان یم ندازم و هیچی نیم گمنگایه به 

 :سلطان با مهربون  یم گه
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 !نیم دونستم ماکان این کارا رو کرده -

 :با دلخوری یم گم

 ...شما هم دقیقا مثل ماکان عمل یم کنید اول قضاوت بعدا -

 :یم پره تو حرفم و یم گه

 .آره اشتباه کردم. تو اشتباهم رو بذار پای این که شناختر ازت ندارم -

 :شوچ  ادامه یم ده به

 نکنه دلت یم خواد ازت معذرت خوایه کنم؟ -

ه و یم گم  :خنده ام یم گت 

 .این حرفا چیه. ویل حرفاتون خییل برام سنگی   بود -

 :سلطان

 یم تونم ازت یه چت   بخوام؟ -

 .بفرمایید -

 :سلطان

 .درسته ماکان خییل جاها اشتباه کرده ویل پیش داییش کوچیکش نکن -

 :حتر یم گمبا نارا

م و کوچیکش کنم -  .من هیچ وقت نخواستم شخصیت کش رو زیر سوال بتر

 :سلطان

 .پس بیا به اتاقش بریم تا داییش فکر نکنه که این عشق یه طرفه ست -

 ...اما -

 :سلطان

 .اگه تو نیای، ماکان بیشتر از همیشه احساس تنهانی یم کنه -

 م بیام اون جا چی کار کنم؟وقتر احساسش رو نسبت به خودم قبول ندار  -

 :سلطان با خواهش یم گه

 .فقط همی   یه بار. بعدش هر تصمییم گرفتر من دخالت نیم کنم -

هر چند با حرف های سلطان موافق نیستم ویل دلم نمیاد خواهشش رو رد کنم. دوست ندارم باعث ناراحتر کش 

 .بشم
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 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .فقط بخاطر شما -

 : زنه و یم گهلبخندی یم

 .برعکِس ظاهرت خییل یم فهیم -

 :لبخندی رو لبم یم شینه و با شیطنت یم گم

 .همه یم گن -

 .لبخندی رو لبای ماهان و سلطان میاد

 :سلطان رسی تکون یم ده و یم گه

ه زودتر بریم تا پرویز خواهرزاده اش  -  .رو نکشتهامان از دست زبون تو که توی این موقعیت هم کار یم کنه. بهتر

 .با گفیر  این حرف به رسعت به سمت ساختمون ویال حرکت یم کنه. من و ماهان هم پشت رسش حرکت یم کنیم

 :ماهان

 .روژان چرا اون موقع هیچی بهم نگفتر تا حقیقت رو به ماکان بگم -

 :با لبخند تلچ  یم گم

ای باور من احتیاچر به حمایت های دیگران نبود دوست داشتم از زبون خودم بشنوه و باور کنه نه از زبون دیگری. بر  -

 هر روز نیم تونم بخاطر اثبات خودم یه شاهد پیدا 
ی

ه. تو زندگ  بود تو چشمام نگاه کنه تا به حقیقت ماجرا نی بتر
 
کاق

 .کنم. بعض  مواقع تنها شاهد داستان فقط خودم هستم و خدای خودم بعد چه جوری حرفم رو ثابت کنم

 .اِر من حرکت یم کنه و دیگه هیچی نیم گهماهان متفکر کن

بعد از مدنر داخل سالن یم شیم نگایه به اطراف یم ندازم خدا رو شکر کش حواسش به نبوِد ما نیست. همه رسگرم 

. به سمت پله ها حرکت یم کنیم. تقریبا به باالی پله ها یم رسیم که صدای داد و فریاد پرویز  کارای خودشون هسیر 

 .یم شنویمرو به وضوح 

ه یم شه و بعد با قدم های بلندتر خودش  سلطان به عقب بریم گرده و نگایه به ما یم ندازه. دوباره به اتاق ماکان خت 

 .رو به اتاق یم رسونه و در رو باز یم کنه

ار تکیه من و ماهان هم پشت رسش وارد اتاق یم شیم. با وارد شدن به اتاق، ماکان رو یم بینم که با خونشدی به دیو 

 .داده و پرویز و شهناز با عصبانیت نگاش یم کنند

 :سلطان با اخم یم گه

؟ - ته؟ چرا داد و بیداد راه انداختر  پرویز چه ختر

 :پرویز با داد یم گه

س -  .از این پشه ی زبون نفهم بتی
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 :سلطان با همون اخم یم گه

؟ -  من کنارت ایستادم چرا داد یم زن 

 :ایی   تر میاره و یم گهپرویز یه خرده صداش رو پ

 .این پشه برام اعصاب نذاشته -

 :بعد نگایه به من یم ندازه و با عصبانیت یم گه

ون -  .گ تو رو این جا راه داد؟ گم شو از اتاق بت 

 :سلطان با خونشدی یم گه

ه بشینیم و با آرامش  -  این مشکل رو حل کنیمپرویز آروم باش. همه ی مسئله رس روژانه، پس باید این جا باشه. بهتر

 :پرویز

 .کدوم آرامش. اصال دیگه برام اعصانر نمونده که بخوام با آرامش حرف بزنم -

 :سلطان با عصبانیت یم گه

 !پرویز -

 :پرویز که سلطان رو جدی یم بینه به ناچار روی کاناپه یم شینه. سلطان هم کنارش یم شینه و یم گه

 االن بگو ماجرا از چه قراره؟ -

ل کنه با اخم یم گهپروی  :ز که سیع یم کنه خودش رو کنتر

م رس زبون ها افتاده، آقا تازه یادش افتاده که شهناز مناسبش نیست -  بعد از این همه مدت که اسم دختر

 :ماکان با اخم یم گه

با شهناز رو  من از همون روز اول مخالفتم رو اعالم کردم. هر وقت هم حرف از ازدواج یم شد، یم گفتم قصد ازدواج -

ندارم. شما و بابا، همه جا پخش کردین که من و شهناز نامزدیم، وگرنه من هیچ وقت حرفتون رو قبول نداشتم. حتر 

 .سلطان هم یم دونه

 :پرویز با اخم یم گه

ِ من ازش خییل رستره -
ِ من نداره. هم از لحاظ مایل، هم از لحاظ ظاهری دختر

ه چی داره که دختر  .این دختر

رفش ناراحت نیم شم چون داره حقیقت رو یم گه. شهناز دختر خییل خوشگلیه. از لحاظ مال و اموال هم خییل از ح

بیشتر از من داره، اما اشتباهش این جاست که خودش رو در اختیار ماکان گذاشته. اگه بهش سخت یم گرفت هیچ 

 .ه آدم غرورش رو خرد کنهوقت ماکان به خودش این اجازه رو نیم داد که این جوری جلوی این هم

 »پوزخندی یم زنم با خودم یم گم: 
ر
خوبه خودت هم با اون همه ادعا غرورت خرد شده. اصال دیگه هیچی ازش باق

 «.نمونده
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ویل باز خودم جواب خودم رو یم دم. که اگه غروِر من خرد شده این رو هیچ کس نفهمید. حتر خوِد ماکان هم خرد 

ون میام و به ادامه ی شدنم رو ندید ویل شهناز   نیم زنه. با صدای ماکان از فکر بت 
 
در برابر چندین نفر یم شکنه و حرق

 .بحثشون گوش یم کنم

 :ماکان

برای من ظاهر و اموال مهم نیست. مهم ترین چت   برای من شخصیت و اخالق طرِف مقابله که من اصال رفتار و  -

 .من نیستاخالق شهناز رو نیم پسندم. شهناز زن ایده آل 

ماکان اون قدر رک و ضی    ح این حرف رو یم زنه که تعجب یم کنم. برام جای تعجب داره که پدر شهناز چرا هنوز اضار 

ش ارزش قایل نیست که با این اضارای بیخودش شخصیت شهناز رو خرد یم کنه!  به این ازدواج داره. مگه برای دختر

اس دارم این حرف رو از جانب یه دختر یم زنم که هیچ وقت نباید با این حرف رو نیم زنم چون نسبت به ماکان احس

ه. اگه عشق دو طرفه بود، یم شد یه کاری کرد، اما  تحمیل کردن خودش به یه پش همه ی عزت نفسش رو از بی   بتر

ربظ  وقتر طرِف مقابلت دوستت نداشت تحمیل، بدترین کاِر ممکن یم تونه باشه. اصال هم به پش و دختر بودن

 .نداره

 :پرویز از عصبانیت رسخ یم شه و یم گه

ِ مثِل دسته ی گل من همش ایده آلت نیست -
ه همش خونر برات یم شه اما دختر  .یعت  این دختر

 :ماکان

ی با  -  چت  
انی رو به زبون بیارم که به جز دردرِس بیشتر

بله دختر شما همش ایده آل من نیست. کاری نکنید چت  

 .راه ندارن. دلم نیم خواد دلیل حرفام رو بگمخودشون به هم

 شهناز یم شم. این حرکتش از چشم ماکان هم دور نیم مونه
ی

 و رنگ پریدگ
ی

 .به وضوح متوجه ی دستپاچیک

 یم گه
ی

 :شهناز با دستپاچیک

 .بابا بریم، حتر اگه ماکان هم بخواد من دیگه حاض  به این ازدواج نیستم -

 .نهپوزخندی رو لبای ماکان یم شی

 :پدرش با اخمای در هم یم گه

 .تو لیاقت دختر منو نداری. مطمی   باش یه روزی از تصمیمت پشیمون یم شر  -

و بعد نر توجه به بقیه از جاش بلند یم شه و با عصبانیت از اتاق خارج یم شه. حتر از سلطان هم خداحافظ  نیم 

ون یم ره. نیم دونم چر   ا شهناز اون قدر دستپاچه شد؟کنه. شهناز هم پشت رسش از اتاق بت 

 :سلطان خطاب به ماکان یم گه

 منظورت از اون حرفا چی بود؟ -

 :ماکان با نیشخند یم گه

 .از اول هم باید همی   کار رو یم کردم -
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 :سلطان با اخم یم گه

 چه کاری؟ -

 :ماکان با لبخند یم گه

 .بیخیال سلطان -

 :سلطان با اخم یم گه

 بگو منظورت چی بود؟چی رو بیخیال، یم گم  -

 :ماکان یه خرده جدی یم شه و یم گه

شهناز اون قدر اشتباهاتش زیاده که اگه پدرش بفهمه چه کارانی کرده صد درصد زنده اش نیم ذاره. من هم یم  -

ش رو به سینه نزنه  .خواستم از همون اشتباهاتش حرف بزنم تا پدرش این قدر سنِگ دختر

 :سلطان

 مگه چی کار کرده؟که این طور! حاال  -

 :ماکان

فقط بدونید اون قدر اشتباهاتش مهم بود که وقتر فهمیدم ازش متنفر شدم. درسته هیچ وقت شهناز رو به عنوان  -

همش آینده ام قبول نداشتم ویل ازش متنفر هم نبودم. آزادی های بیش از حدی که دانی به شهناز یم ده باعث 

 .نابودی شهناز یم شه

 :ون یم ده و یم گهسلطان رسی تک

ه - ش مطلع بشه تا بتونه جلوش رو بگت  . پرویز باید از اشتباهات دختر  .شاید بهتر بود همون موقع به پدرش یم گفتر

 :ماکان

ش یم ذاره.  - برام مهم نیست. کش مثِل دانی با فهمیدِن ماجرا برای حفظ آبروش هم شده رسپوش روی کارای دختر

 .عنوان با شهناز ازدواج نیم کنم من تصمیمم رو گرفتم به هیچ

 :سلطان با لحن مرموزی یم گه

؟ -  پس با گ یم خوای ازدواج کت 

 
ی

 .ماکان ساکت یم شه و هیچی نیم گ

 :سلطان

 البد روژان؟ -

 :ماکان

 سلطان؟ -
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 :سلطان

 چیه؟ مگه غت  از اینه؟ -

ی بگه که سلطان یم گه  :ماکان یم خواد چت  

ه دور روژان رو خط بکشر  -  .بهتر

 :ماکان با ناامیدی یم گه

. شما دیگه چرا؟ مگه خودتون بهم نگ  -  ...سلطان شما هم مخالفی  

 :سلطان یم پره وسط حرفش و یم گه

؟ روژان همه چت   رو برام تعریف کرد -  .اون موقع نیم دونستم قراره در آینده چه کارانی بکت 

 :ماکان با ناراحتر یم گه

 .بکنهسلطان هر کش ممکنه اشتباه  -

 :سلطان

این حرف رو نباید به من بزن  باید به کش بزن  که در حقش بد کردی. من با روژان حرف زدم اون قصد ازدواج با تو  -

 .رو نداره

 :ماکان نگایه به من یم کنه و خطاب به سلطان یم گه

 .راضیش یم کنم -

 :سلطان

 .فکر نکنم راض  بشه -

 :ماکان با عصبانیت یم گه

 .سئله ای هست بی   من و روژان که خودم حلش یم کنم خواهش یم کنم در این مورد دخالت نکنیداون یه م -

 :سلطان با پوزخند یم گه

 .من دخالت نیم کنم فقط دارم واقعیت ها رو بهت نشون یم دم -

 :ماکان

 ...اما -

 :سلطان

 من شهناز رو نیم خوام بعد جلوی روژان اون دخ -
ی

؟ به ما میای یم گ ه رو یم بوشاما چی  !تر

 .ماکان با خجالت رسش رو پایی   یم ندازه و هیچی نیم گه
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 :سلطان

. هم این، هم اون. وقتر روژان داشت اتفاق های این چند روز رو واسم تعریف یم  - نه خوشم میاد که خوش اشتهانی

فتم که تو لیاقت ماکانم رو کرد واسه ی اولی   بار از دست خودم عصبان  شدم که چرا ازت دفاع کردم. من به روژان گ

ین ها رو نداری.  م، اون کش که لیاقت نداره روژان نیست اون تونی که لیاقت بهتر نداری اما االن حرفم رو پس یم گت 

خودت یم دون  که چه قدر مخالف کارای کامیارم، حاال تو هم داری ییک یم شر مثِل اون! فکر نیم کردم ماکان  که 

منده کنههمیشه برام عزیز بود   .روزی این کارا رو بکنه و منو رسر

م نیست. هر چند  تو دلم یم گم پس ختر نداری که در گذشته هم با هزار نفر رابطه داشته. اگه از کامیار بدتر نباشه بهتر

خودش که یم گه من به زور با کش نبودم اما همیشه منو به زور دنبال خودش یم کشید. صدای ماکان رو یم شنوم که 

 یم گهبا 
ی

مندگ  :رسر

 کنم نیم دونستم آخرش به این جا یم کشه -
 
 .به خدا پشیمونم. به قول خودم یم خواستم تالق

 :سلطان

 کردی، االن چی شد؟ االن دقیقا چه احساش داری؟ خوشحایل؟ -
 
؟ خب تالق  کت 

 
 که یم خواستر تالق

 :ماکان زیر لب زمزمه یم کنه

 .اشتباه کردم -

 :ادامه یم دهبعد یه خرده بلندتر 

ان کنم، قول یم دم. فقط یه فرصت یم خوام -  .قول یم دم جتر

 :سلطان

 .اون کش که باید فرصت بده من نیستم اون روژانه -

م و به سلطان زل یم زنم ه یم شه که من نگام رو ازش یم گت   .ماکان تو چشمام خت 

 :سلطان به ماهان نگایه یم ندازه و یم گه

 .رت دارمماهان با من بیا کا -

 :بعد از گفیر  این حرف به سمت در اتاق یم ره. من هم یم خوام پشت رسشون برم که با مهربون  نگام یم کنه و یم گه

درسته در حقت بد کرد ویل یه بار بهش فرصت بده، یه بار به حرفاش گوش بده. اون بد کرد ویل تو خوب باش. تو  -

 .هم همون کاری رو نکن که اون باهات کرد

 ...آخه -

 :سلطان

مرد رو زمی   ننداز. یه فرصت بهش بده. بذار حرفاش رو بزنه -  .یم دونم خواسته ی زیادیه اما روی مِن پت 
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آیه یم کشم. نگایه به ماهان یم ندازم که با چشماش بهم التماس یم کنه که بمونم تا حرفای برادرش رو بشنوم. 

 .جوانر بهش بدمدوباره به سلطان نگاه یم کنم که منتظره تا من 

 :به زحمت یم گم

 .فقط انتظار بخشش نداشته باشی    -

 :لبخندی رو لبای سلطان یم شینه و یم گه

 .واقعا ازت ممنونم که روی منو زمی   ننداختر  -

 :بعد با اخم نگایه به ماکان یم ندازه و یم گه

 .من ساخته نیستتا پایان مراسم فرصت داری که راضیش کت  بعد از اون دیگه کاری از دست  -

 یم کرد. با پشای دیگه گرم یم گرفت تا 
 
نگام رو به زمی   یم دوزم. خییل سخته بخشیدنش. شاید هر کش بود تالق

حرِص طرف مقابلش رو دربیاره، اما من این کار رو نیم کنم چون برای خودم ارزش قایلم. من حتر با رفتار امروز اردالن 

ت مثِل ماکان. مغرور و خودخواه. بدون این که بفهمم منو تو عمل انجام شده قرار هم مخالف بودم اما اونم ییک هس

 :داد. صدای ماکان رو یم شنوم که یم گه

 .خیالتون راحت. قول یم دم همه چت   رو درست کنم -

تو صداش خوشحایل رو احساس یم کنم. نیم دونم چرا فکر یم کنه یم تونه راضیم کنه. ترجیح یم دم به حرفاش 

م. خییل سخته از ییک تا آخرین حد ممکن دلگت  باشر و  گوش کنم. هر چند دلم نیم خواد چون بد جور ازش دلگت 

ی. سخته جلوش بشینم و بگم بگو چرا باورم نکردی، چرا دلم رو شکستر چرا بهم  بخوای باز عاقالنه تصمیم بگت 

. ویل با همه توهی   کردی و اونم بگه ببخشید اشتباه کردم و تو باز سیع کت   داد و بیداد راه نندازی و عاقالنه رفتار کت 

ی اینا به قول سلطان نیم خوام مثِل ماکان باشم، این فرصت رو بهش یم دم تا حرف بزنه. تا از خودش دفاع کنه تا یه 

 .روز نگه چرا بهم فرصِت دفاع ندادی

 .با صدای ماکان رسم رو باال میارم

 :ماکان

 روژان حالت خوبه؟ -

. اون قدر تو فکر بودم ب ی نیست. در اتاق بسته ست. نیم دونم گ رفیر  ه اطراف نگاه یم کنم. از سلطان و ماهان ختر

 .که متوجه ی رفتنشون نشدم

ش؟ -  نگو که منو این جا نگه داشتر تا حالم رو بتی

 :ماکان

 .روژان این قدر باهام رسد نباش -

م. در گذشته خییل جاها اشتباه کردم، یم خوام از این به بعد بعض  از دلییل نیم بینم با هر غریبه ای صمییم بش -

 .رفتارام رو اصالح کنم
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با تموم شدن حرفم پشتم رو به ماکان یم کنم. با قدم های کوتاه به سمت پنجره ی اتاقش یم رم. همون جور که به 

 :پنجره نزدیک یم شم، یم گم

 .بگو، یم شنوم -

م. به آسمون نگاه یم کنم. یه عالمه ستاره تو آسمون خودنمانی یم کنند. پشت پنجره یم ایستم و رسم  رو باال یم گت 

عاشق ستاره های آسمونم. دوست دارم ساعت ها روی زمی   بشینم و بهشون نگاه کنم. وقتر یم بینم سکوت ماکان 

 :و با ناراحتر یم گم طوالن  شده از دید زدن ستاره ها دست یم کشم. به طرف ماکان بریم گردم. آیه یم کشم

 واسه گفیر  نداری پس دلییل واسه ی موندِن بیشتر نیم بینم -
 
 .مثِل این که حرق

ه و یم گه  :یم خوام به سمت در برم که رسی    ع خودش رو به من یم رسونه. بازوهام رو یم گت 

 .روژان خییل حرفا واسه گفیر  دارم، ویل بعض  مواقع حرف زدن خییل سخت یم شه -

 :ت یم گمبا جدی

 .ولم کن -

 .ماکان منو به طرف خودش یم کشه که باعث یم شه تو بغلش پرت بشم

 :یم خوام تقال کنم که یم گه

 .ه   یس، آروم باش. این جوری حرف زدن آسون تره -

 :با ناراحتر یم گم

 .ماکان ولم کن -

 :ماکان نر توجه به حرِف من، یم گه

 .خواستم روژان باور کن هیچ وقت شهناز رو نیم -

 :همون جور که تو بغلش تقال یم کنم، یم گم

 .کامال معلومه -

 :ماکان

 .یم دونم اشتباه کردم -

 :با داد یم گم

 .لعنتر ولم کن، دونسیر  تو چی رو حل یم کنه؟ باز هم داری حرفای تکراری یم زن   -

 :باز توجیه به تقالم نیم کنه و یم گه

 .یدم تا همی   االن هزار بار خودم رو لعن و نفرین کردمروژان به خدا از وقتر حقیقت رو فهم -
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از بس تقال کردم به نفس نفس افتادم. ماکان با ناراحتر منو از آغوشش خارج یم کنه. بازوهام رو محکم نگه یم داره و 

 :یم گه

منده ام -  .باور کن رسر

 :پوزخندی یم زنم و یم گم

منده ای. من که از قبل ه - م بهت گفتم احتیاچر به این کارا نیست. تو در اصل با اون کارت لطف اشتباه یم کت  که رسر

 بهم کردی. باعث شدی چشمام رو باز کنم و اطرافیانم رو بهتر بشناسم
ی

 .بزرگ

 :ماکان

 بود -
 
 .روژان این جوری نگو. باور کن اون بوسه فقط و فقط واسه ی تالق

 :با پوزخند یم گم

ش یم دون   البد اصال هم مهم نبود که شهناز  - فکر کنه اون بوسه از روی عشقه و تو رو واسه ی خودش بدونه. جالبتر

 . ، نه مخالفتر اض   کرد تو فقط داشتر نگامون یم کردی! نه اعتر
 
چیه! وقتر شهناز تو رو نامزد و همِش آینده اش معرق

ق شهناز یم دونم چون تمام این پس االن از من چه انتظاری داری؟ فکر نیم کت  یه خرده توقعت باالست. من تو رو ح

ِ من نبود، پدر و داییم این کار رو کردن ویل مگه تو زبون   تقصت 
ی

. ممکنه االن بیک سال ها اسمش رو رس زبونا انداختر

داییت استفاده کردی و حاال با  ، نه دروغه این طور نیست. تا اون جانی هم که تونستر از دختر
ی

نداشتر که به مردم بیک

 یه اشتباهانر یم کنه دلیل نیم شه که اطرافیانش تهدید کردنش 
ی

. هر کش توی زندگ یم خوای اون رو از خودت برون 

ایط سخت تو رس طرف بکوبند  .اون اشتباهات رو پتیک کنند و در رسر

 ماکان با اکراه بازوهام رو ول یم کنه. دستاش رو توی جیب شلوارش یم ذاره. با قدم های بلند به سمت پنجره یم ره. 

ون نگاه یم کنه و با لحن آرویم یم گه  :به بت 

شهناز هیچ وقت انتخاِب من نبود. من خوشم نمیاد در گذشته ی همشم نقطه ی سیایه وجود داشته باشه، ویل  -

 .گذشته ی شهناز پر از سیاهیه. دوست دارم من اولی   تجربه برای همشم باشم

شاید با چند نفر دوست شده باشه ویل در گذشته ی تو از این  فکر نیم کت  این نهایت خودخوایه باشه. شهناز  -

 .بدتراش هم وجود داره

 :ماکان به طرف من بریم گرده و یم گه

شاید حق با تو باشه. شاید من خییل جاها اشتباه کرده باشم، اما من نیم تونم شهناز رو به عنوان همشم انتخاب  -

تحمل کنم. مهم تر از همه اینه که من اصال دوستش ندارم. هیچ عالقه کنم. شاید خودخواهانه باشه ویل نیم تونم 

ای در خودم نسبت به شهناز احساس نیم کنم و مطمی   باش من همیشه به شهناز یم گفتم که عالقه ای برای ازدواج 

ادعای دوست با اون ندارم. من اگه با هزار نفر بودم حداقل از قبل بهشون گفته بودم که نیم خوامتون اما شهناز 

 نیم کنه اون هم برای من با 
ر
داشیر  یم کرد و بعد یم رفت با پشای دیگه دوست یم شد. هر چند به حال من فرق

. آره روژان از اول هم تو برام متفاوت بودی.  ای دیگه تفاونر نداشت. تنها کش که برای من متفاوت بود تونی دختر

وع ب وع خونر نداشتیم اما با همون رسر
 .د هم تونستم بفهمم که مثِل بقیه نیستر شاید رسر

 :لبخند تلچ  یم زنم و یم گم
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؟ -  واسه همی   منو یه هرزه دونستر

 :اخماش یم ره تو هم و یم گه

 .دیگه این حرف رو نزن. حاال که به گذشته فکر یم کنم، یم بینم خییل در حقت ظلم کردم -

 :با پوزخند یم گم

 !هت  یم کت   -

 :و یم گهتو چشمام زل یم زنه 

باور کن اگه بخوام یم تونم همی   االن هم تو رو ماِل خودم کنم ویل دوست ندارم این بار هم مثِل همیشه  -

 .خودخواهانه عمل کنم. اگه بخوام همی   االن تو چنگ مت  

 .نیم دونم باید از حرفاش عصتر باشم یا خوشحال

 :با صدانی گرفته ادامه یم ده

 بدون تو خییل سخته اما اگه قراره آزارت بدم اما امشب نیم خوام مجبور  -
ی

ت کنم کاری رو کت  که دوست نداری. زندگ

. امشب حق انتخاب با توئه. قول مردونه یم دم اگه رفتر دیگه اضاری برای برگشتنت  ترجیح یم دم کنار من نباشر

 رو برات بهشت یم کنم. باور کن دوستت دارم
ی

 .نکنم، ویل روژان اگه بمون  زندگ

 .به فکر فرو یم رم، نیم دونم چی باید بگم. واقعا نیم دونم

از یه طرف دوستش دارم. از یه طرف نیم تونم به این راحتر ازش بگذرم. در مورد شهناز یه جورانی قانع شدم باالخره 

مهم تر  هر کش دوست داره خودش همش آینده اش رو انتخاب کنه و ماکان هم مثِل همه ی آدما حِق انتخاب داره و 

از همه، ماکان از اول به همه گفته بود که شهناز رو دوست نداره هر چند اشتباه کرد که اون طور که باید و شاید 

جلوی پدر و داییش واینساد و مقاومت نکرد ویل باز دلیل نیم شه که تا آخر عمر تاوان این کارش رو پس بده و به یه 

ماکان شنیدم بهش حق یم دم که شهناز رو انتخاب نکنه شاید اگه من هم جای ازدواج اجباری تن بده. با حرفانی که از 

ماکان بودم و کش ادعای دوست داشتنم رو یم کرد و بعد بهم خیانت یم کرد ازش متنفر یم شدم، بماند که ماکان از 

ی رو تجربه کردم، با دیدن م اکان و شهناز و اون اول هم دل خوشر از شهناز نداشت. هر چند من هم امروز چنی   چت  

بوسه! ویل فرِق من و ماکان تو این بود که من، ماکان رو دوست داشتم و با دیدن اون صحنه داغون شدم ویل ماکان 

شهناز رو دوست نداشت. بعض  مواقع بخشیدن خییل سخته. از اون آدما نیستم که یه بخشش زبون  بگم. یا از ته 

طرف نیارم یا کال نیم بخشم و نر تفاوت از کنارش رد یم شم. با صدای اون  دل یم بخشم و سیع یم کنم دیگه به روی

ون میام  .از فکر بت 

 :ماکان دوباره به جلد جدی خودش بریم گرده و با تحکم یم گه

 .یم تون  بری. فقط زیاد منتظرم نذار -

ون نگاه یم کنه. نیم دونم به چی فکر یم کنه   بعد از گفیر  این حرف دوباره پشتش رو به من یم کنه و از پنجره به بت 

 .ویل از یه چت   مطمئنم، دل اونم امشب مثِل دل من گرفته

م. چند قدم عقب عقب یم رم و بعد بریم گردم و به سمت در حرکت یم کنم. در   نگام رو ازش یم گت 
 
بدون هیچ حرق

ش مامانم زنده بود، اگه زنده بود االن کمکم رو باز یم کنم و از اتاق خارج یم شم. دلم یم خواد با ییک حرف بزنم. ای کا
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یم کرد. االن رسم رو یم ذاشتم روی شونه اش و تا یم تونستم گریه یم کردم. االن دلم مامانم رو یم خواد، آغوشش رو 

یم خواد، نوازش هاش رو یم خواد، نصیحت هاش رو یم خواد. ای کاش تا وقتر پیشم بود قدرش رو بیشتر یم 

ش االن مامانم بود تا بهم یم گفت چی کار کنم. با دیل گرفته از پله ها پایی   یم رم. به سمت مبل ته سالن دونستم. ای کا

یم رم و روی یه مبل یه نفره یم شینم. به مهمونا نگاه یم کنم و فکر یم کنم خوش به حالشون که حداقل االن یم تونند 

ه و نت م؟ آخ که چه شاد باشن. چرا من توی چنی   شتر باید دلم بگت  ونم از این جشت  که یه عمر آرزوم بود لذت بتر

قدر برام سنگینه. امشب با همه ی سعیم اون  نشدم که یم خواستم. آیه یم کشم. هیچ وقت در برابر هیچ چت   

ایط خنده مهمون لبام بود. اما این روزا اون  که برای همه مقدسه منو شکوند.  نشکسته بودم. همیشه در بدترین رسر

ره، عشقر که واسه ی همه شادی میاره این روزا غم رو مهمون خونه ی دلم کرد ویل نیم دونم چرا باز دوست دارم آ

عاشق بمونم. یاد حرف های ماکان یم افتم. یعت  واقعا تا این حد دوستم داره. توی دوست داشتنش که شیک نیست 

م. با دیدن ویل آیا این دوست داشتنش واقعیه؟ حضور کش رو در نزدییک خ ودم احساس یم کنم. رسم رو باال یم گت 

امش از جام بلند شم که یم گه  :سلطان لبخند تلچ  یم زنم و یم خوام به احتر

 .راحت باش -

 :خودش روی مبل دو نفره ای که نزدیکمه یم شینه و یم گه

؟ -  تصمیمت رو گرفتر

 :با ناراحتر یم گم

 .که نکنه ماکان رو ببخشم و اون دوباره این کارش رو تکرار کنه  خییل سخته، خییل. همش این ترس رو دارم -

 :سلطان با لبخند یم گه

 ریسک کنه -
ی

 .حق داری، ویل این رو هم یادت باشه آدم بعض  مواقع باید تو زندگ

 رو نابود کنه -
ی

 .بعض  مواقع یه ریسک بزرگ یم تونه یه زندگ

 :سلطان

 .و البته برعکسش هم صدق یم کنه -

م رو از دست یم دمحر  -  .فتون رو قبول دارم، ویل اگه باختم، همه چت  

 :سلطان

 با عشقت توی دلت نیم مونه -
ی

 .به جاش هیچ وقت حشت زندگ

 .یه جور حرف یم زنید که انگار شما هم عاشق شدین -

 :لبخندی یم زنه و یم گه

 از کجا یم دون  که نشدم؟ -

 :با چشم های گرد شده یم گم

 شدین؟ واقعا عاشق -
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 :رسی تکون یم ده و یم گه

 .عشِق من یه عشِق ممنوعه بود -

 .با تعجب نگاش یم کنم

 :با لبخند تلچ  یم گه

 .بعد از هشت سال انتظار تونستم به عشقر که همه منو ازش منع یم کردن برسم -

 :با ناباوری یم گم

 !مگه یم شه -

ه یم شه و یم گه  تو چشمام خت 
 :با مهربون 

 .دیدی شدهحاال که  -

 چه جوری اون همه سال تونستی   تحمل کنید؟ -

 :سلطان با ناراحتر یم گه

شاید تاوان اشتباهاتم بود. من در گذشته اشتباهات زیادی کردم. کامران موضوِع کامیار رو بهم گفت. بابت اون ماجرا  -

ی بدتر از کامیار بود منده ام ویل گذشته ی من هم یه چت    .رسر

 :شده یم گمبا چشم های گشاد 

 !محاله -

 :آیه یم کشه و یم گه

جوون بودم و رسم باد داشت. محال بود دختر خوشگیل رو ببینم و ازش بگذرم. بعض  مواقع اهایل روستا از ترس من  -

 چشم ستر  یم افته. اون روز با 
اشون تو روستا آزادانه بگردن. تا این که یه روز چشمم به یه دختر اجازه نیم دادن دختر

م اون دختر طعمه ی جدیدم بشه اما نیم دونستم که این بار صیاد تو داِم صیدش است  یم شه. خود م تصمیم یم گت 

برای اون دختر کیل نقشه کشیدم. بعد از کیل پرس و جو فهمیدم همیشه اول صبح به رس چشمه میاد و با خودش آب 

ای د یگه ی روستا ترش از من نداشت. حتر زیر لتر بهم یم بره. بعد از اون کم کم رس راهش ظاهر شدم. برخالف دختر

ا رو از من ترسونده بودن که تا ییک از  ای روستا اون قدر دختر سالم یم کرد و از کنارم رد یم شد. خونواده ی دختر

ی  ای اهایل منو یم دید خودش رو مخق  یم کرد اما این دختر یه جوری بود. تو چشم هاش غم موج یم زد اما ختر دختر

ترس نبود. فکر یم کردم به راحتر یم تونم به چنگش بیارم اما همه ی حدسیاتم غلط از آب دراومد. به راحتر یم  از 

ا رو دیوونه ی خودم کنم تا به خواسته ام برسم اما در مورد این دختر هیچی مثِل بقیه نبود.  تونستم با محبتم دختر

اون بعد از گفیر  سالیم زیر لتر نر تفاوت از کنارم بگذره. کم  عادتم شده بود هر روز صبح کنار چشمه منتظرش باشم و 

کم یادم رفت با خودم چه عهدی بسته بودم. کم کم بهش دل بستم. کم کم عاشقش شدم. کم کم دیوونه اش شدم. 

ن ویل وقتر رفتم در موردش تحقیق کردم انگار دنیا روی رسم خراب شد. اون شوهر داشت. نیم دونم چرا زودتر از ای

در مورد این مسایل تحقیق نکرده بودم. روزی هزار بار به خودم لعنت یم فرستادم. با خودم فکر یم کردم دارم تاوان 

پس یم دم. تاوان دِل شکسته ی خییل ها رو. داغون شدم، شکستم، نابود شدم، اما باز به همون دیدنش راض  بودم. 

ینده ام فکر یم کردم، اومد. با صورنر کبود، با گوشه ی لب زخیم، یه روز که کنار چشمه نشسته بودم و با اندوه به آ
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 تر از گذشته. مثِل همیشه بهم سالم کرد و دوباره نر تفاوت از کنارم گذشت. با 
با دیل شکسته، با چشم هانی غمگی  

 رفت، فقط نفس یم تعجب از جام بلند شدم و دنبالش رفتم. اما اون انگار تو این دنیا نبود مثِل یه جنازه فقط راه یم

کشید، فقط کار یم کرد. اون فقط جسمش زنده بود ویل خودش نه. وقتر دلیل زخمای صورتش رو ازش پرسیدم با 

جدیت گفت به شما ربظ نداره. تا االن کش با من این طور حرف نزده بود. یم خواستم ییک بکوبم توی دهنش و بگم 

، ویل رس و صورت کبودش این اجازه رو بهم نیم داد. دلم به رحم چه طور جرات یم کت  با من این طور حرف بز ن 

اومده بود. اون روز باز نر تفاوت از کنارم گذشت و من تصمیم گرفتم دورش رو واسه ی همیشه خط بکشم. ویل فقط 

دوباره تصمیم گرفتم، به مرحله ی عمل نرسید. من نتونستم یعت  هیچ وقت نتونستم. بعد از یه هفته کم آوردم و 

اومدم رس چشمه. کم کم دیدن هر روزش عادتم شد. در موردش تحقیق کردم و همه چت   رو فهمیدم. دلیل غم 

چشماش رو درک کردم. اون بچه دار نیم شد و شوهرش هم بچه یم خواست. رفته بود رسش هوو آورده بود. مادر 

ِ خواهرش رو برای پشش گرفته بود. بد جور عصتر بودم
دوست داشتم هر جور شده بهش کمک کنم.  شوهره، دختر

 :لبخندی یم زنه و یم گه

اگه من بدترین شوهِر دنیا رو هم »هنوز یادمه اولی   بار که بهش ابراز عالقه کردم یه سییل زد تو گوشم و گفت:  -

ی مثِل اون رو در تمام عمرم ندیده« داشته باشم باز هم بهش خیانت نیم کنم.  بودم.  حرفش به دلم نشست. دختر

س بودی، حرفت رو یم زدی. یه جورانی پاک و نر  اون روز وقتر تو رو کنار ماکان دیدم یاد عشقم افتادم. تو هم نتر

 .آالیش درست مثِل سمیه

 .مکتر یم کنه انگار تو گذشته ها غرق شده

 :با کنجکاوی یم گم

 بعدش چی شد؟ -

 :یم خنده و یم گه

 . که سمیه ی من نبودفضولش رو یادم رفت. تو فضول هم هستر  -

 :اخمام یم ره تو هم که باز یم خنده و یم گه

وقتر عاشق شدم دور همه ی کارام رو خط کشیدم. برام مهم نبود که بهش یم رسم یا نه، فقط یم خواستم کمکش  -

 یم کرد قبول نیم کردم. پدِر ماکان از همه ی م
 
ی رو معرق اجراها ختر کنم. از دور هواش رو داشتم. مادرم هر دختر

، یه روز که  داشت و مخالف صد درصد کار من بود، ویل برای من حرف هیچ کس مهم نبود. بعد از شش سال عاشقر

داشتم تو روستا قدم یم زدم صدای جیغ و شیون مردم رو شنیدم. وقتر از مردم پرسیدم چه ختر شده؟ بهم گفیر  که 

 .ییک از اهایِل روستا مرده

م و یم گماشک تو چشمام جمع یم ش  :ه. دستم رو جلوی دهنم یم گت 

 .البد عشقتون بوده -

 :لبخندی یم زنه و یم گه

ه ی عجول گریه نکن، عشقم نبود. شوهر عشقم فوت شده بود. مثل این که داشته یم رفته شهر. اون اتوبوش  - دختر

ن. که از روستای ما فقط همون مرِد از  خدا نر ختر ُمرده بود. شاید  که توش بوده چپ یم کنه و چند نفری یم مت 

باورت نشه ویل من اصال ناراحت نشدم. چون توی این شش سال اون قدر به عشقم ظلم کرده بود که هزار بار مرگ 
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رو جلوی چشمای خودم دیده بودم. درسته ارباب بودم ویل عشِق من، زن اون بود. حس بدیه که به زن  چشم داشته 

. اون روزا خییل خییل عذاب یم کشیدم. بدبختر این جا بود کاری هم نیم تونستم بکنم. باشر که ماِل یه نفر دیگه باشه

بعد از مرگ شوهرش دیگه دست بردار نبودم. چند ماه صتر کردم و بعد رفتم خواستگاریش. خونواده ام، دوستام، 

ته بودن، اما اون در کمال همه و همه مخالف بودن اما من به زور، به خواستگاریش رفتم. خونواده اش از خدا خواس

ناباوری به من جواب منق  داد. خونواده ام خییل عصتر بودن ویل برای من فقط و فقط اون مهم بود. دو باره، سه 

ی  باره، چهار باره رفتم خواستگاریش. باز هم جوابش منق  بود. مادرم باورش نیم شد که من دیوونه وار عاشِق دختر

 .ما جور درنیادبشم که اصال با خونواده ی 

 دلیل مخالف عشقتون چی بود؟ -

 :سلطان

سمیه یم گفت مت  که نیم تونم مادر بشم چرا باید یه نفر دیگه رو هم حشت به دل بذارم. البته حس یم کنم یم  -

ترسید من هم همون بالنی رو رسش بیارم که شوهر اولش رسش آورد. یک سال و نیم از فوت همش اولش یم گذشت 

ه و من ت و اون مدت همه ی سعیم رو برای راض  کردن سمیه کردم اما اون راض  نشد. پدر و مادرم فکر یم کردن دختر

داره ناز یم کنه باالخره پدرم از دست ناله های من خسته شد. دستور داد سمیه رو به خونمون بیارن تا باهاش 

 سمیه بیاره اما پدرم یم گفت مطمی   باش راض  صحبت کنه. اون روز پدرم خییل عصتر بود و من یم ترسیدم بالنی رس 

ون یم ره. سمیه اومد، مثِل همیشه با چشم هانی غمگی   اما محکم و استوار. بابام با اخم و تخم باهاش  از این خونه بت 

ون کرد. نیم دونم پدرم چی گفت و چی شنید. فقط این رو یم دونم که وقتر پد رم از رفتار کرد و منو به زور از اتاق بت 

ون اومد دیگه اون پدر قبلیم نبود. چشماش رسِخ رسخ بود. البته نه از عصبانیت از شدت این که اون قدر  اتاق بت 

ه. پدرم نر نهایت آدم  خودش رو نگه داشته بود تا گریه نکنه. معلوم بود خییل سیع کرده جلوی خودش رو بگت 

یک یم گم دختر فوق العاده ای رو انتخاب کردی. تا خودرانی و زورگونی بود اما اون روز برای اولی   بار   گفت؛ بهت تتر

 تو اون اتاق چه حرفانی رد و بدل شد، نه همشم، نه پدرم. ویل بعد از رد و بدل 
آخرین لحظه زندگیشون بهم نگفیر 

م هم با رفتارای شدن اون حرفا سمیه راض  به ازدواج با من شد. مامانم اوایل باهاش بد برخورد یم کرد ویل کم کم مادر 

 .مالیم سمیه نرم شد

 :با لبخند یم گم

چه خوب که به عشقتون رسیدین. فقط یه سوال مگه نگفتی   همشتون نیم تونست بچه دار بشه پس کامیار و  -

 ...کامران

ه و رسی    ع یم گه  :منظورم رو یم گت 

ش به خودش یه زحمت نداده بود که زنش رو یه دک - ه. با این که من از زندگیم راض  اون شوهِر از خدا نر ختر  بتر
تر

بودم به پیشنهاد سمیه به دکتر رفتیم و دکتر هم گفت سمیه با مرصف دارو یم تونه باردار بشه. بعد از چهار سال 

 .باالخره اولی   بچمون به دنیا اومد

 :با لبخند یم گم

 هیچ وقت پشیمون نشدین؟ -

 :با مهربون  یم گه
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ایط هم هیچ - وقت پشیمون نشدم. من عشق رو تو چشمای ماکان یم بینم. ماکان امروز، سلطاِن  در بدترین رسر

 .دیروزه

 .اما شما به عشقتون شک نکردین -

 :با لبخند نگام یم کنه و یم گه

 بعد از هشت سال دیگه تا یه حدی شناخته بودمش اما ماکان تو یه مدت کم چه طور یم تونست تو رو بشناسه؟ -

 .حرفش حقه. ما فقط یه مدت کوتاهه که با هم آشنا شدیمنیم دونم چی بگم. 

 :وقتر سکوتم رو یم بینه یم گه

 رو خلق یم کنند با عقل و دلت تصمیم بگت   -
ی

 .فلسفه و منطق در کنار هم دنیای قشنیک

 :با نگران  یم گم

 .یه خرده یم ترسم -

 :سلطان

 رویا -
ی

نی انتظارت رو یم کشه ویل یم گم وقتر عشق باشه اگه نیم ترسیدی جای تعجب داشت. من نیم گم یه زندگ

همه ی سعیت رو یم کت  که زندگیت رو قشنگتر بسازی. من دیگه باید برم. صد درصد تا االن راننده ام به دنبالم 

. آینده رو رها کن، مهم االنه.  . بدون ترس، بدون تردید، بدون نگران  اومده. روی حرفام فکر کن و درست تصمیم بگت 

االنت رو از دست بدی در آینده حشت امروز و این ساعت و این لحظه ها رو یم خوری و در نتیجه آینده رو هم  اگه

 .از دست یم دی

م ین تصمیم رو بگت   .لبخندی یم زنم و یم گم همه ی سعیم رو یم کنم که بهتر

 :سلطان

 .یم رم از ماکان هم خداحافظ  کنم -

امش از روی مبل بلند یم شمبا گفیر  این حرف از جاش بلند یم ش  .ه. من هم به احتر

 :که با جدیت یم گه

 .راحت باش. فقط به حرفام فکر کن -

 :رسی تکون یم دم و یم گم

 .چشم -

، سلطان کم کم از من دور یم شه. دوباره روی مبل یم شینم. با حرفای سلطان یه خرده گیج شدم.  بعد از خداحافظ 

. االن خودم هم نیم دونم چی درسته چی غلط. به حرفای ماکان فکر یم کنم. به حرفای ماکان هم روم تاثت  داشت

 سلطان فکر یم کنم. حرف ماکان تو گوشم یم پیچه. 
ی

 بدون تو خییل سخته اما اگه قراره آزارت بدم ترجیح »زندگ
ی

زندگ

 . م. « یم دم کنار من نباشر ردونه یم دم اگه رفتر دیگه امشب حق انتخاب با توئه. قوِل م»رسم رو بی   دستام یم گت 

 رو برات بهشت یم کنم. 
ی

بد جور توی دو رایه موندم. خسته « اضاری برای برگشتنت نکنم. ویل روژان اگه بمون  زندگ
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یم خوام عاقالنه تصمیم « باور کن دوستت دارم. »ام، دوست دارم رسم رو بکوبم به دیوار شاید به جوانر رسیدم. 

م و در عی   حال عاشقا نه. چه جوری یم شه بی   عقل و احساس تعادل ایجاد کرد. یه طرف عقلمه که یم گه: بگت 

 ریسک کنه. »حرف سلطان رو به یاد میارم. « ریسک بزرگیه. »
ی

یه طرف دلمه که یم « آدم بعض  مواقع باید تو زندگ

همه ی سعیت رو یم  وقتر عشق باشه»باز یاد حرفای سلطان یم افتم. « عشق ارزش همه ی سختر ها رو داره. »گه: 

 رو خلق یم کنند. با عقل و دلت »، «کت  که زندگیت رو قشنگتر بسازی. 
ی

فلسفه و منطق در کنار هم دنیای قشنیک

 . ی سخته ویل تنها کش که یم تونه بهم کمک کنه فقط و فقط خودم هستم. آیا یم تونم « تصمیم بگت  تصمیم گت 

حاال جواب خودم رو یم دونم. دوستش دارم پس نیم تونم کش رو  کس دیگه ای رو جایگزیِن ماکان کنم؟ از همی   

جایگرینش کنم نیم تونم کنار کس دیگه ای باشم و دلم آغوِش دیگه ای رو جستجو بکنه. با همه ی وجودم دوست 

. بدون ترس، بدون »دارم ریسک کنم، ویل باز یه خرده ته دلم یم ترسم.  رو حرفام فکر کن و درست تصمیم بگت 

. تر  این جمله ی سلطان خییل حرفا توش داره. به رو به روم زل یم زنم و به گذشته فکر یم کنم. به « دید، بدون نگران 

روز اویل که ماکان رو دیدم. به غرورش، به اذیت و آزاراش، به کمکاش، به جدیتاش، به مهربونیاش. چه طور یم تونم 

. سالن خلوت تر شده. حضور کش رو در کنار خودم فراموشش کنم؟ نیم دونم چه قدر گذشته، نییم از مه مونا رفیر 

م تا اون شخص رو ببینم. آه از نهادم بلند یم شه. باز این اردالنه! االن دلم فقط و  احساس یم کنم. رسم رو باال یم گت 

 .فقط تنهانی یم خواد. ای کاش زودتر بره

 :اردالن

؟ نزدیِک ده دقیقه ست، اومدم این جا ایس -  !تادم ویل اصال متوجه نشدیکجانی

 .حواسم این جا نبود -

 :مثِل این که آرزوم برآورده نشد چون روی مبل مقابلم یم شینه و یم گه

 به پشعموِی کیارش فکر یم کردی؟ -

 :با تعجب نگاش یم کنم که یم گه

 چرا نگفتر این قدر پولدارن؟ -

 .د اخالقش هم که براتون حرف زده بودمآخه معیاِر من روی اخالِق طرفه نه روی پولش. در مور  -

 یم گه
ی

 :با مسخرگ

 کدومشون کیارش یا ماکان؟ -

حوصله ی خودم رو هم ندارم چه برسه به این پشه ی مزخرف. از جام بلند یم شم و با عصبانیت از کنارش رد یم 

ن برام هیچ چت   به جز تصمیمم شم. سنگیت  نگاش رو روی خودم احساس یم کنم. البد داره با پوزخند نگام یم کنه. اال

مهم نیست. من فکرام رو کردم. انتخابم رو کردم. هر لحظه که بهش فکر یم کنم مصمم تر یم شم. یم خوام تصمیمم 

. یم خوام یه رس به رزا بزنم، بعد  رو عمیل کنم. مهم نیست آخرش چی یم شه. مهم اینه که با عقل و دل انتخاب کت 

وطام رو هم بهش یم گم. تا ببینم چی پیش هم ببینم هاله و حمید ک ط و رسر جان. امشب جواب ماکان رو یم دم. رسر

 میاد

***** 
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 «ماکان»

پشیمونه، اونم خییل زیاد. یم دونه این کم محیل های روژان حقشه. اصال بیشتر از همه ی اینا حقشه. زیر لب زمزمه 

 :یم کنه

 .باید باورش یم کردم -

ِ  یاد برخورداش که یم افته
 
خجالت زده یم شه ویل بدترین کارش همون بوسه بود. خودش هم یم دونه خییل بد تالق

 .کاِر نکرده ی روژان رو درآورد

 :با پوزخند زمزمه یم کنه

ون -  .تازه یم خواستم از ویال هم پرتش کنم بت 

 .اگه خودش جای روژان بود به هیچ عنوان چنی   رفتاری رو نیم بخشید

 :با خودش یم گه

 نکنه واقعا بره؟ -

ممکنه اما این بار یم خواست خودخواه نباشه. یاد حرف   بدون روژان براش غت 
ی

خودش هم یه جورانی یم دونه، زندگ

 بار هیچ جوانر نداشت
 .های ماهان یم افته که رسش داد یم زد، چرا با روژان این کار رو کردی و اون واسه ی اولی  

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 ونم باورت نکردم ویل تو این کار رو نکن، تو باورم کن، خواهش یم کنم، فقط همی   یه بارروژان یم د -

 .تمام آرزوش توی بخشش روژان خالصه یم شه

ه  .از روز اول آشنانی تا امروز رو، هزار بار پیش خودش مرور یم کنه و از قضاوت های ناعادالنه اش بیشتر دلش یم گت 

منده شد. حتر فرصت حرف زدن رو هم از روژان گرفته بود. بد وقتر روژان موند و به حرفاش   گوش داد چه قدر رسر

 .جور دل روژان رو شکسته بود

 :با ناراحتر یم گه

 .حتر اگه ترکم کنه باز حق داره -

یاد چند روز گذشته یم افته که با شهناز گرم گرفته بود تا در برابر روژان ازش استفاده کنه و االن یم فهمه عجب 

 .اقتر کردهحم

 نیم دونه چی کار باید بکنه. روی تختش یم شینه و با ناراحتر با خودش یم گه
ی

 :از شدت کالفیک

 .عروِش پشعمومه، اون وقت حال و روِز من اینه. هم این روز رو برای خودم، هم برای روژان خراب کردم -

و خودشه. حتر دیگه زیاد شوچ  و خنده نیم دلش برای شیطنتای روژان تنگ شده. از وقتر از تهران اومده، خییل ت

 .کنه. تنها شیطنتش رس سفره ی عقد بود. اون لحظه هم قضاوت نابجانی در مورد روژان پیش خودش کرده بود
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 .با خودش گفته بود البد برای جلب توجه این کار رو کرده و االن داره تاوان اون اشتباهات رو پس یم ده

دلییل نیم بینم با هر غریبه ای صمییم »ر رسد ببینه. حرفای روژان تو گوشش یم پیچه. دوست نداره روژان رو این قد

دوست نداره روژان «. بشم. در گذشته خییل جاها اشتباه کردم یم خوام از این به بعد بعض  از رفتارام رو اصالح کنم

خودش رو یم خواد. وقتر در  عوض شه. دوست نداره روژان رو این قدر آروم و جدی ببینه. دلش فرشته کوچولوی

بانش به شدت یم زد و اون لحظه  منده شد. ض  لحظه های آخر روژان رو بغل کرد با شنیدن تپش های قلب روژان رسر

 .با خودش یم گفت پس دوستم داره

دش رو یاد اردالن که یم افته آه از نهادش بلند یم شه. نکنه دوباره ازش خواستگاری کرده. وقتر اون پشه ی احمق خو 

روی روژان پرت کرد، قلبش از جا کنده شد هر چند توی چهره ی روژان نشونه ای از رضایت نیم دید ویل باز اردالن 

 باعث نگرانیشه. نکنه اردالن، روژان رو مال خودش کنه

ژان حاال یم فهمه که گذشیر  از خود خییل سخته. وقتر از خودش گذشت تا به روژان حق انتخاب بده تازه تونست رو 

رو درک کنه. چه قدر خودخواه بود که همیشه انتظار داشت روژان کوتاه بیاد. حق با روژان بود. اون هیچ چت   از 

 .روژان نیم دونست

ه که به سالن بره. حداقل  با ناراحتر از روی تخت بلند یم شه. حوصله ی توی اتاق موندن رو هم نداره تصمیم یم گت 

گیش برطرف بشه. همون جور که به سمت در یم ره با خودش فکر یم کنه. واسه ی یه کم روژان رو ببینه که دلتن

سیده بود، اما این بار ترس های زیادی رو داره تجربه یم کنه.  اولی   بار یم ترسه. تو زندگیش هیچ وقت از هیچ چت   نتر

ینش هم ترس از دست دادن روژانه  .مهمتر

ه ی در رو پایی    یم کشه و در رو باز یم کنه. از اتاق خارج یم شه و با خودش فکر یم کنه  به در اتاقش یم رسه. دستگت 

ان یم کنم  .اگه روژان جواب مثبت داد همه چت   رو جتر

***** 

 :رزا رو از دور یم بینم، لبخندی روی لبام یم شینه. داره با مریم حرف یم زنه. به سمتش یم رم و یم گم

 .سالم خواهری -

 :و یم گه با دیدن من اخیم یم کنه

؟ امروز خییل کم پیدانی  -  !هیچ معلومه کجانی

 یم گم
ی

 :با شیطنتر ساختیک

 .همی   دور و اطراف دنبال آذوقه ام -

 :به خودش اشاره یم کنم و یم گم

م رو از دست دادم، دارم آذوقه ی یه سال آینده ام رو جمع یم کنم -  .آشتی 

 :با اخم یم گه

 باز بهت رو دادم پر رو شدی؟ -

 :ظلومیت یم گمبا م
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 مگه دروغ یم گم؟ -

 :مریم با خنده یم گه

 .مثِل هاپو -

 :پشت چشیم براش نازک یم کنم و یم گم

 .نر تربیت -

 :بعد از چند دقیقه خنده و شوچ  یاد کیارش یم افتم و یم گم

 راستر کیارش کجاست؟ -

 :رزا با عشق یم گه

 .دوستاش اومده بودن، رفته یه رس بهشون بزنه -

 :کون یم دم و یم گمرسی ت

 هاله و حمید رو ندیدین؟ -

 :مریم

 .هاله از بس امروز بازی کرد خوابش برد. حمید هم با همسن و ساالی خودش یم گرده -

 !امان از دست این ماکان که حواس برای آدم نیم ذاره. خت  رسم یم خواستم دوباره به هاله رس بزنما

 :رزا رو متفکر یم بینم و یم گم

س  -  .شوهرت رو نیم دزدن، االن یم رسهنتر

 :رزا لبخند غمگیت  یم زنه و یم گه

 .روژان دلم یم خواست خونواده ام هم امروز حضور داشیر   -

 .آیه یم کشم و به مریم نگاه یم کنم، اون هم نگاش غمگی   یم شه

 مگه دعوتشون نکردی؟ -

 :رزا با ناراحتر یم گه

محاله به عروِش دختر قدر نشناش مثِل »قاسم منو تنها گت  آورد و گفت:  من و کیارش رفتیم دعوتشون کردیم اما  -

 .حتر اجازه نداد سوسن بیاد« تو بیام. 

 :آیه یم کشم و یم گم

 !انگار چی کار برات کرده که انتظار قدر شناش هم داره -

ی یادش اومده باشه با ذوق یم گه  :بعد که انگار چت  
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 یدم؟راستر یم دون  از سوسن چی شن -

 :با تعجب یم گم

؟ -  چی

 :رزا

 دکتر از سوسن خواستگاری کرده؟ -

 :با تعجب یم گم

 دکتر دیگه کیه؟ -

 :رزا

 .دکتر درمونگاه -

 :با دهن باز نگاش یم کنم که یم گه

 .من هم وقتر شنیدم خییل تعجب کردم -

 قاسم چی گفت؟ -

 :رزا

ب  ها تعیی   کرده که دکتر هم بدون چون  -  .و چرا قبول کرد. دکتر رو هم دعوت کرده بودیمکیل مهریه و شت 

 اومد؟ -

 :رزا

آره، ویل زود رفت. امروز یه خرده باهاش در مورد سوسن حرف زدم. بهم گفت همون روزی که سوسن رو با اون  -

 وضع و حال به درمونگاه میارن از سوسن خوشش میاد اما چون سوسن نامزد داشته نیم تونسته کاری کنه. بعد از به

هم خوردن ازدواج رسی    ع پیش قدم یم شه و قاسم هم که یم شناش وقتر ییک باالتر از خودش رو یم بینه زود تسلیم 

 .یم شه

؟ -  خونواده ی دکتر چه جور آدمای هسیر 

 :رزا

دم که در مورد دکتر و خونواده اش  - من که از نزدیک ندیدم ویل همون روز که از موضوع باختر شدم به کیارش ستی

 .یق کنهتحق

 :با ذوق یم گم

 خب؟ نتیجه چی شد؟ -

ه، یم گه  :رزا که از کنجکاوی من خنده اش یم گت 
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 .همه ازشون تعریف یم کردن. مثِل این که تک فرزنده و زندگیشون هم در حد خودمونه -

 :با لبخند یم گم

 .ش رفتار بدی ندیدمخییل خوشحالم. سوسن با دکتر خوشبخت یم شه. چند باری که باهاش برخورد داشتم از  -

 :رزا هم رسی تکون یم ده و یم گه

م جهاز نیم دم. تو خونواده ی ما چنی   رسیم  - از سوسن شنیدم که قاسم با کمال وقاحت گفته که من برای دختر

 .وجود نداره

 !نه بابا -

 :رزا

 .باور کن -

 .خب ما هم جزء خونواده ی سوسن هستیم -

 :رزا

یه و این حرفا برام مهم  من هم امروز به دکتر گفتم - ه اما اون گفت مهم سوسنه، جهت   اون حرف قاسم رو جدی نگت 

یه متقبل بشیم. خییل آقاست  رو به عنوان جهت  
 .نیست. هر چه قدر هم اضار کردم قبول نکرد ما مبلیع 

 :با لبخند یم گم

 .ایشاال خوشبخت بشن -

 :رزا هم رسی تکون یم ده و زیر لب یم گه

 .امیدوارم -

 .در همی   لحظه کیارش رو یم بینم که با لبخند به طرف ما میاد

 :کیارش

، یم ترسم به جونم بندازیش -  .روژان از زنم فاصله بگت 

م! اون موقع ها -  از زنت فاصله بگت 
ی

 ...حاال که خرت از پل گذشت یم گ

 :کیارش که یم بینه آبروش در خطره یم گه

 .خودم و رزا، هیچ جا هم نرومن غلط کردم، اصال بیا بشی   ور دل  -

 :رزا و مریم یم خندن که من یم گم

 .حاال که التماس یم کت  باشه -

 :رزا هلم یم ده و یم گه
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 .گم شو. باز شوهر بیچاره ی منو داری اذیت یم کت   -

 :با چشمای گرد شده یم گم

 .رزا خییل عوض شدیا. منو یم شناش؟ منم خواهرت -

 یم گه
ی

 :رزا با مسخرگ

 .رو خدا روزیت رو جای دیگه بدهب -

 :با مظلومیت یم گم

 .نه، مثِل این که به کل منو یادت رفت -

 :بعد که تازه یاد ماه عسل رزا یم افتم، یم گم

 رزانی تا روزی که به مسافرت برید من این جا هستم -
 .راستر

 :چشماش از خوشحایل برق یم زنه و یم گه

 واقعا؟ -

 .خوشحالم که خوشحالش کردم

 .اوهوم، خیالت راحت -

 :اشک تو چشمای خوشگل و آرایش کرده اش جمع یم شه و یم گه

 .روژان خییل بهم رس بزن -

 :کیارش

. به خدا هر وقت خودت خواستر یم برمت پیش روژان -  .خانیم چرا این قدر نر تانر یم کت 

ه سیع یم کنم با شیطنت اون رو از این حالت در   .بیارماز اشک خواهرم دلم یم گت 

ه بچه زر زرو. اون اشکات رو پاک کن. آخه من چه جوری بیام اون ور دنیا بهت رس بزنم -
َ
ه ا
َ
 !ا

 :رزا با چشمای خیس لبخندی یم زنه و یم گه

 .دیوونه وقتر برگشتم رو یم گم -

 :با اخم یم گم

؟ یعت  وقتر رفتر مسافرت منو از یاد یم بری، وقتر اومدی تازه دلتنگ یم - . به تو هم یم گن خواهر یعت  چی  !شر

 :رزا

 روژان؟ -

 .کوفت، ساکت باش. وقتر یه خانم متشخص داره باهات حرف یم زنه مثل ملخ نتی تو حرفش -
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 :کیارش و مریم یم خندن که من ادامه یم دم

 قبل از این که به هتل برسید یه چمدون بزرگ یم خرید. شت  فهم شدین؟ -

 :کیارش با تعجب یم گه

 چرا؟ -

 .برای من دیگه -

 :حاال رزا هم با تعجب نگام یم کنه و یم گه

، چمدون یم خوای؟ -  سوغانر

 رزا عجب رونی داری! یم خوای سوغانر فقط یه چمدون برام بیاری؟ -

 :رزا

 پس منظورت چیه؟ -

ون قبل از گردش و تفری    ح برام کیل سوغانر  - ی تا من یم گم اول از همه چمدون یم خری از فرداش که رفتر بت   یم گت 

 .اون چمدون رو پر از سوغانر واسه من نکردی حِق برگشت نداری

 :کیارش پقر یم زنه زیر خنده و رزا یم گه

دیوونه! یادت نیست یه مدت رفته بودی پیش کیهان، بعد دست خایل برگشته بودی. حاال از من انتظار سوغانر  -

 داری؟

 :کیارش با کنجکاوی یم گه

 این روژان چی کار کرده بود؟ رزا، جوِن من بگو  -

 :رزا

هیچی بابا. بابا، روژان رو برای ییک از قراردادهای خارچر فرستاد پیش کیهان. داشت یم رفت یه چمدون بزرگ برد.  -

 .وقتر برگشت با یه چمدون کوچیک برگشت

 :کیارش با تعجب یم گه

؟ -  یعت  چی

 :رزا رسی به عنوان تاسف تکون یم ده و یم گه

جو گت  شده بود اکتر لباساش رو دور ریخته بود. حاال اینا بماند یه سوغانر واسه ما نیاورد. از من و مامان و بابا خانم  -

پول گرفته بود و گفته بود هر چی دوست دارید لیست کنید تا واستون بخرم. نگو خانم یم خواست با اون پوال بره 

دو رفت واسه خودش گردش و تفری    ح کرد. وقتر هم بهش تفری    ح کنه. همه ی کارای مربوط به قرارداد رو به   کیهان ستی

 .گفتیم سوغانر ها چی شد گفت همه چی تموم شده بود گفیر  برم چند ماه دیگه بیام

 .کیارش از خنده روی مبل ولو یم شه
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 :با جدیت یم گم

 .رزا چرا شوهرت این قدر شل و وله؟ روی مبل ولو شد! برو جمعش کن -

 :تکون یم ده و یم گه رزا با تاسف رسی

 .آخرش هم نتونستم آدمت کنم -

 .یه خرده دیگه شوچ  و خنده یم کنیم و بعد من از جمعشون جدا یم شم

با حرف زدن با رزا و کیارش یه خرده روحیه ی از دست رفته ام رو به دست آوردم. خیالم از بابت رزا و کیارش راحت 

نم مشکیل نیست. البته شاید یه خرده پدِر مریم به ماهان گت  بده ویل یم شده. از بابت ماهان و مریم هم، دیگه مطمئ

دونم وقتر پای شایان وسط نباشه مریم بدون عذاب وجدان پدرش رو راض  یم کنه. با یاد آوری خواستگاری دکتر از 

ندم خودم و سوسن لبخندی روی لبام یم شینه. خوشحالم که همه ی اطرافیانم عاقبت به خت  شدن. حاال فقط مو 

خودم. دوست دارم مثِل همیشه مقاوم باشم و تصمیمم رو عمیل کنم. یم خوام به سمت پله ها برم که چشمم به 

ماکان یم افته. یه گوشه ایستاده و دستاش رو توی جیبش کرده به دیوار تکیه داده. از همون جا داره نگام یم کنه. مثِل 

ا مهربون  رو یم بینم. مست  راهم رو عوض یم کنم. با قدم های بلند به همیشه جدی و مغروره اما تو چشماش یه دنی

سمت ماکان حرکت یم کنم. با هر قدیم که بهش نزدیکتر یم شم بیشتر از تصمییم که گرفتم مطمی   یم شم. وقتر 

ون میا ه و دستاش رو از جیبش بت  س رو متوجه یم شه دارم به سمتش یم رم رسی    ع تکیه اش رو از دیوار یم گت  ره. استر

 یم زنم که باعث یم شه یه خرده آروم تر بشه. وقتر به جلوش یم رسم با صدانی که 
ی

در نگاهش یم بینم. لبخند کمرنیک

 :به شدت سیع یم کنه جدی باشه، یم گه

 تصمیمت رو گرفته؟ -

 .با همه ی تالشر که یم کنه لرزشر رو توی صداش احساس یم کنم ویل به روی خودم نمیارم

 :تکون یم دم و یم گمرسی 

ی زوده ویل تصمیم گرفتم این ریسک رو بکنم و به خودمون یه  - آره، خییل فکر کردم. هر چند االن برای تصمیم گت 

 .فرصت دوباره بدم. سلطان بهم گفت ما فرصتر برای شناخت همدیگه نداشتیم

س توی چشماش کم یم شه و لبخندی روی لبش یم شینه  .کم کم از استر

 :با لحن مالییم یم گهماکان 

ان یم کنم -  .روژان جتر

 :با لبخند یم گم

 ...این رو گذشت زمان ثابت یم کنه و اما -

 :با نگران  بهم زل یم زنه، که یم گم

وط دارم - ط و رسر  .چند تا رسر

 :ماکان با نگران  یم گه
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 .بگو یم شنوم -

 .اولیش اینه که حق نداری هیچ وقت بهم شک کت   -

 .اش یم شینهلبخندی روی لب

ین راه حل رو انتخاب یم کنیم - . همیشه با هم مشورت یم کنیم و بهتر
ی

 .دومیش اینه که حق نداری بهم زور بیک

 .لبخندش پررنگ تر یم شه

. خوشم نمیاد با هیچ دختر  - سومیش که آخریش هم هست اینه که باید دور همه ی کارای گذشتت رو خط بکشر

 .دیگه ای باشر 

 : خنده و منو محکم تو بغل خودش یم کشه و یم گهبا صدای بلند یم

 .به خدا خییل گیل. قول یم دم به همشون عمل کنم -

 :با تقال یم گم

 .ولم کن ماکان -

 :با شیطنت یم گه

 چرا؟ -

 :با اخم یم گم

 ولم کن تا بگم؟ -

 :ماکان

 .همی   جوری بگو -

 !ماکان -

 :با اخم ولم یم کنه و یم گه

 دیگه چیه؟ -

طام یادم رفته بودییک  -  .از رسر

 :لبخندی رو لباش یم شینه و یم گه

 .اونم قبوله حاال یم ذاری بغلت کنم -

 :با اخم یم گم

طم رو بگم؟ -  نه نیم شه. رسر

 :ماکان
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طت عمل  - . من قول یم دم به هر چهار تا رسر . بابا من بهت تعهد کتتر بدم راض  یم شر ه ببی   چه قدر اذیت یم کت 
َ
ا

 .کنم

 :ت یم گمبا شیطن

 .قول دادایا -

 یم گه
ی

 :ماکان با نر حوصلگ

 .یم دونم -

ط رو بشنوی؟ -  نیم خوای رسر

 :ماکان

-  
ی

 .بگو ببینم چی یم خوای بیک

، بوسیدن، همه چی و  - . بغل کردن، دستم رو گرفیر  ط چهارِم من اینه که قبل از ازدواج حق نداری بهم دست بزن  رسر

 .همه چی ممنوع

 :یم شه و یم گه لب و لوچه اش آویزون

 چ    ی؟ -

 :یم خندم و یم گم

 .یادت باشه قول دادیا -

 :ماکان

 ...اما -

 .من که یم خواستم بگم ویل تو خودت گفتر هر چی باشه قبوله -

 :ماکان با اخم یم گه

 .رسم رو کاله گذاشتر  -

 .یم خندم و شونه هام رو باال یم ندازم

 :با شیطنت یم گم

ط رو بشنوی بعد قول بدی یادت باشه دفعه ی بعد  -  .اول رسر

 :با قیافه ی اخم آلود نگام یم کنه و یم گه

 .این جوری که خییل سخته -

 :با اخم یم گم
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 .مثِل این که نیم خوای آدم شر  -

ه و زیر لب یم گه م و برم که گوشه ی لباسم رو یم گت   :یم خوام راهم رو بگت 

 .چه زود هم قهر یم کنه، باشه بابا -

 :دستش یم ندازم که یم گه نگایه به

 .لباست که دیگه نامحرم نیست -

ه ام رو یم بینه، گوشه ی لباسم رو ول یم کنه و یم گه  :وقتر نگاه خت 

 .خدایا بببی   کارم به کجا رسیده که باید با لباِس خانم هم صیغه ی محرمیت بخونم -

ه و از خنده ی من شت  یم شه و با مظلومیت یم گه  :خنده ام یم گت 

م -  .روژان نیم شه یه تخفیق  بدی و بذاری حداقل یه خرده اون دست مبارکت رو بگت 

 :با شیطنت یم گم

 .باید فکر کنم -

 :ماکان با امیدواری یم گه

 .خب همی   االن فکر کن -

 .حرف نزن بذار فکر کنم -

 :ماکان با مظلومیت یم گه

 .باشه فقط رسی    ع تر -

 :ن دادش درمیاد و یم گهحدود پنج دقیقه یم گذره که ماکا

 .روژان، جون به لبم کردی، جواب بده دیگه -

 :با شیطنت یم گم

 .پریدی تو فکر کردنم تمرکزم رو از دست داد -

 :ماکان با اخم یم گه

ما -  !این قدر اذیتم نکن. حالت رو یم گت 

؟ یه خرده بلندتر بگو نشنیدم -  .چی گفتر

 :با اخم های در هم یم گه

، یم گ -  .م فکرات رو کن دیگه مزاحم فکر کردنت نیم شمهیچی

 :رسی تکون یم دم و یم گم
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 .آفرین کار خونر یم کت   -

ده دقیقه ای ساکت یم شم. وقتر ماکان رو متفکر یم بینم. لبخندی روی لبم یم شینه و نقشه ی پلیدی به ذهنم یم 

 .رسه. یه خرده ترس براش خوبه

 :با داد یم گم

 .تموم شد -

 :انتظاِر این داد رو از من نداشت یم گهماکان که 

ته؟ سکته کردم -  .چه ختر

 :با لبخند یم گم

 .تموم شد -

 :ماکان با تعجب یم گه

؟ -  چی

 .فکر کردنم دیگه -

 :ماکان با ذوق یم گه

 و نتیجه اش؟ -

 :با لبخندی خبیثانه یم گم

 .نیم شه -

 :ماکان با اخم نگام یم کنه و یم گه

 .غلت کنماصال لیاقت نداری ب -

یم خندم و اون هم با حرص یم ره روی ییک از مبال یم شینه. من هم روی مبل رو به روییش یم شینم و با جدیت یم 

 :گم

؟ -  ماکان تو مطمئت  از انتخابت پشیمون نیم شر

 :از جدیتم تعجب یم کنه و یم گه

 .روژان این چه سوالیه؟ من از انتخابم مطمئنم -

؟حمید و هاله باید با  -  کنند، یم تون  با مالیمت باهاشون رفتار کت 
ی

 ما زندگ

 :ماکان متفکر یم گه

 .همه ی سعیم رو یم کنم -
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ت دوست داشته  - . حمید رو باید مثل ماهان و هاله رو مثِل دختر دوست ندارم هیچ وقت روشون دست بلند کت 

؟  باشر یم تون 

 :ماکان با اخمانی در هم یم گه

 .نیم دونم -

 :خوشم میاد. لبخندی یم زنم و یم گماز صداقتش 

 .باز هم فکر کن. دوست ندارم در آینده از این که منو انتخاب کردی پشیمون بشر  -

 :ماکان

 .روژان من همه ی سعیم رو یم کنم ویل بهم فرصت بده -

ازدواج همدیگه تا دلت بخواد وقت برای شناخت همدیگه داریم. من فعال با ازدواج موافق نیستم. یم خوام قبل از  -

رو تا یه حدی بشناسیم و عشقمون رو به همدیگه محک بزنیم. توی این مدت سیع کن با هاله و حمید هم دوست 

 .بشر و باهاشون مهربون باشر 

 :ماکان با لبخند یم گه

 .مطمی   باش همه ی سعیم رو یم کنم -

 :آیه یم کشم و یم گم

 .یم دونم -

 :ماکان

 ؟دو روز دیگه یم خوای بری -

 .آره باید برم به کارام برسم -

 :ماکان

 پشعمو و عموت چی کار یم کنند؟ -

 نیم دونم، ویل به احتمال زیاد به زودی یم رن. اصال نیم دونم همی   دو روز هم این جا یم مونند یا نه؟ -

با این کارش چه قدر ماکان رسی تکون یم ده و دیگه هیچی نیم گه. حتر ماجرای امروز اردالن رو هم به روم نمیاره و 

 :خوشحالم یم کنه. بعد از مدنر ماکان به حرف میاد و یم گه

 روژان یه سوایل بد جور ذهنم رو مشغول کرده؟ -

 :متعجب نگاش یم کنم که یم گه

 تو منو بخاطر اون حرفا بخشیدی؟ -

 :آیه یم کشم و یم گم
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 .ببخشمخودم هم هنوز نیم دونم، ویل دارم همه ی سعیم رو یم کنم که  -

 لبخندی یم زنه و یم گه
ی

مندگ  :ماکان با رسر

 .ممنون از صداقتت -

 :با لبخند یم گم

 نیم  -
ی

ه اما صد درصد رابطه ی قشنیک ط اوِل آغاِز یه رابطه، صداقته. اگه نباشه شاید یه رابطه شکل بگت  خواهش. رسر

 .شه

 :رسی تکون یم ده و یم گه

 .حق با توئه -

 :ازنم و یم گمنگایه به رزا و کیارش یم ند

 .تقریبا همه ی مهمونا رفیر   -

 :ماکان هم نگایه به اطراف یم ندازه و یم گه

 .خدا رو شکر پایاِن داستان کیارش هم، همه چی به خونر و خوشر تموم شد -

وِع یه داستاِن قشنگ رو نشون یم دن. مطمئنم با هم  - اشتباه نکن این جشن، این مراسم، این ازدواج، همشون رسر

 .بخت یم شن. خییل بهم میانخوش

 :ماکان

 .با حرفات موافقم -

 :با گفیر  این حرف از جاش بلند یم شه و یم گه

ی از این جشن نفهمیدم - ه آخِر مراسم رو با بچه ها باشیم. اون قدر اعصابم خرد بود چت    .بهتر

 :از رو مبل بلند یم شم و یم گم

 .من هم همی   طور -

***** 

وع کردم ویل آخرش االن که توی تخت بغل  هاله دراز کشیدم، به شتر که گذشت فکر یم کنم. درسته روز بدی رو رسر

ین شکِل ممکن تموم شد. خییل خوشحالم که یه فرصِت دیگه به ماکان دادم. مطمئنم اگه ترکش یم کردم  به بهتر

افتاد. بعد از تموم شدن پشیمون یم شدم. به قول سلطان بعض  مواقع باید ریسک کرد. بقیه ی اتفاقا خییل رسی    ع 

. عمو بعد از رفیر  رزا آماده ی رفیر  شد ویل وقتر دید من خییل ریلکس  مراسم رزا و کیارش به خونه ی خودشون رفیر 

روی مبل نشستم با تعجب به طرفم اومد و گفت چرا آماده نیم شم. بعد از گفیر  این که دو روز یم خوام بیشتر 

د. شانس آورده بودم فقط ماهان، ماکان، مریم و خانواده ی عمو کیوان تو ویال بمونم، عموم از عصبانیت منفجر ش

بودن. همه ی مهمونا رفته بودن. عمو بعد از کیل داد و بیداد کردن وقتر دید رو حرف خودم هستم با حالت قهر از 

وت نگاهم کرد و رفت. عمو ویال خارج شد و قرار شد با خونواده ی عمو کیوان برگرده. اردالن هم مثِل همیشه نر تفا
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حتر حاض  نشد کلید خونه رو ازم قبول کنه و اون جور که فهمیدم به زودی بریم گرده. یاد حرفای ماهان یم افتم که 

از یادآوری حرفاش لبخندی رو لبام یم شینه. ماهان « تو هم که یه عمو شبیه دانی ما داری! »بعد از رفیر  عموم گفت: 

د، خییل خییل خوشحال شد. معلوم بود عذاب وجدان داره ویل من هنوز هم روی حرفم وقتر از تصمیمم مطلع ش

هستم، کش که مقرص بود ماهان نبود بلکه ماکان بود. اعتماد الزمه ی استحکام زندگیه. قبل از ظاهر ماجرا باید به 

مدت ها آروِم آرومم. رزا  باطنش توجه کرد. دوست ندارم ماجرا رو کش بدم. ترجیح یم دم بهش فکر نکنم. بعد از 

خوشبخت شده و من خییل خوشحالم که تونستم عشق رو تو چشم های خواهرم ببینم. آشنانی ما با این روستا واسه 

ی همگیمون عشق رو به همراه داشت. رزا و کیارش، مریم و ماهان و در آخر من و ماکان. سوسن هم که دکتر رو 

وع خوب رو داشت. زیر انتخاب کرد. حاال یم فهمم اون همه س ختر و رنچر که این روستا برای من داشت ارزش این رسر

 .لب شعری رو زمزمه یم کنم

 عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود

 جوینده ی عشق نر عدد خواهد بود

 فردا که قیامت آشکارا گردد

 هر کس که نه عاشق است رد خواهد بود

حس قشنگ رو تجربه کردم. چشمام رو یم بندم تا بعد از چند هفته لبخندی رو لبام یم شینه. خوشحالم که این 

 .باالخره با آرامش بخوابم

 

 

 فصل آخر

 

 

یه ماه و چند روز از اون شتر که به ماکان فرصتر دوباره دادم یم گذره. دو روز بعدش که رزا و کیارش به ماه عسل رفیر  

تا بمونم راض  نشدم. آخرش هم با کیل غرغر راهیم کرد. تو این من هم به تهران برگشتم. ماکان هر کار کرد که توی روس

مدت اتفاق خاض نیفتاده فقط یه خرده کارای خودم و مریم رس و سامون گرفته. بعض  مواقع ماکان به تهران میاد و 

ه نیم دن بهم رس یم زنه، من هم بعض  مواقع آخر هفته ها با هاله و حمید به روستا یم رم. خونواده ی مریم اجاز 

م چون موضوع ماهان رو فهمیدن. تازه از من هم دلخور شدن که این ماجرا رو ازشون مخق   مریم رو هم با خودم بتر

کردم. ویل چاره چیه؟ اتفاقیه که افتاده و نیم شه درستش کرد. در مورد شایان هم باید بگم، پدِر مریم وقتر در مورد 

شنید کیل عصتر شد و مریم رو رسزنش کرد که چرا با آینده ی خودش بازی کرد رفتارا و برخوردای شایان از زبون مریم 

 کرد. مریم هم خدا رو شکر بعد از اون، باالخره زبون باز کرد و همه چت   رو در 
و اتفاِق به این مهیم رو از اونا مخق 

 خودش از شایان گفت و البته در مورد ماهان هم با پدرش صحبت کرد. م
ی

اهان چند باری به تهران اومد مورد نر عالقیک

و با پدِر مریم حرف زد اما پدِر مریم بهش رو نداد. آخرش هم ماهان دست به دامان من شد که مجبور شدم برای بار 

 یه طومار در مورد خونر های ماهان هر چند پدِر مریم موافقت خودش رو رسما اعالم 
دوم به کمکش برم. بعد از گفیر 

معلومه قرار شده در موردش تحقیق کنه. مطمئنم که در آخر به این وصلت رضایت یم ده چون نکرد ویل این جور که 

 . اف کرده. عمو کیوان و زن عمو هم به همراه کیهان برای دیدن عروس آینده شون رفیر  مریم هم به عالقه اش اعتر
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هم تقریبا انجام داد. رزا هم  عمو کیوان قبل از رفیر  حضانت بچه ها رو خودش به عهده گرفت و کارای قانونیش رو 

وع کرده و از   خونر رو رسر
ی

چند باری باهام تماس گرفت. از خنده ها و لحن شادش یم شد به راحتر فهمید زندگ

انتخابش راضیه. همه چت   خییل خییل خوبه و باور این همه خونر و خوشر برای مت  که توی این مدت خییل عذاب 

باورم »اید بگم که خییل با ماکان صمییم شده. بعض  مواقع خود ماکان هم یم گه: کشیدم سخته. اما در مورد هاله ب

در مورد حمید هم سیع یم کنه کمکش کنه. هر چند با حمید « نیم شه این دختر کوچولو این جور دلم رو برده باشه. 

وع خوبه. حمید اون قدر پش فهمیده ای هست که از جدیت ماکان  یه خرده با جدیت برخورد یم کنه اما باز برای رسر

ناراحت نشه. ماکان دو روز پیش هم یه رسی بهم زد و ازم خواست باهاش به روستا برم چون قرار بود امروز رزا و 

کت پیش اومد و منرصف شدم.  کیارش برگردن. آماده شده بودم که باهاش برم که در لحظه های آخر مشکیل تو رسر

ه. االن تو ماشی   نشستم و به سمت ویال یم رونم. حدود یه ساعتر  ماکان هم مجبور شد هاله و حمید رو با  خودش بتر

یم شه که به روستا رسیدم. توی این روزا، هم من، هم ماکان سیع یم کنیم با هم مالیمتر رفتار کنیم. هر چند ماکان 

نیست نر خیال یم شه  بعض  مواقع بد جور از دستم عصبان  یم شه و حرص یم خوره اما وقتر یم بینه گوشم بدهکار 

و با اخم و تخم رفتار یم کنه. االن معت  حرفای سلطان رو بهتر درک یم کنم. مطمئنم اگه یه فرصِت دیگه به ماکان نیم 

دادم در آینده پشیمون یم شدم و حشت یم خوردم. غرور مهمه ویل وقتر پای عشقر دو طرفه وسط باشه دیگه غرور 

دارم به پیشنهاِد ازدواج ماکان جواب مثبت بدم. حس یم کنم هنوز زوده. باید معنانی نداره. هنوز هم قصد ن

 بشه. یه جورانی یم دونم هر دومون واسه ی هم هستیم ویل دوست دارم با شناخت پام رو توی 
شناختمون بیشتر

 با ماکان بهتر یم تونم با رفتار و کرداراش آشنا بشم ویل من ح
ی

س یم کنم اگه قبل از خونه اش بذارم. درسته تو زندگ

ازدواج از خصوصیات رفتاری، نقاط ضعف و نقاط قوِت هم با ختر بشیم برامون بهتر باشه. همی   جور که دارم ماشی   

 :رو یم رونم با لبخند شعری رو زمزمه یم کنم

 در اوج یقی   اگر تردیدی هست

 در هر قفش کلید امیدی هست

 چشمک زدن ستاره در شب یعت  

 ...توی چمدان م 

با دیدن یه زِن تنها توی جاده تعجب یم کنم. کنار جاده ایستاده و برای ماشینم دست تکون یم ده. من االن توی جاده 

ای هستم که به ویالی ماکان ختم یم شه. پس این زن نیم تونه از اهایل روستا باشه. چون اهایل روستا جرات ندارن 

ساعت دیگه به ویال یم رسم. پس این زن کیه که تو این جاده اونم در نزدییک این طرفا بیان. اگه همی   طور برونم تا نیم 

ویال ایستاده؟ با خودم فکر یم کنم شاید غریبه ست. جلوی پای زن توقف یم کنم و شیشه رو پایی   میارم و با مهربون  

 :یم گم

 سالم خانم، کمیک از دست من برمیاد؟ -

 :زن جوون

ین تموم کرده. یم شه کمکم کنیدسالم خانم، راستش من این ج -  .ا غریبم. ماشینم یه خرده جلوتر خاموش شده، بت  

 :با تعجب یم گم

؟ -  البته گلم، اما این جا چی کار یم کت 

 :رنگش یم پره و یم گه
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وری داشتم مجبور شدم به این جا بیام -  .یه کار ض 

وری اون هم این طرفا. تازه اگه  ماشینش خاموش شده چرا همون جا نمونده. با نر منظورش رو درک نیم کنم. کار ض 

ی ازم کم نیم کنه. ماشی   رو خاموش یم کنم.  ین که چت    
تفاونر شونه ای باال یم ندازم. به من ربظ نداره. یه خرده بت 

 :سوییچ رو بریم دارم و از ماشی   پیاده یم شم. به طرفش یم رم و یم گم

ی داری که بت    -  ...چت  

شده که با دیدن شهناز به همراه یه پش جوون و همی   طور چند تا مرد قوی هیکل دیگه حرف تو هنوز حرفم تموم ن

 !دهنم یم مونه

 :با اخم یم گم

؟ -  تو این جا چی کار یم کت 

 :با پوزخند یم گه

م. شک نداشتم که امروز برای دیدن خواهرت هم که شده به این جا میای -  .اومدم حقم رو ازت بگت 

 :گم  با تمسخر یم

؟ -  از کدوم حق حرف یم زن 

 :با اخم به اون زن اشاره ای یم کنه و یم گه

 .تو یم تون  بری، کارت رو خوب انجام دادی ویل بدون اگه این ماجرا جانی نفوذ کنه من یم دونم و تو -

 :زن جوون

 .خانم خیالتون راحت -

ه و یم گه  :نگاش رو از اون زن یم گت 

 .بود، اما اون پشه ی احمق گول عشوه های خرگ تو رو خوردماکان از اول هم حق من  -

ه. با صدای بلند در برابر چشم های بهت زده اش یم خندم و یم گم  :خنده ام یم گت 

 .خوشم میاد که خوب صفت های خودت رو به دیگران نسبت یم دی -

 :با اخم یم گه

 تا چند دقیقه دیگه قراره چه بالنی رست بی -
 .اد این جور نیم خندیدیاگه یم دونستر

 :با تمسخر یم گم

ایظ ماکان با تو ازدواج نیم کنه این قدر خودت رو اذیت نیم کردی -  .اگه یم دونستر که تحت هیچ رسر

 :با داد به اون پِش جوون یم گه

 .ماشینش رو از این جا دور کن تا کش ماشی   رو ندیده -
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 :به اون مردا هم اشاره یم کنه و یم گه

 .طرف درختا بیارینشبه  -

ین  ی از خودم به جا بذارم. بهتر یه خرده یم ترسم ویل سیع یم کنم مقاوم باشم. االن وقت ترسیدن نیست. باید یه چت  

چت   همی   ماشینه. هنوز متوجه نشدن که سوییچ داخل ماشی   نیست. همون جور که اون مردا به طرف من میان 

وییچ رو روی زمی   یم ندازم و بدون این که به زمی   نگاه کنم با کفش زمی   رو آروم ییک از دستام رو پشتم یم برم و س

لمس یم کنم و سوییچ رو پیدا یم کنم و خییل آروم به زیر ماشی   پرتش یم کنم. فقط دعا یم کنم کش نفهمیده باشه. 

ی نشده  .وقتر پوزخند شهناز رو یم بینم، یم فهمم که متوجه ی چت  

 :پش

 .سوییچ نیستخانم این جا  -

 :شهناز با اخم یم گه

 با سوییچ چی کار کردی؟ -

 :با نیشخند یم گم

 .تو رو دیدم یه خرده هل شدم گمش کردم -

شهناز به مردا یم گه بگردینش. مردا به طرف من میان که با همه ی قدرتم مقاومت یم کنم و سیع یم کنم باهاشون 

ن و یکیشون هم، بجنگم، اما اونا چند نفر هسیر  و من یه نفر. ز  ورم بهشون نیم رسه. باالخره دو نفرشون منو یم گت 

ی پیدا نیم کنه  .جیبای مانتوم رو یم گرده. هر چی یم گرده چت  

 :مرد

 .خانم سوییچ نیست -

 :شهناز با داد یم گه

 لعنتر سوییچ کجاست؟ -

 :با شیطنت یم گم

ا تو جیب عمو شجاست. برو بهش بگو شاید بهت داد، هر چند بع - ید یم دونم به بچه های زیر دو سال از این چت  

 .بده

 :با عصبانیت به طرف من میاد و سییل محکیم به صورت من یم زنه و یم گه

 .خفه شو -

 :با پوزخند یم گم

. اون وقت جنابعایل یم زن  تو صورتم و احساس قدرت هم یم  - با چند تا مرد اومدی رساغم، اونا هم دستای منو گرفیر 

؟ من .  کت  ِ همسن و سال خودت عادالنه مبارزه کت 
ی، اما اون قدر جرات نداری با یه دختر م تو هم یه دختر یه دختر

 :برو بچه، من تو رو اصال آدم حساب نیم کنم. عصبان  یم شه و یم گه
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. بیارینش بی   درختا -  رو نر خیال شی  
 .ماشی  

ت یم کنه. اون چند تا مرد هم منو به زور دنباِل بعد از گفیر  این حرف خودش به سمت درختای اطراف جاده حرک

 :خودشون یم برن. یه خرده که از جاده دور یم شیم شهناز یم ایسته و یم گه

 .ماکان لیاقت منو نداشت -

 :بعد از جیبش یه چاقو درمیاره و یم گه

 .فکر کن وقتر جنازه ی آبکش شده ی تو رو ببینه چی کار یم کنه -

 :با پوزخند یم گم

 .اون وقت جنابعایل رو هم آبکش یم کنه -

 :شهناز با صدای بلند یم خنده و یم گه

نه دختر جون همه فکر یم کنند توسط چند تا دزد به این روز افتادی. از اون جانی هم که زیادی حاض  جواب و  -

 .رستقر همه به این نتیجه یم رسن که مقاومت کردی و اونا هم، اون بال رو رست آوردن

 :نشدی یم گمبا خو 

حاال به ماکان حق یم دم که نخواد تو رو به عنوان همش آینده اش انتخاب کنه. چون به جز این که یه هرزه ی به  -

، آدم احمقر هم هستر   .تمام معنانی

با عصبانیت به سمتم میاد و با داد به مردا یم گه ولش کنید. مردا ولم یم کنند و یه خرده عقب یم رن. با نیشخند 

به ی ن ه که با پا یه ض  گاش یم کنم. جلوم میاد و هلم یم ده که با یه درخت برخورد یم کنم. چاقو رو به طرفم یم گت 

محکم به شکمش وارد یم کنم. چاقو از دستش یم افته و خودش هم از درد روی زمی   دوال یم شه. اون مردا به رسعت 

درگت  یم شم. یکیشون رو به زحمت از پا درمیارم هنوز واسه خودشون رو به من یم رسونند ویل من دوباره باهاشون 

ی محکم به پشت رسم برخورد یم کنه. از  ی تسلیم شدن زوده، یم خوام ییک دیگشون رو هم از پا دربیارم که یه چت  

م با یه دست به درختر تکیه یم دم. حس یم   کنم حرکت یم ایستم. رسم عجیب درد یم کنه. با یه دستم رسم رو یم گت 

دستام خیس شده. چشمام کم کم داره تار یم شه. به سختر بریم گردم و به پشت رسم نگاه یم کنم. شهناز رو یم بینم 

که چونر رو تو دستش گرفته و با پوزخند نگام یم کنه. کم کم روی زمی   خم یم شم. دستم رو از پشت رسم بریم دارم. 

 .و بعدش هم همه جا سیاه یم شهدستم خونیه. کم کم صداها برام نامفهوم یم شن 

***** 

 

 

 ...دو روز بعد
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 «ماکان»

روی صندیل کنار تخت روژان نشسته و با ناراحتر به عشقش زل زده. دو روزه که همه ی عشقش، همه ی امیدش، 

تاوان همه ی زندگیش، بیهوش روی تخت بیمارستان افتاده و اون نیم تونه کاری کنه. با خودش فکر یم کنه شاید دارم 

اشتباهاتم رو پس یم دم. تاوان روزانی که کنارم بود و قدرش رو ندونستم. دستاش رو باال میاره و گونه های عشقش رو 

 .نوازش یم کنه. اشیک گوشه ی چشمش جمع یم شه

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 کنم، به خدا نیم تونم -
ی

 .روژان بهوش بیا، من بدون تو نیم تونم زندگ

 شه رسی    ع اشکش رو از گوشه ی چشمش پاک یم کنه، اما یه خرده دیر جنبید چون ماهان متوجه ی دِر اتاق باز یم

 .ماجرا شده، اما به روی خودش نمیاره

 :ماهان آیه یم کشه و یم گه

ی نشد؟ -  ختر

 .با ناراحتر فقط رسی به نشونه ی "نه" تکون یم ده

 :ماهان

 .ماکان نگران نباش، همه چت   درست یم شه -

 :شم نگاش یم کنه و با صدای بلند یم گهبا خ

 چی درست یم شه، هان؟ چی درست یم شه؟ -

ی نیم گه  .ماهان با ناراحتر نگاش یم کنه و چت  

 :خودش هم یم فهمه زیادی تند رفته با لحت  که توش ناراحتر موج یم زنه، یم گه

 .مماهان خییل عصبیم احتیاج به تنهانی دارم، خواهش یم کنم تنهام بذار  -

 :ماهان رسی تکون یم ده و یم گه

 ...ماکان راستش دانی  -

چنان با اخم بهش زل یم زنه که ماهان از گفیر  ادامه ی حرفش منرصف یم شه و با چهره ای گرفته از اتاق خارج یم 

 .شه

 .دو روزه که شهناز بازداشته و اون به هیچ قیمتر حاض  به آزادیش نیم شه

ه و  ش به روستا یم  رسش رو بی   دستاش یم گت  به دو روز قبل فکر یم کنه. دو روز پیش که داشت برای دیدن مبارسر

رفت ماشی   روژان رو کنار جاده یم بینه. با تعجب ماشینش رو پارک یم کنه و از ماشی   پیاده یم شه. هر چی به اطراف 

وه با نگران  به سمت درختا یم ره و نوچه نگاه یم کنه روژان رو پیدا نیم کنه. تا این که صدای آشنای دو تا مرد رو یم شن

 .های داییش رو یم بینه که بدن نیمه جون روژان رو روی زمی   یم کشن
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 :زیر لب زمزمه یم کنه

 .اگه بالنی رس روژان بیاد زنده شون نیم ذارم -

 :دوباره یاد التماسای زن داییش یم افته. پوزخندی یم زنه و با خودش یم گه

 .محاله رضایت بدم -

ه  .نگاش به روژان یم افته. دلش بد جور یم گت 

ه. وقتر روژان رو توی اون حالت دید چنان کتیک به  وقتر یادش میاد روژان رو چه جوری پیدا کرد دلش آتیش یم گت 

نوچه های داییش زد که اونا هم رایه بیمارستان شدن. هر چند باز هم دلش خنک نشد. وقتر روژان رو به بیمارستان  

ر رسوند، یکشه به روستا برگشت و همه رو ختر کرد. بعد از اون هم شکایت نامه ای علیه داییش و نوچه های در شه

اف کردن. داییش باور   به همه چت   اعتر
داییش تنظیم کرد. نوچه ها وقتر فهمیدن ممکنه به دردرس بیفیر  بعد از مدنر

اف نوچه ها شکایتش از پرویز رو پس گرفت و بر علیه نیم کرد که خواهرزاده اش علیه اون شکایت کنه، اما با اع تر

 .شهناز شکایت کرد. بخاطر شهادت اون دو نفری که گت  افتاده بودن، شهناز بازداشت شد

وقتر همراه مامور جلوی در خونه ی داییش ظاهر یم شه اول پرویز کیل داد و بیداد راه یم ندازه ویل با فهمیدن حقیقت 

ش نگاه یم کنه. زن داییش از اون روز تا االن هزار بار برای گرفیر  رضایت با ناباوری به دست ه ای دستبند زده ی دختر

اومده ویل اون حتر حاض  به دیدنش هم نشده. االن هم که شنیده داییش اومده باز هم دلش نیم خواد پرویز رو 

حقشونه، چون اونا روژانش رو به این  ببینه، اصال براش مهم نیست که اونا چه زجری یم کشن، چون همه ی این زجرا 

. یاد رزا یم افته که تا االن چند بار بهوش اومده و دوباره از حال رفته و وقتر بهوش میاد اون قدر نر تانر  روز انداخیر 

خواهرش رو یم کنه که یا مجبور یم شن دوباره بهش آرام بخش تزریق کنند یا خودش از حال یم ره. توی این دو روز 

کارا رو کیارش و ماهان انجام دادن. خودش حتر نیم تونه از کنار روژان تکون بخوره. بعد از این که خیالش از   همه ی

بابت شهناز راحت شد به بیمارستان اومد و تا االن از بیمارستان خارج نشد. وقتر از دکتر در مورد حال روژان پرسید 

به ی محکیم به رسش وارد شده و دلیل بی هوشیش هم همینه. خوشبختانه به جمجمه اش آسیتر وارد دکتر گفت ض 

 .نشد، ویل نظر قطیع رو باید بعد از بهوش اومدنش داد که بعد از دو روز هنوز بهوش نیومده

ه یم شه. از کیارش شنیده هاله بد جور نر تانر روژان رو یم کنه. چند باری هم حمید به  آیه یم کشه و به روژان خت 

با گریه خارج شد. با این که حال خودش خوب نبود ویل برای اولی   بار حمید رو بغل کرد و بهش  دیدن روژان اومد و 

 .دلداری داد

 :زیر لب زمزمه یم کنه

 .مثِل همیشه حق با تو بود. حمید پِش خییل خوبیه. ببخش که خییل وقتا باورت نداشتم، فرشته کوچولوی من -

ه و  با یادآوری این یه ماه بغض بدی تو گلوش یم شینه. همه ی سعیش رو یم کنه که اشیک نریزه. دست روژان رو یم گت 

 .رسش رو روی تخت یم ذاره

 :همون جور که رسش روی تخته یم گه

 .روژان تو رو خدا بهوش بیا، دیگه طاقت ندارم -

ی توی دستش تکون یم خوره  .نیم دونه چه قدر توی همون حالت مونده اما احساس یم کنه یه چت  
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***** 

چشمام رو باز یم کنم. یه کم تار یم بینم. رسم عجیب درد یم کنه. چت   زیادی یادم نمیاد. نگایه به اطراف یم ندازم 

ماکان رو کنار خودم یم بینم. رسش رو روی تخت گذاشته و بخواب رفته. دستم توی دست ماکانه. سیع یم کنم دستم 

 .و از روی تخت بلند یم کنهرو از دستاش خارج کنم. که ماکان به رسعت رسش ر 

 :با ترس یم گم

 .چته دیوونه؟ ترسیدم -

 :به رسعت از جاش بلند یم شه و با شوق یم گه

 روژان باالخره بهوش اومدی؟ -

 نگاش یم کنم و یم گم
ی

 :با گنیک

 مگه بیهوش بودم؟ -

انی یادم میاد. اون زن بعد کم کم متوجه موقعیتم یم شم. نگایه به اطراف یم ندازم ویل یه کم که یم گذره ک
م کم یه چت  

به ای که به رسم وارد شد  .جوون، شهناز، اون سه تا مرد، اون پش جوون، چاقو، کتک کاری و در آخر اون ض 

 :دستم رو روی رسم یم ذارم، عجیب درد یم کنه. یم گم

 .ماکان رسم عجیب درد یم کنه -

 :لبخندی که روی لباش اومده بود، پاک یم شه و یم گه

ت رو ختر کنم -
 .وای باید دکتر

 .بعد از گفیر  این حرف به رسعت از اتاق خارج یم شه و در رو هم یم بنده

کم کم دیدم بهتر یم شه. دیگه زیاد تار نیم بینم. تقریبا همه چت   یادم اومده ویل رسم خییل درد یم کنه. همی   جور که 

 .و یه مرد میانسال همراه ماکان وارد اتاق یم شه دارم حال خودم رو ارزیانر یم کنم در اتاق باز یم شه

 :مرد میانسال

 .سالم خانم خانما -

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .سالم -

 :مرد میانسال

 حالت چه طوره؟ -

 :با شیطنت یم گم

ین؟ -  مگه دکتر
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 :ماکان با جدیت یم گه

 روژان؟ -

 :مرد خنده ای یم کنه و یم گه

 .شما فکر کن آره -

؟یعت  اگه  - ین، شما واقعا دکتر یم شی    من فکر کنم شما دکتر

ی بگه که من یم گم  :ماکان یم خواد چت  

ی، تو هم دکتر یم شر  -  .ماکان حاال فکر کنم تو دکتر

 :مرد با صدای بلند یم خنده و یم گه

 .این جور که معلومه حالت خییل خوبه -

 :ماکان

 .آقای دکتر االن یم گفت رسش درد یم کنه -

 :یم گمبهت زده 

ین؟ -  شما واقعا دکتر

 :یم خنده و یم گه

 .با اجازه ی شما، بله -

 :پقر یم زنم زیر خنده و یم گم

 !مگه یم خواین رس سفره ی عقد بله بگی    -

 :دکتر با تعجب به ماکان نگاه یم کنه و یم گه

 ...این بیمار ما از قبل این جوری ب  -

 :سط حرف دکتر و یم گهماکان چشم غره ای بهم یم ره و بعد یم پره و 

 .خیالتون راحت از وقتر به دنیا اومد، یه نمه خل و چل یم زد. شما به این عالیمش نگاه نکنید -

دکتر لبخندی یم زنه و معاینه ام یم کنه. بعد هم چند سوال از من یم پرسه که جوابش رو یم دم. بعد از این که دکتر 

 :منو معاینه یم کنه به ماکان یم گه

 .جور که معلومه همشتون هیچ مشکیل ندارن این -

ون میام  از فکر بت 
 .با تعجب نگاشون یم کنم. منظور دکتر چیه؟ من که هنوز زنش نشدم. با صدای دکتر

 :دکتر 
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ید - ه یه ش نر اسکن از رسش بگت   .اما باز بهتر

 :و بعد از تموم شدن این حرفا، رو به من یم کنه و یم گه

 .آشناییت خوشحال شدم خانم خانما خییل از  -

 :با لبخند یم گم

 .من هم همی   طور -

، ماکان روی صندیل کنار تخت یم شینه و با اخم یم گه  :بعد از رفیر  دکتر

؟ -  تو خجالت نیم کشر

چرا اتفاقا در فکرش هستم. فقط بذار اول یه رس به کالس نقاشر بزنم. آخه نقاشیم زیاد خوب نیست وقتر یاد  -

 .ت خجالت یم کشمگرفتم میام برا

 :ماکان

؟ -  تو نیم خوای آدم شر

 آدم بشم! راستر من که هنوز زنت نشدم  -
ی

، بعد یم گ آخه عقِل کل، تو باید االن به وجود چنی   فرشته ای افتخار کت 

؟  باز چی به این ملت گفتر

 :با حرص یم گه

 .ونم عقِل کلامان از دست تو! اگه این جوری نیم گفتم که اجازه نیم داد این جا بم -

 :یم خندم و یم گم

، من شوهر پت  نیم خوام -  .حرص نخور پت  یم شر

 :لبخندی یم زنه و یم گه

 .این بار بد جور منو ترسوندی، دیگه حق نداری تنها تو اون جاده بری و بیای -

 :آیه یم کشم و یم گم

 .خدا رو شکر بخت  گذشت -

 :با اخم یم گه

 .البته بعد از دو روز -

 :جب یم گمبا تع

 چ    ی؟ -

 :با همون اخمش یم گه
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ِ تو، یکشه زیر رسمه. از ترس بهش آرام بخش یم زنند تا نر تابیت رو نکنه. منو هم تا  -
. رزا که از نگران  دو روزه بیهوشر

 .مرز سکته بردی

 باورم نیم شه! چه جوری پیدام کردی؟ -

وع به تعریف کردن ماجرا یم کنه و من با دهن   :باز نگاش یم کنم. وقتر حرفای ماکان تموم یم شه یم گمماکان رسر

ی ازت یم خوام نه نگو -  .ماکان یه چت  

 :ماکان با شیطنت یم گه

طات کاله رسم گذاشتر واسه ی هفت پشتم بسه -  .حرفشم نزن. همون یه بار که رس رسر

 :بدون توجه به لحن شوخش یم گم

 .رضایت بده -

 :و با عصبانیت یم گهماکان کم کم اخماش تو هم یم ره 

 .حرفشم نزن -

 .خواهش یم کنم، بخاطِر من. دوست ندارم باعث خرانر آینده ی کش بشم -

 :ماکان

 .اون خودش آینده اش رو خراب کرد -

 پدر و مادرش هزار بار برای رضایت اومدن. فکر کن شهناز حتر چند  -
ی

 مادرش گفته پشیمونه، مگه نیم گ
ی

مگه نیم گ

ی رو درست یم کنه؟سال زندان  بش  شدن چت  
 ه ویل به نظرت این زندان 

 :ماکان

 .حداقل دل منو که خنک یم کنه -

 .و ممکنه کینه ی اون رو هم بیشتر کنه. ببخشش -

 یم گه
ی

 :ماکان با نر حوصلگ

 .بعدا در موردش حرف یم زنیم -

 :چشمام رو مظلوم یم کنم و یم گم

 ماکان؟ -

 :ماکان

 ون جوری کردی؟کوفت! باز چشمات رو ا -

 .هیچی نیم گم و همون جور نگاش یم کنم
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 :ماکان

ه، باشه بابا. راض  شدی؟ -
َ
 ا

 :یم خندم و یم گم

 .اوهوم -

 :ماکان با اخمای در هم یم گه

 .روژان، دیگه کم کم داره تحملم تموم یم شه. پس گ یم ریم رس خونه زندگیمون -

 :با اخم یم گم

 .االن خییل زوده -

 :ماکان

 ...طونه یم گه نر خیال قول و قرامون بشم یه ن  ن  واسه ی جفتم شی -

 :با داد یم گم

 ماک   ان؟ -

 .لحنش جدی یم شه

 :ماکان

؟ -  آخه چرا روژان؟ من که دارم همه ی سعیم رو برای با تو بودن یم کنم. پس چرا باز اذیت یم کت 

 از هم نداریم  ماکان تمومش کن. برای این حرفا خییل زوده. ما هنوز شناخت -
 
 .کاق

 :لحنش غمگی   یم شه و یم گه

 .دیگه چی کار باید بکنم روژان؟ تو خودت بگو دیگه چی کار باید بکنم؟ خسته شدم روژان، خسته -

 .دستاش رو به سمت صورتم میاره و با پشت دستش گونه ام رو لمس یم کنه

 .رسم رو عقب یم کشم که باعث یم شه لبخند تلچ  روی لباش بشینه

 .دوباره دستش رو به سمت صورتم میاره و به آرویم گونه ام رو نوازش یم کنه

 :ماکان

ت مال من باشه جسمت، روحت، همه ی وجودت، همه  - دلم یم خواد این لبا مال خودم بشه. دوست دارم همه چت  

ت رو یم خوام. بعض  مواقع فکر یم کنم به اجبار با  ت رو یم خوام. روژان من همه چت   . فکر یم کنم تهدیدهای چت   مت 

 .بیش از حدم مجبورت کرد

 :لحظه ای مکث یم کنه و بعدش با ناراحتر یم گه
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 نکنه اصال دوستم نداری؟ -

 :با تعجب یم گم

 !ماکان -

 :آیه یم کشه و نر توجه به حرف من ادامه یم ده

اف نکردی. این روزا که روی تخت بیمارستان بودی هزار ب - ار ُمردم و زنده شدم. یم دونم گذشته ی حتر یه بار هم اعتر

ا رو خط کشیدم. خییل وقته که همه ی ذهنم  خونر ندارم ویل باور کن از وقتر با تو آشنا شدم دور همه ی اون دختر

درگت  توئه، درگت  مهربون  هات، شیطنتات، رفتارات. یم دونم استفاده از شهناز برای حرص دادن تو اشتباه بود ویل 

ز بس به خودم لعنت فرستادم خسته شدم. خسته ام روژان. به خدا خسته شدم از بس با خودم فکر پشیمونم. ا

 .کردم نکنه از دستت بدم

نیم دونم چی باید بگم. یم دونم دوستش دارم اما هنوز یم ترسم. یم دونم انتخاب اول و آخرم خودشه ویل با این ترش 

 که ته دلم هست چی کار کنم؟

 :ماکان

 راستش رو بگو، فقط همی   یه بار بهم جواب بده، من اصال جانی توی قلبت دارم؟روژان  -

س رو تو نگاش یم بینم  .منتظر نگام یم کنه، تو چشماش غم بیداد یم کنه، ترس و استر

ی بگم. بغض بدی تو گلوم نشسته. باورم نیم شه این ماکان همون ماکاِن مغروره.  به زحمت دهنم رو باز یم کنم تا چت  

 داره. همیشه ه
ی

، این همه مهربون  برام تازگ
ی

مون ماکان  که کیارش رو مسخره یم کرد. این همه عشق، این همه دیوونیک

از عشقش یم گفت ویل هیچ وقت از ترسش نیم گفت. از شدت بغض نیم تونم حرف بزنم. دهنم رو یم بندم و نگام 

م. یه قطره اشک از گوشه ی چشمم رسازی  .ر یم شهرو از ماکان یم گت 

ت یم گه  :ماکان با حت 

؟ -  روژان تو داری گریه یم کت 

 :رسی    ع اشکم رو پاک یم کنم و با جدیت یم گم

 !مگه دیوونه ام -

ه و رسم رو باال میاره. تو چشمام زل یم زنه و سکوت یم کنه. انگار یم خواد از چشمام حقیقت رو  چونه ام رو یم گت 

 .بخونه

 :بعد از چند لحظه مکث یم گه

 .روژان بهم بگو که چشمات دارن درست یم گن. تو رو خدا واسه ی یه بارم شده به من بگو -

 :لبخند غمگیت  یم زنم و به آرویم یم گم

 فکر یم کردم توی این مدت فهمیدی؟ -

 .قطره اشیک دوباره از گوشه ی چشمم رسازیر یم شه



 

 
712 

 .لبخندی رو لباش یم شینه و به آرویم بغلم یم کنه

 :ماکان

 .باور کن دوستت دارم، خییل زیاد -

 :به آرویم یم گم

 .منم دوستت دارم -

 :منو محکم تر تو بغلش فشار یم ده و یم گه

؟ -  پس چرا این قدر تعلل یم کت 

 جلو بریم -
 
 .یم خوام قبل از ازدواج همه ی مشکالتمون رو حل کنیم. یم خوام با شناخت کاق

ه و منو از بغلش بت    :ون میاره و با مهربون  یم گهشونه هام رو یم گت 

 .با این که خییل نر طاقتم ویل باز هم صتر یم کنم. همی   که یم دونم دوستم داری خیالم رو راحت یم کنه -

 .با عشق نگاش یم کنم و هیچی نیم گم

د جعبه به آرویم بوسه ای به پیشونیم یم زنه و دستش رو توی جیب شلوارش یم کنه. بعد از لحظه ای مکث با لبخن

 :ی حلقه ای رو از جیبش درمیاره و یم گه

م تو فع  - ین جشن رو برات بگت   ...یم دونم این جا، جاش نیست. بهت قول یم دم بهتر

 :یم پرم وسط حرفش و یم گم

ین ها محسوب یم شن -  .ماکان به نظِر من ساده ترین ها جزء بهتر

ه. نگایه به دستم و نگایه به چشمام با لبخند حلقه رو از جعبه اش خارج یم کنه و دست چپم  رو توی دستش یم گت 

 :یم ندازه. با مالیمت حلقه رو تو انگشتم فرو یم کنه و یم گه

. همی   که مطمی   باشم مال مت  خیالم رو راحت یم کنه -  .االن تا دنیا دنیاست وقت داری فکر کت 

 .دوباره بغلم یم کنه و بوسه ای به رسم یم زنه

 .ندم و با لذت مزه ی آرامش آغوشش رو احساس یم کنمچشمام رو یم ب

 

***** 

 بده دستات رو به من عروسك آرزوهام

 خدا تو رو داده به من، من دیگه هیچی نیم خوام

 عاقبت به هم رسیدن دالم     ون
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 پس از اون همه جدانی هام    ون

 بیا فریاد كنیم عشق رو همی   امشب

 تا توی گوش شب بپیچه صدام     ون

 یک صدام كرد، انگار قلب من بودی

 یم گه داره تموم یم شه دیگه فصل اندوه

 از زمان  كه عشِق پاك رو به یاد دارم

 كه با نگاه ناز تو دل رو به باد دادم

یك عشقت اوارم كه بشم رسر  من رس 

 عشق م   ن

 واست تکیه گایه یم مونم تا ابد باز

 مثل رویش دوباره ای پس از خاک

 ه روح غزل هاماومدی جون دادی ب

 خدا منو به چشمای تو قسم داد

 كه جاده ای باشم واسه قدم هات

 عشق م   ن

 عاقبت به هم رسیدن دالم     ون

 پس از اون همه جدانی هام    ون

 بیا فریاد كنیم عشق رو همی   امشب

 تا توی گوش شب بپیچه صدام     ون

 بده دستات رو به من عروسك آرزوهام

 من، من دیگه هیچی نیم خوامخدا تو رو داده به 

 

  پایان

 

*** 
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اين فايل در سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و 

 .کانال تلگرام ما مراجعه کنيد

 

 :لينک سايت

www.novelcafe.ir 

 :لينک انجمن

www.forum.novelcafe.ir 

 :کانال تلگرام

https://t.me/novelcafe_ir 
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