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گذر از فردا رمان   سومین دختر وارثرمان   جای مادرم زندان نیسترمان    

دختری جاا مااناده در یااریاک و رو ااان 
روزهاای گاذ اااتاه و گد  اااده در د ت  ی 

ب د وجودش از ها ب دآغوش مادری که سال
ها در پی لدرد دوری َیَرک خورده اساتسساا 

گذرد و ساارنو اات واهه به واهه به هد می
ای از یر تاه میهد دوخ هاای   اااود و پ 

ها یک م جی  سااازدس در کا  د نافرجامیمی
خیزد و یاک پیوناد ابادی در بح وحاه برمی

دواندس د  اخت ی که در یعارضاا  ریهاه می
پس نقاب یک  اور ای ی یده  اده اساتس 

م جه ِد یاک خواب آ ااا تاهس کاه سااارانجاا 
 اااودس جا اوِن پاااپاس چاهااه آه مایچاهااه

های یک ناخو ایای که ذهن یمام کهایده
انتخاب اسااتس انتخاِب آرامِ  نخسااتین 

 ن اهس

 

َدَوراِن دوران گاااه چاا ااان  
ساااهم ین اسااات کاه یاک ی اه 
مرزهااای باااور را جااا بااه جااا 

رمان جای مادرم زندان  .ک د می
نیساتس بر مدار ن ایدهایی اسات 
که ناخواساته خود را در گو اه 

ک  ادس حاالس و ک اار زنادگی جاا می
میااان پر یوی خاااِن روهانس از 

ردس باه مهاهاه ای عظید بزرگ ک 
ای که به  ااودم مهاههمیپریاب  

ع وان ساوپر اساتاِر بازی زندگیس 
 .ای ای نق  خواهد کرد

س  یستن  یماد  یههوارث بودنس هم
از  یباا یا  ییهااانسااااان یگااه

  یاااناطارافا  یرا بارا یاااا امااا  دنا 
 ک  دیم ییر دساااتخوش ی  یطور

از  ی ااییکاه بعاد از مرگس ی هاا ز
 ی! حالس مرزهاماندیها به جا مآن

  اوندسیجا به جا م نهایتیباور ب
بر  یدختر وارث داسااتان ینسااوم

از  یکه ناگاه باد  یسااتمدار دختر
ج س ساارنو اات او را به ساامت 

سااو   یاز زندگ یبعج یریمساا 
 سدهدیم

 داناود داناود داناود
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  :خالصه

است، بعد از گذر   به نام خزان که در اوج رفاه و ناز و نعمت بزرگ شده  دختری
را  اشیزندگ  یر مس یعوقا ین. ابردیم یپ اشیدر زندگ  هایییتزمان به واقع

 !سرد؟  یزمستان   یاسرسبز    یست؟ بهاردر انتظار او  ایینده. چه آ دهدیم  ییر تغ

 

 مقدمه

 یا یریبگ یمیچه تصم ی،دار یشدر پ یچه راه  یکه بدان   یستآسان ن گاه
 ییراتینو و تغ ینو، روزها ینو، آرزوها یهااز افق یریزنج ی. زندگ یچه کن

 یاریاز  نیاز یهمه، ب  ینبا ا یاروییو گاه در رو آیندیتو م یاست که به سو
 .. به خاطر داشته باشیستیمن

 ای،یگانهکه چقدر   یابدرآور. در یتو سپس آن را به واقع یالدر خ نخست
 .باش ینبخوش

. به زندیا نشان خود مکارهاز  یاریبس ی یجهنگرش توست که بر نت این
بردار. آغاز کن، باور   یشبه پ  یآن را طلب کن. هر روز گام  یاری،به    یاز هنگام ن

 یکوتریندار. ن  یبه خود ارزان   یآن   یستهرا که شا  یم ارزشباش؛ تما  ینکن و چن
 یز چکه همه  یدد  ی. خواه توانییکار کدام است؟ ساده است، ساده. بکوش تا م

 .شودیدرست م

عقل و اجبار  یدو راه  ینبر سر راه تو خواهد آمد. آن گاه است که ب عشق
 .عشق است که تو را زنده خواهد کرد ینو ا مانییم
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 «خزان»

. خود را به شدیم تر یک هر لحظه نزد یشپاها یاز قدم برداشتم. صدا قدم
باال رساندم. وارد اتاقم شدم و در را محکم بستم.  یطبقه یچمارپ یپلهراه
اتاق، سرد و  یقلبم گذاشتم. هوا یو دستم را رو یستادمنتظر پشت در ام

 یطمح روحییو ب  یاتاق به سرد یو طوس یدسف یوارهایبود. د یکتار
وارد  ییهاقهقهه ینکه با چن  یوقت  دانمی. مزدی. هنوز هم قهقهه مافزودیم

به گوش  یآرام بود ول یششوم. صدا یک به او نزد یداصاًل نبا شود،یخانه م
 .رسیدیم

 !دختر؟ یهست  یخزان، کدوم گور -

هم از همان مواقع دار بود. سکوت کردم. حاال مطمئنم که باز ِکش  صدایش
 یهاحالت به خانه آمد. نگاه  ینبا ا  یشماه پ  یکبار،    ینخطرناک است. آخر

مرا  ینکها یو حت  یشها. حرکاتش، حرفکنمیرا فراموش نم یزشانگنفرت
 یر س یگریهمه در ذهنم حک شده است. او در عالم د کرد،یمهتاب خطاب م

 یادیق داشت. من شباهت زاما ح دیدیو مرا مانند مادرم مهتاب م کردیم
 یدارد. چشمان  یمادرم دارم. چشمانم همانند او رنگ خاص یبه دوران جوان 

ته . الببردیبه سر م  ییز است که تمام آن در پا  ینیزم  یُکره  یابه رنگ خزان! گو
 یقاً شده است. رنگ پوستم هم دق یدهُکره کش  ینهم به دور ا یسبزرنگ  خط
و  یز ر یهاکک و مک   یبه عالوه یبه گندم یلما یدرنگیمادر است. سف یهشب
 .کوچکم است  ینیها و بگونه  یکه رو  یکم
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 یانپا گاهیچکه ه  ی. خزان یدرنگ چشمانم مرا خزان نام ینبه خاطر هم مادر 
هم گذاشتم.  ی. چشمانم را روشودیم تر یتر و قوانوز جوهر ر  یاندارد. گو

که   یکم  یهابلند و چروک یچشمم آمد. با همان موها یمادر جلو یچهره
لب داشت  ر لبخند ب یشهقدر همچشمانش افتاده بود. آن یگوشه  یبه تازگ 
رنگ مادر کم یجفت چشمش افتاد. چهره یگوشه یشهاچروک ینکه اول

 یشستم. از شلوغ ن  یرمتحر   یز شت مردم و از در فاصله گرفتم. پشد. چشم باز ک
تخت خواب دونفره، کمد لباس،  یک. د اتاقم جز آیدیاز حد خوشم نم یشب
. باز هم شودینم یافتدر اتاقم  یگرید یز چ یدرنگمسف یانویو پ یر تحر  یز م

 یمهنایانپا  یدنمنتظر د  یدماسات  یمشغول کردم. همه  امنامهیانخودم را با پا
 نامهیانپا یبرا یدشاگرد به قول خودشان نخبه با یک  یدمن بودند. شا

عمرم را  یطراح  ینداشته باشد. درست بود، بهتر  یندر آست یخوب  یزهایچ
 .گذاشته بودم  نامهیانپا یبرا

که کمتر شناخته شده است.   یامد هستم. رشته یطراح  یرشته دانشجوی
 یخانه و دوم یو خارج  یداخل یزایند یاح طر  یکیرشته دو شاخه دارد،  ینا

 یلشو در هنرستان مشغول تحص یدملباس. من شاخه دوم را پسند یطراح 
 که  شدیم  یرفتهرشته فقط پنج نفر از هر شاخه پذ  ینا  یشدم. در دانشگاه برا

قدر شوق و ذوق داشتم پنج نفر دو نفر مونث و سه نفر مذکر بودند. آن یناز ا
است. موفق شدم   یشقابل ستامادرم هم    هاییتکردم. حماکه تمام تالشم را  

 یمن بود. اگرچه رشته  یزندگ   یتموفق  ینتر بزرگ  ینا  یدشوم. شا  یرفتهکه پذ
 .عاشقش بودم یبود ول یپرخرج 
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نقاط  یتمام خواستمیکت شدم. م  ییقه یرا برداشتم و مشغول طراح  قلم
جمع کنم،  واسم راکردم ح  یذهن خودم باشد. هرچه سع ییدها یپ،ت ینا

 یموفق نشدم. انگار قدرت تمرکز را از دست داده بودم. بابک مانند پشه
 یبه در خورد و پشت سرش صدا  یا. تقهکردیِوز ممدام در گوشم ِوز   یمزاحم

بوده که او  ینا یلشدل یدشا دانمیآمد. نم زدمیکه او را بابک صدا م  یپدر
مرا  وقتیچه یبه من نشان نداده. حت  امیکودک   از  یارفتار پدرانه گونهیچه

 .نکرده یمعرف  یادخترش خطاب 

 !یدی؟خزان، چرا جواب نم -

 :گفتم  آرام

 ی؟دار یحموم بودم. کار -

 :زد و گفت ایقهقهه

 .آره در رو باز کن -

 :لرزان گفتم یصدا با

 .. شب خوشیادخوابم م یکمیمن  -

ت خودش خسته آخر دس ندادم. کردم. هرچه نامم را صدا زد، جواب  سکوت
. یدمسرم کش یشد و از در اتاقم دور شد. به تخت خواب پناه بردم. پتو را رو

که   یبود. از وقت  جاینکاش مادر هنوز هم ا  یهم گذاشتم. ا یچشمانم را رو
. نبود یهودهب یشد. او اهل خالف و خوشگذران  یناو رفت، بابک هم چن
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ها را کنار از ترس مادر آن یبود ول یزهاچ ینقباًل هم اهل ا یدشا دانمینم
است که مادر و بابک عاشق هم  یندارم، ا یادکه به   یزیگذاشته بود. تنها چ
و به   گذاشتیاحترام الزم را به بابک م یشهبود که هم  یبودند. مادر زن کامل

 ی ز چهرها یشهنگه دارد. بابک هم یاو را راض یدچگونه با دانستیم یخوب 
 یههم گفته بود که من هم شب یچند بار ی. حت کردیم یفمادرم تعر  یبایز

من  یمادر مهربان است و چهره یتفاوت که چهره ینهستم با ا یبامادرم ز
 :یدمخشن! در دل نال

 دونیی. میشش ماهه که دخترت رو تنها گذاشت  یقاً مامان مهتاب، االن دق -
 چقدر دلتنگتم؟

 یخودم راض  یت. از شخصیدچک  بالشت یام سر خورد و روهگون  یاز رو  اشک
به غرور  شباهتیب  یاسمش غرور نباشد ول یدکه شا  یتیهستم. همان شخص

 یزمان  یحت  ام؛یختهاشک نر  یاحد یچه یرودررو گاهیچکه ه  ین. همیستن
ت در وقیچبودم که مادرم را درون آن گذاشتند! ه یستادها یسر قبر  یکه باال

 یدرازاسمش را زبان یگراند یدام. شاتهبرابر ظلم سکوت نکردم و حقم را گرف
بودم و در   یگری. در خلوتم خزان دگذارمیمن اسمش را قدرت م  یبگذارند ول

 یگرانکه د  یبود و خزان  یباران  ییممتفاوت. خزان تنها یخزان  یگرانحضور د
 .یطوفان  یو گاه  یباد دیدند،یم

صبح طبق روال   را در آغوش گرفتم. چشمانم گرم شد و به خواب رفتم.  خودم
 یمشدم. صورتم را آب زدم و موها  یدار راس ساعت هفت از خواب ب  یشگی،هم

 امیمشک   یهاکه بعدًا گره خوردنش باعث دردسر نشود. لباس  یدمرا شانه کش
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درد  ز،ار هستم. مگر با گذشت چهل رورا بر تن کردم. من هنوز هم عذاد
رستا را  یتم و شماره! تلفن همراهم را برداشگیرد؟یم ینتسک مادرییب 

 .یچیدآلودش در تلفن پخواب یگرفتم. چند بوق خورد و صدا

 !یبخوابم لعنت  یکمروز زنگ نزن بزار  یهلعنت بهت خزان! توروخدا  -

 :و گفتم خندیدم

هفته  یه ی. ناسالمت یدخر  یمبر  ید! پاشو بایفکث  یآلوکوفت، مرض! خواب -
 .یمدار یهدفاع یگهد

 !ید؟بره خر  یدداره با نامهیانپا یهاعدف یآخه مگه هر ک  -

 !ی؟خنگول خانم، تو هنوز منو نشناخت  -

 یبرا یلباس مخصوص یدبا یاهر برنامه ینبود. شما برا یادمآهان، آهان  -
پوشش مناسب   یدکنه و از فوا  یسخنران   خوادی. االن باز میدپوشاون مراسم ب

 .دنبالم ایب شمیآماده م یگهساعت د یمبگه. تا ن یتدر موفق

 .! باشه فعالً یوونهد -

 یهاکردم و از پله  یرا ط   یکبار  یرا قطع کردم. در اتاق را باز کردم. راهرو  تلفن
. یم. ظاهرًا مهمان دارآمدینفر م  یکصحبت بابک با    یرفتم. صدا  یینپا  یچوب 
 :مهمان در دلم گفتم یدنبا د

 !و البته ناخوانده -

 :تسالم کردم. از جا برخاست و گف نفرت جلو رفتم و رو به ارسالن با
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 !یمتعال یسالم دختر عمو جان. صبح عال -

 :نگاه کردم و گفتم رنگشییرا درآوردم. به چشمان خرما یشدلم ادا در 

 .. روزتون خوشیدخر  یرمسالم، من دارم با رستا م -

آوردم.  یرونب ینگ را از پارک ینمزدم. ماش یرونکردم و از خانه ب  خداحافظی
براقش چشمم را نوازش   یدکه جانم به جانش بسته است. رنگ سف  ییخودرو
ل فقط متشک اشیپالکش! پالک سفارش یخاص است، حت  ینماش ینکرد. ا

 سوار تک بودن اوست. در را باز کردم و    یدهندهنشان  یناست و ا  یکاز عدد  
 یقرا به وجودم تزر یراحتش حس خوب  هاییشدم. سقف کوتاه و صندل

 .پدال گاز فشردم و راه افتادم یرا رو می. پاکندیم

 یلوفر مجتمع ن یطبقه ینها در باالتر بود. آن یستادهشان ادم در خانه رستا
 یاطکه من از آن نفرت دارم. خانه ما ح  یآپارتمان  ی. زندگ کردندیم یزندگ 
 ینام؛ به همبزرگ شده یدر آن با خاطرات خوب  یدارد که من از کودک  یبزرگ 

من  ینکها البته. دهدیآپارتمان حس خفقان به من دست م طیخاطر از مح
ندارد و  یربط  یهضق ینام، به ااش نرفتهرستا و خانواده یحال به خانهتابه

دچار   شوم،یسوار آسانسور م  ی. وقت یستجز ترس از آسانسور ن  یزیچ  یلشدل
 ینهم یقاً دق گویمیو خفقان که م شومینفس م یو تنگ  یدتپش قلب شد

 !ا نهیباالخره به خفقان ربط داشت  دانمی. نماست

 یبااش ز. چهرهیدپاش  یمبه رو  یرستا درب شاگرد را باز کرد و سوار شد. لبخند
بود که  یو اصول یباقدر زصورتش آن یهااستخوان یبود. طراح  ینو دلنش
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و  یدالعاده سففک انجام داده. پوستش فوق یجراح  کردندیهمه گمان م
 یبترک  هب  یبدارد که عج  یپهن  ی. ابروهارنگ یطوس  یچشمان شفاف است با  

به  یشبور است و موها ی. رستا کمآیدیدرشتش م یهاو لب یقلم ینیب
دارد  یباالعاده لخت و زفوق یاست. برعکس من، موها یکنزد ییرنگ طال

لخت  یاز مو یشهو هم کندیها را مرتب فر ماست، آن یوانهاز بس د یول
 !متنفر است

 ی؟خانوم. خوب  یسالم صغر  -

شدن هوا  یکتا حداقل قبل از تار یمبه لطف شما کوکب جون. بزن بر  -
 .یمبرگرد

 :تعجب گفتم با

 .! االن ساعت هشت صبحهی؟شد یوونهد -

 :گفت  یپوزخند با

 .تا شب دستمون بنده یشهمثل هم یکن  یدشما قراره خر  یخب وقت  -

 یممستق .یمپاساژ توقف کرد  یروهو راه افتادم. روب  یدممشت بر کتفش کوب با
گشتن، از  یبعد از کل یشهکه هم ی. فروشگاه بزرگ یممغازه شد ینوارد اول

. یدملباس کنار هم چ یها گشتم و دو سر رگال یان. مکنمیم یدخر  جاینهم
 یینشپا یمهیو ن یاش زرشک باالتنه یمهکه ن یبلند یمانتو یبترک یاول

 یان. از میشک و شلوار قد نود م یزرشک  روشن بود به همراه شال یصورت 
ها را برداشتم. داخل پرو رفتم و لباس رنگییها هم کفش اسپرت مشک کفش
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دوم را امتحان  یببه دلم ننشست. ترک یاگو  یبود ول یعال یب. ترکیدمپوش
 یدو راحت که کاماًل سف ز جلوبا بلند،یمهن یبود. مانتو یدوم عال یبکردم. ترک

 رنگیآب  ییسه. دامن پلدادینشان م یو مرتب یز فرد تم بود، صاحب آن را
 یو آب  یدرنگ سف یبکه ترک ی. شالساختیرا م یکیش یلکه استا یرشز

. رستا که شدیم یباکاماًل ز  یدسف یجفت کتان  یک داشت را بر سر کردم. با 
 :گفت  یبا خوشحال ید،لبخندم را د

 .بش رو انجام دادانتخا مغازه ینم تو اولمعجزه شده. خزان خانو یاخدا -

ها را حساب . پول لباسیمرا از تن درآوردم و به سمت صندوق رفت هالباس
را پارک کردم و به سمت در رفتم. وارد سالن   ین. ماشیمکردم و به خانه برگشت

. نگاهم را به آن سمت چرخاندم. بابک یدماز آشپزخانه شن ییکه شدم، صدا
 یواند. دقت که کردم، دو لزخانه بواپن آشپ یرو یلیاوس یدنمشغول چ

 ریختیشربت م ییشهرا درون ش یزیشربت آلبالو بود. چ یک و  یدنینوش
نوبر است! متوجه  یگر د یناما چرا دوتا؟! مگر مهمان داشت؟! ا زد؛یو هم م

 :حضورم شد. نگاهم کرد و گفت

 .سالم -

 ی؟مهمون دار -

 :گفت  مقدمهبی

 .بله -
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 ینا یستی؟آره؟! به فکر بودن منم ن کنییم خوادیدلت م ییعجب! هر کار -
شدن و بهم زدن آرامش من   خودیاز خود ب   یرو تو  یگهمرد د  یه  خواییبار م
 ی؟کن  یک شر 

 .یستمرد ن -

گذاشت. با  یم. مگر او عاشق مادرم نبود؟! بغض پا بر گلویختفرور قلبم
 :لرزان گفتم ییصدا

 !یاک گورش خشک بشه لعنت بذار خ -

را بلند کرد و  یشکه صدا  یدمها دونشان نداد. به سمت پله ینشاکو هیچ
 :گفت

 .یستن یبهغر  -

باشد؟! ما  توانستیم یشد. خودم را در اتاقم انداختم. چه کس یر درگ ذهنم
با اصرار   ینکها  یل. مادرم به دلیمداشت  یاقوام محدود  یشهر پر از آلودگ   یندر ا

ان آمده ده بودند و همراه بابک به تهر شده بود، از خانواده طردش کر   زن پدرم
. یمنداشت  یشیقوم و خو  هیچاز طرف مادرم    ینهم  یبود. برا  یالنبود. اهل گ

برادر دارد و آن هم عمو بهرام است. عمو و زن عمو  یک بابک هم که تنها 
ر داشت؛ دخت یک پسر و  یک. عمو آمدندیما به حساب م یلفرخنده تنها فام

مهمان ما باشد چون در لندن با  توانستیهم که نم یتا. آرمیتاارسالن و آرم
رفت. دکتر  یدیخانواده جمش سمت. ذهنم به کردیم ینامزدش زندگ 

بودند که با هم   یمیپدرم در کارخانه است. آنها دوستان قد  یک شر   یدیجمش



 

 
14

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

اما   یدندرا رونق بخش  شانیکردند و اوضاع مال  یسرا تأس  بافییقال  یکارخانه
شد. دکتر معتقد بود  یلآنها به مرور زمان فقط به شراکت تبد یت رابطه دوس

است!  معرفتییها ب آن یدارد و از جمله خاصی یمنف  یهاپدرم اخالق
از  یشسال پ یلیبود؟! دکتر زنش را خ یدهاز بابک د معرفتییچه ب  دانمینم

رمهر دختر داشت آذرباد، آذربهرام و آذرمهر. آذ  یک. دو پسر و  دست داده بود
 یی. تا جاامیدهسال است او را ند یلیخ یدبود که شا یباییدختر مهربان و ز

 .بودند یمتمدن  یهاها انساندارم، آن یاد هکه ب

هم در  یمنش ینشد! حت  یتداع  یمبرا کسیچبه ذهنم فشار آوردم، ه هرچه
 یهقض  ینکردم ذهنم را از ا  یپدر در کارخانه مرد بود. سع  یکار نبود چون منش

افکارم را پاره  یرعد و برق رشته یرا عوض کردم. صدا یمهادور کنم. لباس
 !ییزیکرد. باز هم باران پا

خنک صورتم را قلقلک داد.  یماتاقم رفتم. آن را باز کردم. نس یپنجره لب
به  یاو جان تازه خوردیچشمانم را بستم. قطرات خنک باران به صورتم م

 :گفتیم یشهم هم. مادر دادیصورتم م یهاسلول

سلول  هایلیونفکر کن که م ینبه ا یی،تنها یلیخ یحس کرد یروز یهاگه  -
ه تو فکر زنده بودن تو زنده هستن و فقط ب یدبدنت هستن که به ام یتو
 .کننیم

بابک ذهنم را مشغول کرد. با  یهانشست. دوباره حرف یمهارو لب لبخندی
آمدم. چشمانم را باز کردم. کنجکاو  یروناز اتاق ب یاطباز شدن در ح یصدا
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عمو فرخنده، خشکم زد. امکان نداشت! زن یدنبودم مهمان را بشناسم. با د
 .یدمان را شنیشقورت دادم. صدا  عمو عاشق عمو بهرام است. آب دهانم رازن

 :فرخنده

 سالم بابک. خزان کجاست؟ -

حال رفتم و از و  یدمکه خبر فوت مادرم را شن  ینگران بود. مثل زمان  صدایش
در  یبچگ  یطنتش یکه از رو ی. مثل همان زمان زدیم یماو مادرانه صدا

افتادم و سرم به لب حوض خورد و نامم را با ترس صدا   ینزم  یرو  یاطشانح
 .زد

 :بابک 

 .کنهیم اشینهاتاقشه. دکتر اومده داره معا یداخل. تو یاب -

چرا؟! آنها وارد خانه شدند  گوید؟یبه خودم نگاه کردم. چرا دروغ م زدهبهت
که منتظر شکار است،   یرا مانند مار یمهازدم. گوش یرونو من هم از اتاقم ب

 .کردم  یز ت

 :فرخنده

 شد که حالش بد شد؟ یچ  -

 :بابک 

تب داشت. من  یلیبارون سرما خورده. خ یر رفته ز یشبظاهرًا د یچیه -
 !یدزنگت زدم. ببخش ینهم یبودم برا یدهترس
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 :فرخنده

 .یزنگ زد ینداره. خوب کرد یاشکال -

 :بابک   یشت سرش صداآمد و پ  یدر ظرف   یعیشدن ما  یختهر  یبعد صدا  کمی

تا دکتر کارش تموم شه بعد برو  یشهبخور، حالت بهتر م یدنینوش یکمی یاب -
 .ینشبب

را  یدنیاز نوش یعمو مقداررفتم. زن یینها پاتشکر کرد. آرام از پله فرخنده
 :گذاشت و گفت  یز م یرهم شد. جام را رواش دهرهو بعد چ یدسرکش

ام خوردم معده ی! وقت یهجور یهده. بابک؟ چقدر بد طعم و تن یهچ ینا -
 .سوخت

 :کنارش نشست و گفت  بابک 

 .یگهشربت بود د یچیه -

 :گفت  یفینح یبا صدا عموزن

 .کن  یدارمب خوابمیبابک. من م یادخوابم م یکمیمن  -

. یدرا سر کش یسم، که بابک جام پر عمو بر داد زن جلو بروم و به خواستم
است.   یگرید  یز آن چ  یو محتوا  یستکه جام خودش شربت آلبالو ن  یدمفهم

بابک شوم. بغضم گرفته بود. به  یفحر توانمیکه نم دانمیمکث کردم. م
 وابعمو بهرام را گرفتم. ج یلرزان شماره یسمت اتاقم رفتم و با دستان 

صورتم   محابایخاموش بود. اشک ب   یارسالن را هم گرفتم ول  ی. شمارهدادینم
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به تنها مهربان  اشرحمییچه کنم! او داشت با تمام ب  دانستمیرا پر کرد. نم
بودم. دوباره از  یستادها جاینو من ا رساندیم یبآس امیمانده در زندگ  یباق 

ا پر کرده بابک خانه ر  ایهخنده یزدم. به سمتشان رفتم. صدا یروناتاق ب
 :یدمکش  یغ د. چشمانم را بستم و جلو رفتم. جبو

 !! کثافتیولش کن عوض -

. چشمانم را باز کردم. یدمبلندش را شن  یهانفس  یبعد، صدا  یکرد. کم  سکوت
بود. قد بلند و  یستادهبودم. با چشمان خ*مار در برابرم ا یدهنرس یر ظاهرًا د

خاصش را داشت. با  یتبر آن سن هم جذا. دترساندیدرشتش مرا م یکله
 :لبخند گفت

 !جایی؟ینمهتاب... تو ا -

 :زدم داد

 !من خزانم -

 :و گفت خندید

که من رو عاشق   یشد یا. همون فرشتهیمادرت شد یهاوهوم. چقدر شب -
 .خودش کرد

 :. گفتیدمام را نوازش کرد. خودم را عقب کشرا جلو آورد و گونه دستش

که عاشق مادرت   یوقت  یهشقتم. درشت شبنکن خزان. من عا یاز من دور -
 .بودم
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در وجود  یرتبه اسم غ یزیچ دانمیوجودم را پر کرد. نم یزیانگنفرت حس
اش را روزمره یبود که فقط کارها ینه! مثل مترسک  یا شدیم یافتمرد  ینا

. کشیدمیم  یانقشه  یدمهم نبود! با  یشبرا  یکالغ   یچو حضور ه  کردیتکرار م
 :و گفت یددر آغوش کش جلو آمد. مرا

چقدر  کنی،یم یازم دور یوقت  دونیی. مکنهیم یوونمد یباتز یهاچشم -
 . ...مامانت تنهام گذاشت حاال توام یشم؟داغون م

 :هدف زدم و گفتم را بر  تیرم

 ی؟خب. تو عاشق من یلیخ -

 .یبکن تونییکه فکرش رو هم نم  یادقدر ز ینا -

 :نازگونه زدم و گفتم لبخندی

جا منتظرم باش نشونت بدم. اون یارمرو ب یزیچ یه یدپس برو تو اتاقم با -
 .یمصحبت کن ید. بایامکه ب

 یآسان   ینداشت، به ا  یاگر حالت عاد  یدنشست. شا  یشهالب  یرو  لبخندی
عمو خوابم رفت. به سمت زنلنگان به سمت اتاق. لنگانخوردینم یبفر 
زدم و تکانش   یشخواب بود. صدا  یاگو  افتاده بود.  حالیکاناپه ب   ی. رویدمدو

 .دادم. چشمانش را باز کرد

 ی؟هست  یتو ک  -

 .یمبر  یدعمو باپاشو زن -
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آب   یر بلند شدن کنم. به سمت آشپزخانه رفتم و شکردم او را مجبور به   سعی
 یکم یا. گویدمرا باز کردم. دستم را پر از آب سرد کردم و به صورتش پاش

 :شد. گفت یار هوش

 !یکرد  یسم! خکنی؟یم یکار چ خزان، -

 .بود یختهآور رخواب یشربتت دارو یبرو. بابک تو جاینعمو زود از ازن -

 :بابک بلند شد یادفر  صدای

 !ی؟موند یکدوم گور -

 :گفتم  بلند

 .یامدارم م -

 :عمو گفتمبه زن رو

 !برو. لطفاً  -

 یوانل آب سرد در  یچشمانش خمار از خواب بود. دستش را گرفتم. کم هنوز 
 یجو به او دادم. با خوردن آب سرحال آمد. دوباره التماسش کردم. گ یختمر

 .گرفته بود  یفراموش یابود. گو

 .یدمم یحرو برات توض یچ عمو برو پس. بعدًا همهزن -

راحت شد. حضورش را  یالممردد نگاهم کرد. به سمت در رفت. خ عموزن
 .پشت سرم احساس کردم
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 !آره؟  زنییو راحت گولم م  یستن  یمحال  یچیه  یر کردمارمولک کوچولو! فک -

. شکست خوردم. خندیدیقلبم گذاشتم و به سمتش برگشتم. م  یرا رو  دستم
. یدرا با دست چپ چسب امیقهها بود. حرف ینتر از اباهوش یشهبابک هم

 :یدغر 

 !خب حاال نوبت نجات دادن خودته ی؟عموت رو نجات دادزن -

 دانم،ینم یول کردمیم یفداکار یدنبا جانیا ید. شازیدلر یم یمو پاها دست
. خواستمیکه خودم نم  کردیمجبور م ییدر درونم مرا به کارها یزیچ یگاه 

 :داد زدم

 !. ولم کنیعوض -

کشان برد. هرچه به انداخت و مرا با خود کشان یمبه موها یزد. چنگ  قهقهه
نبود.   یادز  یکاف دازه  م به انمن زور   ید. شاکردیاحساس نم  یااو مشت زدم، گو

در ذهنم جرقه   یبر صورتم زد. فکر   یمحکم  یلیپرت کرد. س  یوار مرا به سمت د
و در خودش  یدکش  یادمحکم زدم، با تمام زورم! فر  یحرکت لگد یک زد. با 

دستانش گرفت و فشار  ینلباسم را ب ین. آستیدمجمع شد. به سمت در دو
 یزدم ول یادشدن است. فر  حال خرد کتفم در   یهاداد. حس کردم استخوان

 :بار التماس کردم یناول یکر شده بود. برا  یاگو

 .کنمیتوروخدا بذار برم. التماس م -

 رحمییبابک در کمال ب   یبودم ول  یدجا ناامگذاشته و از همه  یمپا بر گلو  بغض
 :و گفت یدباز هم خند
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 !التماس کن. دوست دارم التماس کردنت رو -

او را به عنوان   یاذره  ین،تا قبل از ا  یدر کرده بود. شاجودم را پو نفرت و  خشم
 :زدم یاد. فر یچه یگر حاال د یپدر دوست داشتم ول یک 

 !غیرتیب  -

 :و گفت خندید

و  یستکه ب  یک پست . دختر مهتاب و اون مرد یدختر من؟! تو دختر مهتاب  -
 بچه تو شکمش؛ چون بچه یهمادرت رو رها کرد با  یشچهار سال پ

پدرت تو رو نخواسته   یوقت   ی. توقع داراومدیچون از تو بدش م  خواست،ینم
 !من تو رو بخوام؟

 یگری! من فرزند مرد دگفت؟یم  یفیبه لبانش چشم دوختم. چه اراج  زدهبهت
 :بودم! با بغض گفتم

 !ی؟گفت   یچ  -

 :زد داد

 !یستیو مادر دختر من ن پدر یب  یگفتم تو -

را  یز م یحرکت، گلدان رو یک ست بردم و در چشمم را گرفت. د یجلو خون
 یادسرش گذاشت و فر   ی. دستانش را رویدمبر سرش کوب  یادزنانبرداشتم و فر 

بود. با ترس خم  یدهخواب یهوشرا پر کرد. ب ینافتاد. خون زم ینزم یزد. رو
قاتل او  من یرد. هول شده بودم. اگر بمزدینبضش را گرفتم. هنوز م شدم و
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از   ی. کمیدمکش  یرونتخت ب  یر . چمدانم را از زیدماتاقم دو  هستم؟! به سمت
قدر پول و طال دادم. هر چه یو مدارکم را در آن جا یشخص یلها، وسالباس

فتم و آدرس داشتم برداشتم. به سمت تلفن خانه رفتم و با اورژانس تماس گر 
 ینمرا برداشتم. اگر با ماش مو چمدان یدمخانه را دادم. با وحشت لباس پوش

کند. با آژانس تماس گرفتم و دم در خانه منتظر ماندم.   یدامرا پ  تواندیبروم، م
در   یبابک مانند بوق   یها. تمام حرفباریدیدر را باز گذاشتم. باران به شدت م

 .پیچیدیگوشم م

وارد کوچه  یگر . آژانس هم از طرف دیچیدوالنس در کوچه پآمب یر آژ صدای
شد و چمدانم را درون صندوق عقب  یادهراننده پتوقف کرد.  یمپا یشد. جلو

 .گذاشت و من هم سوار شدم

اتفاقات  ینچگونه ا یقه،چند دق یندر ا دانمی. نملرزیدیبدنم از ترس م هنوز 
 یدستانم مخف  یانجرم! صورتم را م یافتاد. من چه کردم؟! فرار از صحنه

 :کردم. راننده گفت

 برید؟یم یفخانوم کجا تشر  -

 .اش را گرفتمدر آوردم. شماره یبمل رستا را دادم. تلفنم را از جنز م آدرس

 زود دلت برام تنگ شد؟ قدر ینا یهالو، چ -

 !...رستا -

 !افتاده؟ چرا صدات گرفته؟ یاتفاق شده خزان؟  یچ  -
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 . ...یگمآژانسم. برات م یدم خونتون. تو یامدارم م -

 .تمتظر من خبیلیتا اون موقع. خ یشممن که نصف جون م -

را داشتم که  یادادم. حس موجود اضافه یهتک یشهکردم و سرم را به ش  قطع 
 یزندهاها و گبودم. حرف  ی. من دختر قویستمهم ن  کسیچه  یوجودش برا

که  یشکسته بودم. آهنگ غمناک  یبحاال عج یمهم نبود ول یمبرا یگراند
 .زدیراننده گذاشته بود، روحم را چنگ م

 من یاز قلبم برا ندمایم یچبعد از تو ه"

 من یخدا یستن هایمیهگر   یفحر  بغضم

 من یشروع ماجرا یعنی هایهگر   این

 "!...خورده بر دار و ندار من یبانرق چشم

 :نگاهم کرد و گفت ینهسر خورد. راننده از آ  یمهاگونه  یاز رو اشک 

 کمکتون کنم؟  تونمیخانوم م -

 .رم غرق شدم. سکوت کردم و در افکایدمرا نشن یشصدا گویا

 :یدملب نال زیر 

 !...مامان -

عمر به  یکنبودم که  ی. من فرزند مردیختمانداختم و اشک ر یینرا پا سرم
که من و   ینامرد بودم، کس ی. من فرزند مردنازیدمیو اقتدارش م یتجذاب
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 یگر د یبودم که مثل مردها ارزشیب  یشقدر برامادرم را رها کرده بود. آن
درم را به خاطر من رها کرده. من مادرم را ق نکرده و ماپدر شدنش ذو یبرا

 وقتیچو ه شدیطرد نم وقتیچر من نبودم، مادرم هبدبخت کرده بودم. اگ
را پاک  یمهامتوقف شد. اشک  ین. ماشکردیمثل بابک ازدواج نم یبا مرد

را حساب کردم. چمدان را  یهشدم و پول کرا یادهپ یم،بود یدهکردم. رس
 .باریدیبه سمت در رفتم. هنوز هم باران م برداشتم و

آسانسور منتظر رستا ماندم.  یشدم. جلو یالب را زدم. در باز شد. وارد  یفونآ 
را گرفت و در  یمآمد. جلو آمد و بازوها یرونبعد، از آسانسور ب یقهچند دق

 .چشمانم زل زد

 !شده؟ حرف بزن یچ  ی؟کرد  یهخزان گر  -

. خسته شکستمیرا م یغرور ساختگ  ینا یدبارا در آغوشش انداختم.  خودم
 :داشتم. خواهرانه نوازشم کرد و گفت یاجاحت یهگر   ینبودم. به ا

 !شده قربونت برم؟ یمن فدات شم. بگو چ  یاله -

 :انداختم، گفتم یینرفتم و سرم را پا عقب

 !مخسته یلیم رستا. خخسته -

 :را گرفت و گفت دستم

 .زنیمیباال بعدًا حرف م یمبر  یاب -
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و سوار شدم. بود که ترس از آسانسور را فراموش کردم  یر فکرمم درگ قدر آن
مادر و پدرش به استقبالم آمدند. مادرش جلو آمد و   یم،شان که شدوارد خانه

 :گفت

 !شده؟ یزی. چیم. نگرانت شدیزمعز  یسالم خزان جان. خوش اومد -

 !مزاحم شما شدم یدممنونم. ببخش -

 :دستانم را گرفت و گفت یبا مهربان  مادرش

 ی؟حرف رو نزن. شام خورد ینا -

 :رو به رستا گفتکردم.   سکوت

 .یارمتو اتاقت من براتون غذا م ینبر  -

 :گفتم  یشرمندگ  با

 .رستا؟ شرمندم خوردییشام م یداشت  -

 :. رستا لبخند زد و گفتیدمشامشان فهم یکارهیمهن یز را از م این

 .دشمنت شرمنده -

 .دمسالم کر  به پدرش رو

 !یسالم دخترم. خوش اومد -

 یناست. اول  اییدهکه مرد فهم  دادیرا م  ینا  یدواش نمهربان بود. چهره  چقدر 
بودم که چه پدر  یدهرستا فهم یها. از صحبتدیدمیبار بود او را م
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کرده. مادرش هم که پزشک   یلدارد. استاد دانشگاه بود و تحص یاالعادهفوق
 ی. لبهیمرفت خوابشتاقبودم. همراه رستا به ا یدهد یاداو را ززنان بود و قبال 

 .تخت خوابش نشستم

 یبرا  یذوق   یچقدر در خودم بودم که هآن  یول  دیدمیبار بود اتاقش را م  اولین
 :رصد کردن اتاقش نداشتم. کنارم نشست و گفت

 !شده؟ یچ  ینمخب بگو بب -

 :تگفتم. با خشم گف  یشرا تمام و کمال برا ماجرا

کن. ازش   یکار  یه! گفته بودم یستپدرت ن یخوشحال باش که اون عوض -
 !یگوش نداد  یول یندار یتاش امنکن که تو خونه  یتشکا

 :و گفت یدام را بوسبودم. گونه یرهخ ینامعلوم یکرده و به نقطه  سکوت

 .یششپ یبرگرد ذارمینم یگهنگران نباش! د -

ذا غ  ینیدر خورد و مادر رستا وارد شد. سه  ب  یارا ماساژ دادم. تقه  هایمشقیقه
 :گذاشت و گفت  یز م یدر دست داشت. آن را رو

 .ینو زود بخواب ینبخور -

 :گفت  رستا

 .مسواک بزنم. تو بخور من شامم رو خوردم یرممن م -
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 یتیوضع ینکه من در چن  داندیبهانه را آورد. او م ینکه چرا ا  دانستممی
 یگذاشت. مرا به خوب  یمتنها ینهم یاموذبم و غذا نخواهم خورد بر 

 .فهمیدیم

 «.کنندیمه هستند که تو را حفظ م ییآنها یخوانند ول یتو را م همه»

را. مشغول خوردن خورشت   هایمیقهو سل  یاتمرا از حفظ بود. تمام اخالق  رستا
پخت مادر انداخت. با بغض شامم دست یادشدم. طعم خاصش مرا به    یمهق

را شستم.   یشهاتم. به آشپزخانه رفتم و ظرفرا برداش  ینیس  خوردم و  یمهرا ن
 :مادر رستا وارد آشپزخانه شد و گفت

 .یزمعز  شستمیخودم م کنی؟یم یکار خزان جون چ -

 . ...که  یدخوشمزه بود. بازم ببخش یلیممنون خاله. خ -

 یلیبرات افتاده. البته خ یحرف رو نزن. رستا بهم گفت چه اتفاق  ینا یگهد -
کتک بزنه و به   دلیلیتو رو ب  ینکهاما ا زننین رو کتک مپدرها دخترشوز ا

جا بهت حق بدم که از اون یشهباعث م یست،ن یتپدر واقع یخصوص بفهم
 .یاومد یرونب

و رازم را به مادرش نگفته است.  یدهبودم که رستا باز هم مرا فهم خوشحال
 :زدم و گفتم یلبخند

 .یر شبتون به خ -

 .یزمعز  یر به خشب توام  -
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 :پهن کرده بود. گفت یمبرا یاتاق رستا برگشتم. رخت خواب  به

 .خوابمیم یینتخت بخواب من پا یرو -

 !! من رو تخت تو بخوابم؟! عمراً ای؟یوونهد -

 :و گفت خندید

 .تو یشپ خوابمیم یینپس منم پا -

. به یدبخوا ینزم یزدم. هنوز بغض داشتم اما حالم بهتر بود. کنارم رو لبخند
 :و گفت یدخودش کش یشدم. رستا پتو را رو یرهسقف خ

 .یر شبت به خ -

 .یر شب توام به خ -

خانه،  ی،! خرج زندگ کردم؟یچه م یدپس با ینافکارم غرق شدم. از ا در 
 :لب گفتم یر . زیدمکش  ی... آه یتامن

 ؟یدیرستا خواب -

 .یدارمنه ب -

 !تهن سخکرد  یزندگ  ییکنم؟! تنها  یکار چ یدبه نظرت با -

 :و گفت یدکش  آهی

 !کردییم یو با ما زندگ  یدنده نبود یه قدر ینکاش ا -

 .که دوست ندارم سربار باشم  دونییاصاًل فکرش رو نکن. م -
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 !خزان یستین -

 .حرفش رو نزن یگهپس د کنم؛یکه قبول نم  دونییبس کن رستا. م -

 :کرد. گفتم  سکوت

کم اما قبل بگردم کم  یدبال کارم با. دنکنم  یداخونه خوب پ  یه  یمصبح بر   یدبا -
 .کنم  یدارو ارائه بدم تا بتونم کار پ نامهیانپا ینا یداز کار، با

 !بگم واهلل؟ یچ  دوزی،یم برییخودت م -

 یای؟همراهم م -

 :کرد و گفت  نگاهم

 !همراهتم یشههم -

 :و گفتم یدماز سر محبت زدم. پتو را باال کش یهم لبخند باز 

 .یخوب بخواب  -

*** 

 یداشهر پ  ییانهدر م  یاکه باألخره خانه  یمرا سر زد  یمختلف  یهاصبح خانه  از 
بود که  ینسوم بود و ُحسن ا یدر آپارتمان چهارطبقه. طبقه ی. واحدیمکرد

 یکرد. پولم به اجاره  شدینم یکار  یولهم نداشت  یاطآسانسور نداشت. ح
به همراه آشپزخانه  شتدا  یمتر چهل   یرایی. سالن پذرسیدینم  یالییخانه و

در سالن  یابانرو به خ یخواب هم داشت. ِتراساتاق یک . یک کوچ  اییرهجز 
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و  یمنبود. قرارداد را نوشت یازین یلوسا یدقرار داشت. مبله هم بود و به خر 
باال بود  یاش خوب بود. کم. اجارهیرمبگ یلبح، خانه را تحوقرار شد فردا ص

آن را پرداخت کنم. آن  یبه راحت  توانستمیم دم،کر یم یداپ یاما اگر شغل
 :رستا ماندم. چشمانم را ماساژ دادم و رستا را صدا زدم یشب هم در خانه

 !ها یشهم یر رستا! پاشو د -

 :را باز کرد و گفت چشمانش

 .راحت بخوابم تونمیساعتم نم یهباشه بابا. از دست تو  -

 یو به سمت خانه یمرا برداشت میلآمد. وسا یرون. از رخت خواب بخندیدم
بخش بود. به آرامش یوارهاد ید. اطراف را نگاه کردم. رنگ سفیمرفت یدمجد

را درون   یلمو وسا  یدمرا درون کمد لباس چ  یمهاخوابم رفتم. لباسسمت اتاق
هم   امی. آشپز یمرفت  یخوراک   یکم  یدخر  یرستا برا  یندادم. با ماش یکمد جا

 .خوردمینم خوب بود و به مشکل بر 

*** 

 «کل  دانای»

مانده بود. فکرش مغشوش بود.   یمارستانبه خانه برگشت. سه روز در ب  بابک
کند اما   یده کارکه فرخن  ترسیدیکه خزان کجا رفته و دوم م  دانستیاول نم

مشکل دومش با برگشت به خانه برطرف شد. فرخنده و فرزندانش خانه را 
برگشت.  نهد. همراه برادر به خاته بودنغذا پخ یشمرتب کرده بودند و برا

 :برادرش گفت
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خزان  یبوده. راست  یکه بفهمن کار ک  کننیم یگیریدارن پ هایسپل -
 .یشخاموش بود گوش یم،زنگش زد یکجاست؟ هرچ 

 :دستپاچه گفت بابک 

دنبالش. حالش خوب  یادبودم، زنگ زدم به دوستش که ب یمارستانب یوقت  -
 .یکن  یگیریپ خوادیونه دوستشه. درضمن، نمنبود سرما خورده بود. خ

 چرا بابک؟ -

 :. بابک سکوت کرد. بهرام گفتگویدیکه بابک دروغ م  دانستیم برادرش

 یا... ال اله اال اهلل... بیا یآره؟! کار خزان بوده؟! چرا؟ کتکش زد یدروغ گفت  -
 .خونه فرخنده یمبر 

 :که در فکر خزان بود گفت  ارسالن

 .مونمیعمو م یشبابا من پ -

از  یزینکرد و همراه همسرش به خانه برگشت. فرخنده چ یمخالفت  بهرام
 یادفرو رفته بود و به  یمبهم یدنداشت. در ترد یاددو روز قبل به  یماجرا

 یحکرد. ترج  یرونسرش آمد که خزان او را از خانه ب ییکه چه بال  آوردینم
 یشعمو بهن هم هر روز به ضرر خزان نشود. ارسال یدداد سکوت کند که شا

هم به سراغ رستا  یکردن خزان داشتند. چندبار  یدادر پ یو سع زدیسر م
 .یامدن یرشانگ  یزیچ یرفتند ول

*** 
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 «خزان»

 ینوحشت دارم و ا  ییاز تنها  یگذشته بود. کم  یدروز از ورودم به خانه جد  دو
 یدمهمشروع شد که ف  ییاز جا  یساز است. بدبخت مشکل  یمها برامسئله شب

از قبل  یشتر به کرج رفتند. ب روزهیک است و آنها  یمحال مادربزرگ رستا وخ
 یهدفاع یامروز برا یبودم ول یدهتنها شدم. سه روز بود که رستا را ند

 یاگو  یدم؛او را در سالن دانشکده د ی. وقت آمدیبه دانشگاه م اشنامهیانپا
که   یمقرار گرفت یگر وش همددر آغ یاو به گونه امیدههاست که او را ندسال

ساعت بعد،   یمرفت. ن  یداساتخودم هم تعجب کردم. نفر اول رستا داخل اتاق  
 :و گفت دآم یرونو در هم ب ینخشمگ یابا چهره

 .. رد شدم خزاندونستمیداشت و من نم یراد! چقدر ایلعنت  -

 .نداشت ی! اما از نظر من مشکل خاصیوا یا -

 !صبر کنم. پوف یگهسال د یهقسمت  یدشا دونمینم -

ها را گذاشتم. برگه یداسات یز م یرا رو یمهارفتم. سالم کردم و برگه داخل
آنها را  یو من با اعتماد به نفس همه یدندپرس یو سواالت  یدندد یکییکی

 :گفت  یداز اسات یکی یان،پاسخ دادم. در پا

 .یهو عال ییدبگم طرح شما مورد تأ یدبا یخانم شاهپور -

 :لبخند زدم که ادامه داد یاز شاد یالحظه یبرا
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 یلیونمبلغ ده م  یدبا  ید،بشه و قبول بش  یرسم  ییدطرحتون تأ  یداما اگه بخوا -
 .یدکن  یز تومان به حساب دانشگاه وار

 :. با خشم گفتمیدماس یمهالب یرو لبخند

نه به حساب  یزمبه حساب دانشگاه بر یدبا ید! مطمئنی؟چ  یپول برا -
 خودتون؟

 :گفت  یخونسرد با

 .یدقبول نکن تونیدیم -

ام گذاشت و پوشه را به داخل پوشه یهابرگه یرا رو یکردم. کارت  تسکو
 :سمتم گرفت و گفت

 .یدبرگرد یدشد یموناگه پش -

 یرونداد. پرونده را از دستش ب یلمتحو ینفرت نگاهش کردم. لبخند کج  با
 :ا گفترفتم. رست یروناز اتاق ب یتو با عصبان یدمکش

 شد؟ یچ  -

 یاجاره  یکه داشتم را برا  یتمام پول  یاورم؟همه پول را از کجا ب  ینمن ا  خدای
 .یستن یخانه دادم و پسندازم هم به اندازه کاف 

 !شد؟ یبا توام چ  -
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و... نه من  یرداز پدرش بگ یمپول را برا کردیم یسع گفتم،یرا م یقتحق اگر 
 :وم. گفتممزاحم آنها ش یناز ا یشب خواستمینم

 یخیالسال بعد دوباره برگردم. ب  خوامیمتاسفانه مثل تو نمرد شدم! و    یچیه -
 .یشمدرس م

 ی؟خزان خل شد یگیم یچ  -

 .درس خوندن یکار کنم به جا  خوامینه م -

 :باال انداخت و گفت ایشانه

 .کنمینم یدخالت  یمتتصم یمن تو -

 یککار کوچ  یهبمون،  منتظرم ینخب، پس دم در دانشگاه تو ماش یلیخ -
 .یامو م یدمدارم انجام م

 .دانشگاه رفتم یریترستا جدا شدم و به سمت مد از 

 :دانشگاه شدم. سالم کردم. نگاهم کرد و گفت یسزدم و وارد دفتر رئ در 

 .ییدبفرما -

 .بکنم یتیاعتراض و شکا یه خواستمی! میطالب یآقا یدببخش -

 :در هم رفت و گفت یشها اخم

 .لطفاً  ینینبنش -

 :و گفتم یستادما رویشروبه
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 یدانشجو که سه سال تالش کردم تا تو یهممنون. راستش من به عنوان  -
 .یرهصورت بگ یگانمن کاماًل را یلدانشگاه قبول بشم، توقع دارم تحص ینا

 از شما پول گرفته؟ یمگه کس -

 یداشه ب  ییدتأ  خواییگفتن اگه م  یداسات  یرو ارائه دادم ول  امنامهیانمن پا -
 .یتومان پول بد یلیونده م

 :داد و گفت یهتک اشیصندل به

 .یدهالزحمه اساتخب اون حق -

 :تعجب گفتم با

 یرمیزیز یگنم ینباشه. به ا یداسات یبرا یحق  ینهمچ یدمنشن ییمن جا -
 !گرفتن، اگه اشتباه نکنم

 :گفت  یتعصبان با

 !خانم؟ کنینیم ینبه کادر من توه ینشما دار -

 .یقتهحق یست،ن ینتوه -

 :جا برخاست و گفت از 

 .یریدلطفًا وقت من رو نگ یرونب ینبر  -

 :خشم به سمت در رفتم و گفتم با

 !یریتشمد ینبا ا یرندانشگاه رو ِگل بگ یندر ا یدبا -
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به  یامنتظرم بود. لحظه یندانشگاه رفتم. رستا درون ماش یسمت خروج  به
تنگ شد. سوار شدم.   یشدلم برا  یتم،اوج عصبان  افتادم و در   یبایمز  ینماش  یاد
 :ام توقف کرد. گفتمخانه یرو. روبهیمحرف زدن نداشت یحوصله کدامیچه

 کرج؟  گردییبرم -

 .بده یلی. حالش خیمجا باشچند ماه اون یدآره فعاًل با -

 .شاءاهلل زودتر خوب شهان -

داختم و وارد ن در انرا درو یدو رستا رفت. کل یمکرد  یخداحافظ  یکدیگر  با
 یشها براکه مدت  اینامهیانکاناپه خودم را رها کردم. به پا  یخانه شدم. رو

 :فشرد. با غم گفتم  یمبودم، چشم دوختم. بغض دوباره پا بر گلو  یدهزحمت کش

 !یفاون همه تالش! ح یفح -

ها و رون روزنامه. مشغول گشتن دگشتمیمناسب م یبه دنبال شغل باید
 .مختلف شدم که از فردا صبح سراغشان بروم یهایتسا

*** 

داشت. وارد شرکت  یاجاحت یمنش یک بود که به  یمورد شرکت تجار اولین
نشسته  یز پشت م یپیترفتم. مرد جوان و خوش یمنش یز شدم و به سمت م

 :باشد. گفتم یبود. گمان نکنم منش

 .استخدام اومدم یآگه یبرا یدببخش -

 :کرد و گفت  نگاهم



 

 
37

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

 !ه. خب مدارکتون لطفاً لب -

 یپلمهکه د  کردیو رو کرد. باور نم یر آنها را ز یرا به سمتش گرفتم. کم مدارک
تأسف تکان داد   یاز رو  یدادم، سر   یحرا توض  امنامهیانپا  یماجرا  یباشم. وقت 

 :و گفت

... خب شما به کار با یهبه حال بق یباشن، وا جوریینا یدموناسات یوقت  -
 ین؟هست وارد چقدر  یوتر کامپ

 :بلد نبودم. گفتم چیز یچه یباً کردند چون تقر   یبادم را خال گویا

 ازش بلد باشم؟ یچ  یدبا -

 . ...خب کار با برنامه، اکسل، ورد، فتوشاپ، اتوکد و -

 :. گفتمشدمیم تر یدمن ناام گفت،یها را مبرنامه یکه اسام  طور همین

 .یستمأسفانه بلد نمت -

 :ت و گفتباال انداخ ایشانه

 .ین. موفق باشیماپس شرمنده -

را هم  یبعد یزدم. موردها یروناز شرکت ب یرا گرفتم و با ناراحت  مدارکم
از  یکی یسرپرست برا یک  یاو  خواستندیم یمنش یاامتحان کردم. هر کدام 

 یاز تجربه ن یکی. یرفتندمرا نپذ یلیشان اما هر کدام به دلاداره یهابخش
آخر  وردو خسته بودم که به م یقدر عصباص! آنم خعل یگریداشت و د

بد هم  ینداشت ول یتو شخص شانیقبل یهامثل مورد یددادم. شا یترضا
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 یا یمنش یبه خوب  یددر فروشگاه پوشاک مردانه. شا ینبود. فروشندگ 
 یباززبان یندارد. کم یاز ن یتجربه و علم خاص یول یستودن نسرپرست ب

 کتحر  یآگه ی. به سمت آدرس روینهزم یندر ا که من استادم  خواهدیم
بار در عمرم بود که  یناول یدکردم. با اتوبوس خودم را به مقصد رساندم. شا

ل حم یلسوار وسا یشتر ب یدبه بعد، با یناز ا دانمیو م شدمیسوار اتوبوس م
 .شوم یو نقل عموم

 uniqe men ک. به تابلو نگاه کردم. »پوشایستادمفروشگاه ا  یورود  رویبهرو
 یگر طرف آن ورود و طرف د یک داشت.  یبزرگ  یمردان خاص(« در ورود)

پشت آن نشسته   یقرار داشت که مرد جوان   یسمت خروج   یزیبود. م  یخروج 
 هماناز    یو بعد از احوالپرس رفتیبود و هرکس با او آشنا بود، به سمتش م

 :رفتم و گفتم یز . به سمت مشدیوارد فروشگاه م یخروج 

 .استخدام اومدم یآگه یم، براالس -

 :زد و گفت یکرد. لبخند  نگاهم

 .خدمتتون یامداخل اتاق من م ییدبفرما -

 یاقرار داشت، اشاره کرد. گو یریتمد ین تابلوآ  یدر پشت سرش که باال به
 یاکرم_قهوه  یدمانیفروشگاه خودش حسابدار هم بود. وارد اتاق شدم. چ  یر مد

 یکو    یمهمان چرم  یچند صندل  یریت،مد  یندلو ص  یچوب   یر تحر   یز داشت. م
 یادیز لوهایهم تاب یوار د یموجود در اتاق بود. رو یزهایکمد مدارک تنها چ

بود، نصب کرده بودند. دقت که  یسنه کسب و افتخارات رئکه شامل پروا
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شو و مد لباس فشن یهااز طرف جشنواره هایییرنامهو تقد یازاتکردم، امت
هم به  شدم،یاستخدام م جاینانتخاب بود و اگر ا ینتربه ینبود. قطعًا ا
. کردمیم  یداخودم پ  مشابه  یقبا عال  یو هم همکاران   شدمیمند مشغلم عالقه

الغر  یداشت. کم یمناسب یکلدر باز شد و مرد جوان وارد شد. قد بلند و ه
چشمانش  ینشست. رنگ آب  یز و درخشان. پشت م یدبود و پوستش سف

 :گفت  یمهربان  با لحنبود.  یندلنش

قبل از استخدام   یفرم مشخصات از شما پر کنم ول  یهاول    یدخب خانم من با -
 .دینیو هم مآزمون کوچول یهکامل، شما 

 :قرار داد و گفت یشتعجب نگاهش کردم. آزمون؟! برگه را جلو با

 یلتون؟خب اسم و فام -

 :و صافش نگاه کردم و گفتم ییخرما یموها به

 .یپورخزان شاه -

 نام پدر؟ -

 یخاک  یکره ینا یپدر من که بود؟ اصال کجا گفتم؟یکردم. چه م سکوت
 :انداختم و با اندوه گفتم یین! سرم را پاکرد؟یم یزندگ 

 .بابک  -

 .خدا رحتمشون کنه -
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با غم نام بابک را گفتم که گمان کرده بود پدرم فوت کرده است.  چقدر 
 :یدندادم. دوباره پرس یحیتوض

 یلی؟تحص یو رشته یالتصتح -

 .لباس خوندم یمن رشته طراح  -

او هم گفتم.   یرا برا  امنامهیانپا  یزد. ماجرا  مندییتکرد و لبخند رضا  نگاهم
 .را به دستش دادم امنامهیانپوشه پا یحت 

 ینم؟تون رو بباجازه هست پروژه -

 .بله حتماً  -

 :انداخت. چشمانش برق زد و گفت هایبه طراح  نگاهی

 ینا ین. متأسفم که نتونستیناالن استخدام هست ینمحشره! شما از هم -
کار رو انجام  ینروز ا یه یدوارم. امینبرسون یدالعاده رو به تولفوق یطراح 

 .لباس یطراح  یسانسل زنمیرو م یالت. خب پس تحصینبد

 :یدزدم. دوباره پرس یخوشحال یاز رو لبخندی

 آدرس و شماره همراه؟ -

 :کرد و گفت  یادداشت

. نیالبته اگه دوست داشته باش ید؟به سوال آخرم هم جواب بد یشهم -
 یه؟از کار کردن چ تونیزهانگ ینمبب خوامیم
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 :و گفتم یدمکش  آهی

 .یپول در آوردن و گذروندن زندگ  یه؟مردم از کار کردن چ یزهانگ -

 :تکان داد و گفت سری

بدم. لطفًا   یحیتوض  یهرتون  درمورد کا  ید. فقط باینخب شما استخدام هست -
 .یاینهمراهم ب

 یفت. پشت سرش راه افتادم. وارد محوطهر  یرونجا برخاست و از اتاق ب از 
 .یمفروشگاه شد

 جاینبازه. من خودم حسابدار ا سرهیک فروشگاه از هشت صبح تا ده شب  -
برم خدمت همسر نهار رو  یدفروشگاهم تا ظهر. ظهر با یهستم و از صبح تو

 .کنم  یلم

 :و ادامه داد خندید

 یواش یستمکه ن  یمی. اون تایرمو ساعت نه شب م گردمیدوباره عصر برم -
 .شینیصندوق. باهاشون آشنا م یتو شیننیمن م یخانم به جا

ها و رگال  یوار . سمت راست و چپ به دیمبخش سمت راست فروشگاه بود  در 
 :بود. گفت یزانفقط کت آو

مدل   یهها هم هر کدوم  بخش  ینردانه هست. اقسمت فقط کت تک م  ینا -
 .شدن یدهمختلف چ هاییبندرک هست که در رنگ ما یهو 
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 یهاها شلوار هم سمت راست و چپ در رگال یبعد یفرفت. رد جلوتر 
 :بود. گفت یزانآو یمختلف 

در همه رنگ و  ینج یهم بخش شلوارهاست. اون قسمت شلوارها جاینا -
 .یاکتان و پارچه  یلوارهاقسمت هم ش ینهمه طرح، ا

 شانیبود. واقعًا که تنوع کار هایراهنبار بخش پ ینهم جلوتر رفت. ا باز 
بود که درونشان کراوات،  اییشهش یزهایهم م یباال بود. بخش بعد یار بس
راهرو هم کت  ینهم یقرار داشت. انتها یندستمال و دکمه سر آست یون،پاپ

پر بود  کامالً آخر هم   یفشت و ردقرار دا و اسپرت یِست داماد یو شلوار ها
 .خودش یبود برا یاییمردانه. دن هایینک از انواع کفش و کاله و ع

هامون فروشنده یهمثل بق یندار یفه. شما وظینها رو شناختخب بخش -
. ینکمکشون کن  یدنشونپوش یو تو ینبد یشنهادپ یرو به مشتر  ییهالباس
 .کنینیم یقتشو یدرو به خر ها اون کردن  یفهم با تعر  یکمی

 کردیرفتار م  یمانهاش خوشم آمد. صمشوخ و بامزه  یهازد. از حالت  چشمکی
 یزیچ یا. گورسیدیبه نظر م ی. مرد خوب دانستیاما حد و مرز خودش را م

 :آورده باشد گفت یادرا به 

با شما  ییهستم. از آشنا یکنم. فرهاد رجب  یرفت خودم رو معرف  یادماوه،  -
 .وشبختمخ

 .منم خوشبختم جناب -

 .یادخوشم نم یلیماز فام ین،صدا بزن یک فقط منو به اسم کوچ -



 

 
43

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

 :و گفتم خندیدم

 .چشم -

 :درآورد و گفت یبشرا از ج سیمیبی

 .ینینرو بب یدتوندم صندوق. همکار جد یاینها ببچه -

 :کرد و گفت  نگاهم

 .یدمفرم بهتون مبه همراه لباس هایناز ا یکی -

ها به سمتمان آمدند. فرهاد رو به همه رگال ینتکان دادم. دخترها از ب سری
 :گفت

 .هستن یخزان خانم شاهپور یشونا -

 یصورت   یها. لبیو چشمان آب   یدرنگ سف  یبا صورت   یاول جلو آمد. دختر   نفر 
 یکم  اشیعیطب ییطال یکرده بود و موها  یحیمل یشداشت. آرا ییاو قلوه

داشت. دستش را جلو  یقابل انکار یر غ یباییبود. ز یمشک  یاز مقنعه یرونب
 :آورد و گفت

 .هستم. خوشبختم یواش -

کارکنان آمدند   یکی یکیکردم. بعد از او   یاو دست دادم و اظهار خوشبخت  با
 یکیو    یشپرعشوه و آرا  یکیچهره داشتند.    یک و با آنها آشنا شدم. هر کدام  

 .بود یمانهمغرور. رفتار همه آنها صم یگریه و دساد
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. من به ینباش جاینا یمخب خزان خانم، فردا رأس ساعت هفت و ن -
. بعدش ینو دوست دارم شما هم همراهمون باش یدمکارمندهام صبحانه م

. رأس شینیآماده م رینیو همراه دخترها م یدمفرمتون رو بهتون ملباس
و  تیدسیبا یورود یکنزد ید. شما بایشهباز مساعت هشت هم در فروشگاه 

 ین؟ندار ی. سوالینکن  ییشونو راهنما یناستقبال کن هاشتریاز م

 :فکر کردم و گفتم کمی

 .نه ممنون -

 یلیونم  یکتا    شهیهشتصد هزار تومن شروع م  یدر ضمن حقوق شما از ماه  -
 یز به نوع کارکرد شما داره که من چه مقدار براتون وار یبستگ  ینو پانصد و ا

 .یشهم یز وار ینکه داد  یماه به شماره حساب کنم. حقوقتون آخر هر 

اتوبوس منتظر ماندم.  یستگاهکردم. به سمت خانه حرکت کردم. در ا  تشکر 
به زور آن   یرمردیاز کنارم رد شد. پ  یلبوفروش  یلبو مشامم را پر کرد. گار  یبو

 :. به سمتش رفتم و گفتمدادیمرا هل 

 .خوامیلبو م یستا،آقا وا -

 :و گفتم یستادما یگار  . کنار یستادا مرد

 !ینلبو بد یک کاسه کوچ  یه -

به لبوها نگاه کرد و چند عدد ورقه لبو را  اشیاستکان ته ینک مهربان با ع مرد
. درون آن گذاشت و به سمتم گرفت  یمصرف گذاشت. چنگال  بار یک در بشقاب  



 

 
45

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

برگشتم. منتظر اتوبوس نشستم و لبوها  یستگاهپولش را حساب کردم و به ا
 هاییاز صندل یکی یو سوار شدم. رو یستادا یوردم. اتوبوس قرمزرنگ را خ
 .رستا را گرفتم ینشستم و شماره یخال

 ی؟الو سالم. خوب  -

 ی؟سالم. خوبم تو چطور -

 .کردم  یداکار خوب پ  یهرستا.  یمعال -

 هست؟ یجدًا؟ حاال چ  -

را مدام   یفشبود و ک  یستادهکه کنارم ا  یخانم  یفکه با دست چپ ک  طور همان
 :گفتم  زدمیپس م کوبید،یبه صورتم م

از  تونمیکه م  ینه. مهم ایستخب کم ن یکمتره ول  یحقوقش از اداره کار -
 .که درس خوندم، توش استفاده کنم  یارشته

گفت. به   یک تبر  انگیز یجانا شرح دادم و او هکارم ر   یشبرا یاتجزئ یکل  با
کردم و مشغول درست کردن عوض  را    یمهالباس  یاز خوشحال  یدم،خانه که رس

 .فنجان قهوه شدم یک 

*** 

 :گفتم  ینسبتًا بلند یصدا با

 !چرا؟ داری؟یچرا دست از سرم برنم -
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 :آورش کرد و گفتچندش یهاهم از همان خنده باز 

 دمیاز دستش نم وقتیچرو بخوام، ه یزیچ یمن وقت چون دوستت دارم.  -
 یدی؟فهم ی. تو مال منیارمو به دستش م

و  یدمرس یا. به درهآمدیبه دنبالم م دویدمیآمد. فرار کردم. هرچه م جلو
به  یثانهخب یآرام با لبخندمجبور شدم توقف کنم. به سمتش برگشتم. آرام

خورد. به درون دره  یز ل یمرا عقب گذاشتم و ناگهان پا یم. پاهاآمدیسمتم م
. بدنم زدمیم سفنو چشمانم را باز کردم. نفس یدمکش یغ پرتاب شدم. ج

بود   یچه خواب   نیاز عرق سرد! ا  یسخشک شده بود و تنم خ  یم. گلولرزیدیم
و به ساعت نگاه   یدمکش  یق. چند نفس عمیدمصورتم کش  یرو  ی! دست یا؟خدا

شدم. از جا برخاستم و به حمام  یدار کردم. ساعت شش صبح بود. به موقع ب
آمدم و  یرونبروم. از حمام ب ر ابه محل ک یز تم یدرا با امیرفتم. روز اول کار

دار کاله یشرتبه همراه سو رنگ یخی ین. شلوار جیدمرا پوش یمهالباس
شده  یدهکش  ییبه رنگ طال یر صورت ش یک طرح  یشرتسو ی. جلویمشک 

. خزان یدمسرم کش یرا رو یشرترا بر سر کردم و کاله سو امیبود. شال مشک 
 یدمرا پوش  امیمشک   هاییآمد. کتان یزمستان م  یسرما  یبود و بو  یانرو به پا

 یکدیگر شلوغ بود و همه به صورت منسجم به  یبو راه افتادم. اتوبوس عج
 یتجمع  یناز ب  خواستیم  یقدر متراکم بودند که اگر کسبودند. آن  یدهچسب

به در   یدنقبل از مقصدش اقدام به رس یستگاهدو ا  یدشود، با  یادهرد شود و پ
 .کردیاتوبوس م
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هر کس بهم   یدست و پا  یجا  یاو. گرسیدینامطبوع به مشام م یبوها  انواع
نفر در کمر من بود. نفسم را  یک  یمن و پا یدر پهلو یبود، دست زن  یختهر

 .کردم  یشماربه مقصد لحظه یدنرس یحبس کردم و برا

فروشگاه بودم  یورود یک . نزدیدمکش  یشدم و نفس راحت  یادهاتوبوس پ از 
کاله بر سر داشت، که    یتوجهم را جلب کرد. موتورسوار یمروکه صحنه روبه

 :زدیم یادو دختر فر  یدکش  یروندختر جوان را از دستش ب یفک

 !یرینشدزد، دزد، بگ -

موتور   یمبا پا  رویادهاز پ  ی. با حرکت شدیم  تر یک هر لحظه به من نزد  موتورسوار 
 ینزم یرو تعادلش را از دست داد و یادشرا هل دادم. به خاطر سرعت ز

هم به دنبالم آمدند. موتورسوار در  یادیز یت. جمعیدمافتاد. به سمتش دو
و چنگ   یدماو رس  بهموتور بود که    یر خودش از ز  یدنکش  یرونب  یحال تقال برا
 .اشیقهانداختم به 

 .یسزنگ بزنه پل یکی! یفدزد کث -

ر را برداشتم و به سمت دخترک گرفتم. دختر آشنا بود. همان دخت کیف
تشکر   ی. با خوشحالیواستو نامش ش  شومیکه از امروز با او همکار م  یمهربان 

 .کرد

 .ممنون خزان جان -

 یاشونزده  ی! پسر شدیصورت موتورسوار برداشتم. باورم نم یرا از رو کاله
 :انداخته بود. ملتمسانه گفت یر زهفده ساله بود. سربه
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 .من برم. غلط کردم ینتورو خدا بذار -

 :بود گفت یستادهکه کنارم ا  یرمردیت. پلش سوخحا به دلم

 .رو بدزده یفشک  یگهبدبخت د یهسراغ  یرهها! اگه بره م یولش نکن -

 :به پسرک گفتم رو

 !...چند سالته؟ تو دونییم ی؟چرا دزد -

 یهصورتش گذاشت و به گر   یبر صورتش زدم. دستش را رو  اییلیخشم س  با
 :زدم یادافتاد. فر 

 یشی؟م یچ  یکجا رفته؟! تو بزرگ بش  تی. مردونگ خاک بر سرت -

. حس ترحم کل وجودم را فراگرفته بود و سوختیدلم به حالش م بیشتر 
توقف   یابانکنار خ  یسپل  یبعد، خودرو  یقیکرده بود. دقا  یختهخشمم را برانگ

. یدندشدند و به سمت ما دو یادهاز خودرو پ یانتظام یرویکرد. سه نفر از ن
 یها که رو  یساز پل  یکیبردند.    ینبه سمت ماش د زدند و او رابه پسر دستبن

 :به سمتم آمد و گفت ی،نوشته بود سرگرد محمد احمد اشینهس

 .ممنون خانم یتوناز همکار -

 .ینکن  یلطف  یه. فقط کنمیخواهش م -

 یید؟بفرما -

 !. گناه دارن به خداینها کنبچه ینبه حال ا یفکر  یه -
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 :تکان داد و گفت سری

از  یکار  یچشاءاهلل که آدم بشن. تا خودشون نخوان، ه. انبیننیآموزش م -
 .. روزتون خوشیاددست ما بر نم

 :رفتم و گفتم یواو سوار شد. به سمت ش یددو ینسمت ماش به

رو  تیفک  یری،راه م رویادهپ یتو یباشه. وقت  یفتحواست به ک یشتر ب یدبا -
 !یابونهننداز که به سمت خ یدست  یرو

 .. بازم ممنونکنمیبه بعد، حواسم رو جمع م ینچشم از ا -

 :زدم و گفتم لبخند

 .نداشت یقابل -

 .یمسمت فروشگاه رفت به

 :گفت  شیوا

 .یریتتو اتاق مد یمبر  یدبا یاب -

آمده بودند و منتظر ما بودند.  یه. بقیمراه افتادم. در زد و وارد شد همراهش
 :فرهاد از جا برخاست و گفت

 !ین؟اومد یر روز اول د یها! خانم شاهپورخانوم ینردک  یر د -

 :کرد و گفت  دستییشپ یواکه ش  یمبگو یزیچ خواستم
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 یفمدنبال دزده افتاد و ک یرو زد و خانم شاهپور یفممن شد. دزد ک یر تقص -
 .دزده رو ببره یادب یسپل یمرو از چنگش درآورد. منتظر موند

 :با تعجب گفت فرهاد

مرد هستم عمرًا  یه! من که ین؟! شما دزد گرفتیگنم خزان خانم، راست -
 !دمت گرم یول،. ایرمدزد رو بگ یهبتونم 

 :زنان گفتدست رها

 .به افتخار قهرمانمون -

 :و گفتم یدمکنان دست زدند. من هم خندخنده همه

 .ینبزرگش نکن قدر یننکردم ا یکار خاص -

انه خوردن، از صبح. بعد  یمو مشغول خوردن صبحانه شد  یمنشست  یز م  پشت
 :دست لباس به دستم داد و گفت یک فرهاد 

 .سیمیب  ینمتون باشه. افکر کنم اندازه -

از آنها شدم و  یکیبه سمت اتاق پروها رفتم. وارد  یهکردم و مثل بق  تشکر 
مردانه  یقه یراهنبود. پ یبابه خودم نگاه کردم. ز ینه. در آ یدملباس را پوش
کت مانند   یمانتو یراهنپ ی. رویمشک  ینوار جبه همراه شل یساده و مشک 

. مقنعه روشن یباسنم بود و رنگش آب  یر تا ز اشیکه بلند  شدیم یدهپوش
نباشد. ساده مثل  یانانم یلیخ یمکردم موها یرا سر کردم و سع یمشک 

 .یشههم
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 یرونگذاشتم و از پرو ب  یلونرا داخل نا یمها. لباسیشیآرا گونهیچه بدون
بود. رها  یشآرا یدمشغول تمد ینهآ  ینگاه کردم. نسترن جلو هیآمدم. به بق

 یلشمشغول گذاشتن لباس و وسا یواو ش کردندیبا هم صحبت م یاو رو
رفتم.  شقرار داشت. به سمت یریتتاق مددرون کمد کوچک بود که کنار در ا

 :نگاهم کرد و گفت یواداشت. ش یده عدد کمد کوچک بود که هر کدام عدد

 .رو بردار یدشرو بذار داخلش و کل یلت. وسایهو دو خال یستب و یستدو -

به  یلباس ما بود ول یهفرمشان شبکه گفت را انجام دادم. پسرها لباس  کاری
داشتند. هر کدام  ی_مشک یآب  یونبه همراه پاپ رنگ یآب  اییقهمانتو جل یجا

وارد  هایکم مشتر . در فروشگاه باز شد و کمیمماند هایمنتظر ورود مشتر
. امروز هوا به ودندلباس گرم آمده ب یدخر  یفروشگاه شدند. معمواًل همه برا

 یگر د  یاکرد. با تعجب به دختره  یینماسرد شد و زمستان باألخره رخ  بارهیک 
را   ییپالتو  یواترفند خود را داشتند. ش  یجذب مشتر   ینگاه کردم. هر کدام برا

که چقدر لباس   کردیم یفعر همسرش مدام ت یپوشانده بود و جلو یبه مرد
و رها و  یاآن شخص نبود! رو مناسبآن لباس اصاًل  یول یباستدر تنش ز

پوچ و   هاییفو تعر نسترن هم که مثل اکثر فروشندگان خانم با عشوه آمدن  
خودشان را داشتند.  یایهم که دن یان. آقاکردندیجذب م یمشتر  یباززبان
کاذب.   یمیتصم یجادبا ا یگریو د ددایلباس م یبا احترام به مشتر  یکی

را  هایندند. من ترفند خودم را داشتم. بهتر رسییکننده به نظر م خسته
 .خریدیخودش آن را م یو مشتر  کردمیانتخاب م

*** 
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کردم. رو به زن و   یداپ یو باألخره کت مناسب گشتمیم یچرم یهاکت  میان
 :مرد جواب گفتم

 ینا کنمیحس م یول یمدار ینمه. بهتر از اار د یاالعادهکت جنس فوق  ینا -
 .ین. لطفًا امتحانش کنیادبه آقا ب یشتر ب

لباس را صاف کردم و به  ییقه. یدرا نگه داشتم و مرد جوان آن را پوش کت
 :اشاره کردم. خودش را برانداز کرد و رو به همسرش گفت ینهآ 

 !نظرت؟ -

 .خودت دوختن یخوشگله. انگار برا یلیخ -

 .خانم برمیرو م ینهم -

 :زدم و گفتم یتمندیرضا لبخند

 .صندوق، مبارک باشه ییدبفرما -

روز اول خودم را  یراب یآمدند و رفتند. حساب  یادیز هاییشب مشتر  تا
 یهبه خانه رفته بود. با بق یشخسته کردم. فرهاد هم دو_سه ساعت پ

 .کردم و به خانه برگشتم  یخداحافظ 

*** 

 یهمه را به خوب  یباً . تقر گذشتیم نم در آن فروشگاههفته از کار کرد یک
هم با فرشته )همسر فرهاد( مالقات داشتم که به  بار یک  یشناخته بودم. حت 

ها بود. صورت فرشته  یهبود. مثل اسمش شب  یباییگاه آمده بود. دختر زفروش
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سبزرنگ.  یقلوه و چشمان  یهابرجسته داشت. لب یهافرم با گونهخوش
قدر با من گرم گرفت که حس کردم بود. آن ییخوان و فرشتهدختر مهرب

پنج  یباً تر بود و تقر . سه سال از من بزرگیمباش یخوب  یهادوست توانیمیم
 .آمدندیبهم م یلی. خگذشتیسال از ازدواجش با فرهاد م

شد. دو  یدهدادم و در فکر فرو رفتم. ذهنم به سمت بابک کش یهتک یوار د به
که هر طور شده به دنبالم   دانمی. میدمس وحشتناک را دکابوآن   یگر بار د

 یسالم شخص ی. صدایدمکش  یقی. نفس عمخواهد کرد یداو مرا پ گرددیم
. مرد یدمکه وارد فروشگاه شد، رشته افکارم را پاره کرد. به سمت صدا چرخ

 یبود. بازوها  یستادهفرهاد ا  یز م  یرودرشت روبه  یکلیبلند و ه  یبا قد  یجوان 
بود که بر تن داشت.  رنگییکت مشک   یندرحال پاره کردن آست اشیدهورز

 .دبو یدهپوش یلباس رسم

 !یدی؟رس ی. ک یز : به! پسرخاله عز فرهاد

 .یشساعت پ یک ینهم -

 ی؟برگشت  یر د قدر ینچه خبر بود که ا ی! ناقال دب یر به خ یدنرس -

 یهاعرب  ینودم. اجا بنه؟! من فقط چهار ماه اون  یفرهاد تو هنوز آدم نشد -
 .یارنکه! پدر آدم رو درم  یستنن یه. مثل بقیانشق راحت با آدم راه نمکله

 نه؟ یا یخوشگلت رو بهشون بنداز یهافرش یحاال موفق شد -

 فرشته خوبه؟ ی؟! خوب یوونهد -
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 ی؟لباس ببر  ی. اومدیمخوب -

د رو وار  نفر  یه. یهکار  یجور مهمون  یهمهم.  یمهمون  یهبرم  یدآره فردا با -
فقط تورو خدا مثل   برام انتخاب کنه.  خوامیلباس رو م  ینکه بهتر   یادبفرس ب

 !بود؟ ینباشه. اسمش چ  یهاون دختره قبل

 :و گفت یدفرمش کشخوش یبه چانه دستی

 .فکر کنم نسترن بود -

 !که  ایهیقه. دختر خوش سلیشهبابا. ناراحت م شنوهی! میسه -

 .است یوونهد یول دونمیم -

 :ام گرفت. فرهاد گفت. من هم خندهیدخند یز ر فرهاد

 ت رفت. آره؟رو مخ یادیز -

گفت که حالم رو   یزمعز  یزمعز  قدر ین. ایشآره بابا. انگار اومدم خواستگار -
 .بهم زد

 :گفت  فرهاد

 .یدستم رو ببوس یایسراغت که بعدش ب فرستمیدفعه م یننفر رو ا یه -

 !عمراً  -

رو ف چرخاند. نگاهم را از آن دو به روبها به اطراو چشمش ر  یدخند فرهاد
 .دوختم
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 جا؟ینا یایخزان! م -

 :سمتش رفتم و گفتم به

 !بله -

 :مرد جوان اشاره کرد و گفت به

 . ...تاجر بزرگ فرش و یک سراج هستن.  یحپسرخاله بنده مس یشونا -

 :فورًا گفت مسیح

 .بس کن فرهاد -

بداخالق   یآقا  ینا  خوامی! خب خزان جان میوونهد  رمذایسرت مبه: سر فرهاد
 .که کارت درسته  دونمی. میکن  یرو راض

 .ینچشم. لطف دار -

 :گفت  یحرو به مس فرهاد

 .کارمندمه  ینها! بهتر  ینکن یت. کارمند من رو اذیحبرو آقا مس -

دختر کوچک   یکفرهاد او را در برابر    خواستیدلش نم  یداخم کرد. شا  مسیح
نشوند. در دلم   ییناکرده دخترها هوا  ییکند که خدا  جایب   یفعر از او ت  ایکند  

 :زدم. به داخل اشاره کردم و گفتم یپوزخند

 .ییدبفرما -
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چشمم را گرفت. به سمت   یاهشس  یهابود و برق کفش  یینافتاد. سرم پا  راه
 :و گفتم یستادم. ایمرفت یک شماره  یاتاق پرو

 ید؟مد نظر دار یخب رنگ خاص -

 :فتسرد گ خشک و خیلی

 .کن  یشنهادخوبه پ دونییم ینه هرچ  -

 :به سمتش گرفتم و گفتم یدیسف یراهنرگال پ میان

 .یارمتا من برم شلوار ب یدرو بپوش ین. ایدداخل پرو باش -

 یمشک  ینرا گرفت و داخل رفت. به سمت شلوارها رفتم و شلوار ج پیراهن
را هم برداشتم. م آن و کر  یابرداشتم. رنگ سرمهجنس را داشت  ینکه بهتر 

. در پرو را یدمبرگز   یو کرم و مشک   یاکت سرمه  یک تک هم    یهاکت  یاندر م
 :زدم و گفتم

 .یدرو بپوش یاول شلوار مشک  -

ها کردم. به کت  یزانکنار اتاق پرو آو  هاییلهها را به مرا گرفت. کت شلوارها
د داد. به نشان خواه تر یاو را رسم یارنگ سرمه کنمیشدم. حس م یرهخ

و  یقهبود. جل یآن کاماًل رسم یپلماتد یقهالعاده که کت فوق  ینخصوص ا
را برداشتم و  شکیآمد. کت م یرونمناسب را آوردم. از اتاقک ب یهاکراوات
 جایمرا ب   خواستیبه صورتش نگاه کنم، به سمتش رفتم. دلم نم  ینکهبدون ا

بود.  ینبدب یلیس زن خبود نسبت به جن یداکه پ  ییجاقضاوت کند. از آن
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کت را مرتب کردم. مشغول بستن کراواتش شدم.   یقهکت را بر تنش کردم. 
. عقب رفتم و نگاهش ردمسرم را باال نب ینگاهش را حس کردم ول ینیسنگ

 :و چند ژست گرفت و گفت یدد ینهکردم. خودش را در آ 

 !خوبه -

 .ینرو هم امتحان کن یالطفًا اون سرمه -

 یرونو ب یدرا پوش یاداخل پرو رفت. شلوار سرمه م و دوبارهرا درآورد کت
. آمدیپوستش م یبه رنگ گندم یاآمد. درست حدس زدم. رنگ سرمه

 یبکت عج  ینرا بر تنش کردم. دوخت ا  یارنگ کرم شدم. کت سرمه  یخیالب
 یمشک  اشینهرا انتخاب کردم. رنگ زم یکیها کراوات  یاناست. از م یندلنش

 یمشک  یرا رو  یااز رنگ سرمه  یاداشت و هاله  یاسرمه  یهاملمخ یبود ول
لب   یر را نگاه کردم. ز  یش. کروات را بستم. عقب رفتم و سرتاپاکردیم  یاننما

 :گفت

 .کمه  یزیچ یه -

 یافتاد. گوناخودآگاه نگاهم در چشمانش ا کردم،یکه براندازش م  طور همان
بود، مثل شب  یاهحد سز ا یشچشمانش ب یاهچشمانم را قفل کرد. رنگ س

قطعا   کرد،یو اگر اخم م  رسیدیهم خشن به نظر م  یبراق و نافذ! کم  مهتابیب 
نگاه   بودم،که آورده    ییها. به خود آمدم و به کفششدیم  یعشمط  یهر کس

را انتخاب کردم. ضربان قلبم باال  یکردم. هول کرده بودم. تمرکز کردم و کفش
 :گذاشتم و گفتم  یشپا یرده بود. کفش را جلورفته بود و کف دستانم عرق ک
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 .ینرو بپوش ینا -

زدم و نفس   یتاز سر رضا  یبود. لبخند  یعال  یز چبار همه  ین. ایدرا پوش  کفش
به خودش نگاه کرد. سرش را به  ینهفت. در آ . قلبم آرام گر یدمکش یقیعم

 :تکان داد و گفت ییدتأ ینشانه

 .برمیرو م ینمحشره! هم -

 .عوض کنم ینبگ یستین،ن یراض یزیشچ اگه از  -

 :گفت  فوراً 

 .کردینم یفازت تعر  یخودو نقصه. فرهاد ب عیبینه! ب  -

از  یدتاد. شابه چشمانم انداخت. دوباره قلبم به تپش اف آمیزیینتحس نگاه
داشت و   یاساده  یشر! تهدانمیبود. نم  یگرید  یز هم چ  یدترس بود، شا  یرو

که آنها را به سمت باال شانه زده بود،  گیرنیصاف و براق مشک  یموها
 یداده بود ول  تلجبازاند که با ژل آنها را حال  یشقدر موهامشخص بود که آن

. از زدیو با دست آن را باال م آمدیم یینمرتب پا یشباز هم چند تار موها
 .کردیو نقص بود البته اگر کمتر اخم م عیبیب  ینظر او را گذراندم. موجود

 .نفر دم در باهات کار داره یه انخز  -

 یو مرموز یبعج یتگفت و رفت. شخص  یاجمله یشهبود. مثل هم فرجام
رگشته باشد، رو رستا ب  یدشا  ینکهبا من کار داشت؟! با فکر ا یداشت. چه کس

 :گفتم  یحبه مس
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 .من برم یدندار ی. اگه کاریدببخش -

 .حساب کنم فرهاد که پول لباس رو یشپ یامبرو. ممنون. منم م -

 .یدبازم ببخش -

 :رفتم. گفتم یوارا برداشتم و به سمت ش یاضاف  هایلباس

 .یدنفر دم در کارم داره. ببخش یهسر جاش،  ذارییرو م هاینا -

 .. تو برو به کارت برسیزمنداره عز  یاشکال -

هم به صندوق رفته بود و مشغول  یحکردم و به سمت در رفتم. مس  تشکر 
 :بود. فرهاد رو به من گفتصحبت با فرهاد 

 .کنه  یفتعر  یاز کار کس یحبودم مس یده! ندیگل کاشت   یشهمثل هم -

 :دادم و گفتم یلشتحو لبخندی

 با من کار داشت؟ یآقا فرهاد کس -

 .بود یستادهدم در ا جاینپسر جوون بود. هم یهآره  -

. جلو ودب یستادها یاباندر فروشگاه رو به خ یروروبه ینگاه کردم. مرد کمی
 !باشد؟ توانستیم یرفتم. چه کس

 ید؟با من کار داشت -

 .بر لب داشت اییثانهمن! ارسالن بود. لبخند خب یسمتم برگشت. خدا به

 .کردم  یداتباألخره پ -



 

 
60

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

 :زدم فریاد

 کنی؟یم یچه غلط  جاینتو ا -

 !یزماومدم دنبال تو عز -

 :زد یمسر صداهم فشردم. فرهاد از پشت  یرا با خشم رو هایمدندان

 ی؟اومده خانم شاهپور یشپ یمشکل -

 :بود. گفتم یستادههم کنارش ا مسیح

 .. ممنون آقا فرهادیهمشکل ظاهرًا خانوادگ -

 :جلو آمد و گفت یقدم ارسالن

 !برگرد خونه. بابک نگرانته -

 :زدم یاداسم بابک، بدنم مورمور شد. دستم را مشت کردم و فر  یدنشن با

 یاون عمو یهارو تو گوش ینا یدی؟همسرم برداره. ف بهش بگو دست از  -
ن چند وقته . میعوض یه یشپ گردهیکثافتت فرو کن. بهش بگو خزان برنم

 :. ارسالن خونسرد گفتیدمآرامش رو از دست نم ینو ا یدمبه آرامش رس

 .بخش باشهبرات لذت قدر ینشدن ا یدختر فرار یه دونستمینم -

 یلیمام زورم را در دستم جمع کردم و سگرفت. ت  چشمم را  یخون جلو  دوباره
 یدنو با د  یدبه لبش کش  یبر صورتش زدم. گوشه لبش پاره شد. دست   یمحکم

 :زد یادخون به سمتم هجوم آورد و فر 
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 !یعوض کشمتیم -

بر صورتش  یو مشت  یدم. خودم را عقب کشیردرا بگ امیقهانداخت که  چنگ
. هر چه بر دستش مشت یدلو کشو مرا ج  را گرفت  امیقه. با دو دست  یدمکوب
داشتم. بر  یبود. گردنم را گرفت و فشار داد. حس خفگ  دهفاییب  یدم،کوب

 :زد ادصورتم آورد و د یک نکرد. صورتش را نزد یمرها یدستش چنگ زدم ول

 !بریمتیم یایمم یسخونه وگرنه با پل گردییفردا برم ینهم -

 !یکهولش کن مرت -

 یکندررا رها کرد و س  یما به عقب هل داد. گلودست ارسالن ر بود. با دو    مسیح
 :خورد. به سرفه افتادم. فرهاد به سمتم آمد و گفت

 !خزان حالت خوبه؟ -

رو به ارسالن  یحمثبت تکان دادم. مس یسرم را به نشانه یمهاسرفه میان
 :زد یادفر 

 .نکردم اتتیکهیکه! گمشو تا تیدی؟از خودت نشون م تر یفزورت رو به ضع -

 :رو به من داد زد ارسالن

 .گردمیبرم یول یرمم -

 یدستانم گرفتم. صدا یانفروشگاه نشستم. صورتم را م یپلهتک  یلبه
جا دور شد. فرهاد ارسالن بلند شد و چند لحظه بعد، از آن ینماش یرهایتا

 :کنارم نشست و گفت
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 .رفت! آروم باش یگهد -

 :یدمرا شن یواش یامتوجه لرزش بدنم شدم. صد تازه

 حالت خوبه؟ یزمخزان، عز  -

و   گشتیو قدرت تکلم را از دست داده بودم. ارسالن برم  لرزیدمیهم م  هنوز 
 ی! دستم را رویقیحق  یها. دوباره بابک و دوباره آن کابوسبردیمرا با خود م

 :یدملب غر  یر فشار دادم و ز هایمیقهشق

 !ی... عوضیعوض -

 :و گفت یدمرا در آغوش کش شیوا

 .یر آروم بگ -

 :و گفتم یدمکش  یقیجا برخاستم. همه دورم جمع شده بودند. نفس عم از 

 .سر کارهاتون. من خوبم یدبر  -

 یشانرفتن دست تکان داد. همه سر کارها یبه معنا یهرو به بق فرهاد
. یمرفت  یریت. داخل اتاق مدیمبه داخل برگشت  یحبرگشتند. همراه فرهاد و مس

. فرهاد یمروروبه یحنارم و مس. فرهاد کیممهمان نشست یهایصندل یرو
 :گفت

بتونم کمکت  ید. شایهچ یهحرف بزن خزان! به من اعتماد کن و بگو که قض -
 .کنم
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 :گفت  مسیح

ازش کمک  یمبتون یدشا یه،مشکل چ یبگ  ی. اگ یلهدوست دارم وک یهمن  -
 .یریمبگ

 :و گفتم یدمبه صورتم کش دستی

 ی. اسمش به عنوان پدر توکردمیم یزندگ  یمپدرراستش من با نا -
 یرون. منم به کمک دوستم از اون خونه بکردیم  یتماذ  یلیمنه. خ  یشناسنامه

 . .... اگه دستش به من برسهکنمیم یاومدم و حاال تنها زندگ 

انداختم. دوباره دستانم به لرزش  یینبابک سرم را پا یآوردن چهره یادبه  با
را  یوانبه دستم داد. با دستان لرزان ل یآب  یوانردم. فرهاد لافتاد و سرفه ک

 .از آب را خوردم یگرفتم و کم

 . ...یاو زخم  یکبود  یمثال جا ی؟کن  یتکه ازش شکا  یدار ی: مدرک فرهاد

 :نگران شد و سکوت کردند. منتظر جواب من بودند. گفتم  یشانهردو  چشمان

 .ندارم ینه مدرک  -

 :فتداد و گ یرونب یدگ سوآ  ینفسش را از رو فرهاد

هست که از دستش خالص   ی. قطعًا راه یریتماس بگ  یدبهتره با مج  یحمس -
 .شه

 .را گرفت یادرآورد و شماره یبشهمراهش را از ج یگوش  مسیح
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توک پا  یه یشهم یگم... میمسعادتممنون... کم ی؟... خوب یدخانسالم مج -
 یه  یآره... اگه کار دار  دارم...باهات    یکار  یه  فرستم،یکه برات م  یآدرس  یایب

آدرس رو... ممنون...  فرستمیپس م ی... اوک شمیمزاحمت م یگهوقت د
 . ...فعالً 

 :کرد و گفت  قطع 

 .یادم یگهساعت د یمتا ن -

 !: خوبهفرهاد

 .مزاحم شمام شدم یدببخش -

 :گفت  فرهاد

 .حرف رو نزن ینا -

 :گفت  مسیح

 !یکردانتخاب  که برام   یهجبران لباس قشنگ -

 ینمانزدم. سکوت ب یلبخند زد و من هم تلخند کوتاه  یح. مسیدخند فرهاد
 :یدفرما بود. هرکس در فکر فرو رفته بود. فرهاد پرسحکم

 کردی؟یم یتنها زندگ  یتبا ناپدر -

 . ...که از دستش دادم  یشهم یهفت ماه  یقباًل مادرم هم بود ول -

 !روحشون شاد -
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 .ممنون -

 :رو به فرهاد گفت یحبعد مس یقهدق سکوت. چند دوباره

رفتم  یآقاجون من کجاست؟ خونه نبود وقت  یفرهاد تو خبر دار یراست  -
 .جااون

 .سر تکان داد فرهاد

بردش خونه خودشون. دوباره حالش بد  یچند روز یهاومد دنبالش.  ینمت -
 .یکمشده بود 

 .یدکش  یآه  مسیح

 .یریمپرستار بگ یهبراش  یدبا -

 کنن؟  یداپرستار خوب براش پ  یهبسپارم    خواییرو گفتم. م  ینول هممنم از ا -

 .زحمتش رو بکش -

 :شماره از جا برخاست و جواب داد یدنرنگ خورد. با د یحمس تلفن

 . ...الو... اومدم -

و دوستش، فرهاد رو به من  یحرفت. قبل از آمدن مس یرونرا باز کرد و ب در 
 :گفت

سرت آورده...   یی. اگه بابک بالادرت بدون. اگه..... من رو مثل بر ینخزان بب -
 .. خجالت نکشیارمبهم بگو تا پدرش رو درب
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 .نکرده ینه کار -

 !مطمئن؟ -

 .ینمطمئن باش -

. یمکرد  یسالم و احوالپرس یدو با مج یمباز شد و وارد شدند. از جا برخاست در 
 :پاسخ داد شرح دادم. در آخر  یشمسئله را برا

اون فرد   ینثابت کن  تونینیم  ایانید  یشآزما  یه. شما با  ساده است  یلیخ -
گردنت نداره. فقط   یحق   یگه. اون وقت دیبهمرد غر  یه  یشهو م  یستپدرت ن

ازش  یددادگاه. با یمشبکشون یدببا یریم،ازش نمونه بگ یمبتون ینکها یبرا
 .مزاحمت کرده و خودش رو پدرت جا زده یجادکه ا  یکن  یتشکا

 .شن شددر دلم رو امید

 کنم؟  یکار چ یدخب من با -

آورد. آن را   یرونب  یبشاز ج  یگاریبرخاست و لب پنجره اتاق رفت. س  مسیح
 یگار به س یقیآتش زد. پک عم اشیگذاشت و با فندک فلز  یشهالب یانم

 :گفت  یدشد. مج یرهها دوباره به من خزد. نگاه

 .ینبرگه رو امضا کن ینتا من کارها رو انجام بدم. ا ینوکالت به من بد یه -

کرد   یهم خداحافظ  یحمس ید،را خواندم و امضا کردم. بعد از رفتن مج برگه
 .کاش هرچه زودتر از شر بابک خالص شوم  یو رفت. ا

*** 
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دادم. خوشحال بود که باألخره از شر بابک راحت  یحرستا توض یرا برا ماجرا
هاد لباس ولد فر جشن ت یبار برا ینباز هم آمده بود و ا یحواهم شد. مسخ
 یگرفته بود. همه  یشکه خودش خبر نداشت و فرشته برا  ی. جشنخواستیم

 کردیم  گاهمن  صدایب   یحبر چانه زدم و فکر کردم. مس  ی. دست یمما دعوت بود
 :زدم و گفتم یو منتظر بود. بشکن

 !یدمفهم -

 روشن  یآب   ینرا به دستش دادم به همراه شلوار ج  یدرنگیسف  یاپنبه  شرتتی
در دستم را  یطرح ل یراهنآمد. پ یرون. بیدها را پوشپرو رفت و لباس داخل

و  رنگیاقهوه یرا باال دادم. کفش چرم یراهنپ هایینتنش کردم و آست
 :فت. گزدم بخشییت. لبخند رضایدآوردم. کفش را پوش یشبنددار را برا

 .برمیرو م ینخوبه هم -

 :زدم. اخم کرد. گفت لبخند

 کنی؟یذوق م یچ همه یبرا قدر ینا هیشتو هم -

 :گفتم  ییرو جمع و جور کردم. با کمال پررو لبخندم

 .یچ همه ینه برا کنم،یم یمن به افتخار هنر خودم خوشحال -

 :زد و گفت پوزخندی

 .شنبه یدادگاه گذاشتن برا زنگ زد. گفت بهت بگم که قرار  یدمج یراست  -

 ی؟چ  یادک ن... اگه بابیول ینممنون که خبر داد -
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 .یدنحق رو به تو م یبتشدادگاه و غ یبار اجراقانونًا بعد از سه یاداگه ن -

 یکردم. لباس را عوض کرد و به سمت صندوق رفت. بعد از خداحافظ   سکوت
 :به سمتم آمد و گفت یخشک و رسم یلیبا فرهاد، خ

 .بینمتیدا شب مفر  -

 .به سالمت -

*** 

حال نو و تابه  یمهاهم نبود. لباس  یازیم و ننداشت  یدلباس جد  یدنخر   توانایی
 یگر داده بود. د ییر مرا تغ یدجد یزندگ  ینبودند. ا یدهرا ند یمهاآنها لباس

به خواب  ینبود. به خانه برگشتم و از خستگ  موردیب  هاییاز ولخرج  یخبر 
 .رفتم

. فرشته به من یمبه سر کار رفتم. تا شب در فروشگاه بود یشهمثل هم صبح
از خانه نگه  یرونب یابهانه یک داده بود که فرهاد را تا دوازده شب به  میاپ

 رفته بودم. یوانگی. تا مرز دیدبه ذهنم نرس یزیچ یقدر فکر کردم ولدارم. آن
 :رفتم و گفتم فرهادکردم. به سمت   یفکر ممکن را عمل ینبه ناچار بدتر 

 .کنم  یخواهش یه خواستمیآقا فرهاد، م -

 .بگو -
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 ی. راستش کسیرماز دوستم بگ یمهم یز چ یهبرم تا کرج و  یدمن با.. ام. -
... یعنیشما...  یشه. میومدن یرماتوبوس هم گ یطکه منو ببره. بل یستن

 . ...یزهچ

 :حال خفه شدن بودم که گفت در 

 !یم؟نداره که بعد از ساعت ده بر  ی. فقط مشکلبرمتیحتمًا! من م -

 .ممنون یلیمنداره. خ ینه اصاًل مشکل -

 .کنمیخواهش م -

ندهد.   یبا او هماهنگ کنم که سوت   یداو دور شدم و با رستا تماس گرفتم. با  از 
نکرده بودم. ساعت ده  یباز یلمتا ساعت ده دلشوره داشتم. به عمرم ف

که کادو و   یرا عوض کردم. پاکت   یمهاشد. لباس  یلتعط  یشهفروشگاه مثل هم
 ینآست یراهن. پیاوردب یمدادم که برا اویلباس جشنم درون آن بود را به ش

 یدرنگ ه کلوش که سفرا کنار گذاشته بودم، با دامن کوتا رنگییمشک  یاحلقه
 یصورت  یکت کوتاه مجلس یک داشت.  یدرشت مشک  یهابود و طرح گل

بلندم هم همرنگ کت برداشته بودم. کفش پاشنه یراهنپ یرو یهم برا یرهت
فرهاد ساعت   یبرا  مرشان گذاشتم. کادو هم کنارا ه  امیمشک   دستییفبود. ک
را  یشهاها و محبتحمتز  یدنبود. با یا. چارهیدمخر  یمتیقگران  یمردانه

 .کردمیجبران م

 :به سمتم آمد و گفت فرهاد

 .یم. بزن بر رسمیم یر ببرمت کرج و د یدبا خانومم هماهنگ کردم که با -
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بحث را عوض  یدتم. بااشد یادیراه افتادم. در راه استرس ز همراهش
 :رفت. گفتم یح. ناخودآگاه ذهنم به سمت مسکردمیم

 یه؟سراج شغلشون چ یآقا فرهاد، آقا -

 :بود گفت یرهکه به جاده خ  طور همان

رو صادر  یرانیا یهاکرج داره و فرش  ینهم یتو یتاجر فرشه. کارگاه بزرگ  -
 .یگهد یبه کشورها کنهیم

 !نه یا خرهیازش فرش م یاخالقش کس ینبا ا دونمیچه خوب! نم -

حرف را زدم.  یندادم. چرا ا یت من سو یخدا یدهانم را گرفتم. وا جلوی
 .زدی. قهقهه میچیدپ ینخنده فرهاد در ماش یصدا

 یشنچ آتبشنوه حرفت رو، نچ یحخزان. اگه مس یگفت  یخدا! عال یوا -
 .گیرهیم

 :و گفتم یدم. من هم خندیدخند دوباره

 .گفتمیرو م ینتون ادر مورد پسرخاله یدنبا دیببخش -

 !دختر جون یرو گفت  یقتحق -

را  یشهگذاشت. ش  ی. دستش را به سمت پخش برد و آهنگ یدهم خند باز 
 ید. بایمساعت بعد در کرج بود یمتازه را تنفس کردم. ن یدادم و هوا یینپا

 قدر نیکرج ا یر من! چرا مس ی. خداکردمیاو را معطل م یگر ساعت د یک 
رون ی. زنگ را زدم و رستا بیمکه رستا داده بود رفت  یاست؟ به آدرس یکنزد
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را به سمتم گرفت   یکرد. پاکت خال  یشد و با رستا احوالپرس  یادهآمد. فرهاد پ
 :و گفت

 یلیکه خ دونییکشوندمت. م جاینتا ا ید. ببخشیامانت  ینما یاخزان ب -
 .واجب بود

 .یموااز آقا فرهاد معذرت بخ یدبا -

 !زانحرف رو نزن خ ینا یگه. دکنمی: خواهش مفرهاد

 :به فرهاد گفتم رو

دارم  یک صحبت کوچ یه! من با دوستم ین؟منتظر بمون ینداخل ماش یشهم -
 .ید. ببخشیامزود م

 .حتماً  -

 :محض سوار شدن فرهاد، رو به رستا گفتم به

دوازده برسونمش  یدمن با یکهنزد قدر ینشدم. چرا کرج ا یچارهرستا ب یوا -
 !کار کنم؟  یرو چ  یگهساعت د یک به خونه. 

 :زد و گفت اییثانهفکر کرد و لبخند خب کمی

 .نقشه دارم یه -

 ی؟چ  -

 :زد و گفت لبخند
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 . ...یخودت رو به غش کردن بزن  یدبا -

 !ی؟شد یوونهد -

 .تنها راهه خزان ینا -

 :فکر کردم. مجبور بودم. گفتم کمی

 !ی؟چ خب. بعدش که  یلیخ -

به  یدنبا یدم،به صورتت آب نپاش که  یاونش رو بسپار به من. فقط تا وقت  -
 .یایهوش ب

 .هوف! باشه -

 !خب زود باش غش کن -

 :. آرام گفتمیدخند ریز 

 !کوفت -

وجودم بود را جمع کردم و خودم را  یماندهکه در ته  یگریاستعداد باز تمام
 یادو هوا گرفت. فر  ینزم یانا منکرد و مر  یرها کردم. رستا نامرد ینزم یرو
 :زد

 !...آقا فرهاد، آقا فرهاد -

 :شد و گفت یادهپ یمهسراس فرهاد

 !...شده؟! خزان... خزان یچ  -
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 .و از حال رفت یرهم یجگفت سرم گ  یهو دونمینم -

 :که من دلم به حالش سوخت. فرهاد گفت  زدیحرف م یچنان بغض با

 .یاربرو کمک ب دارمیمن نگهش م -

. ریختمیاز خجالت ُشرُشر غرق مفرهاد بودم و  یهادست یانمن م ایادخ
بعد، رستا   یقه. چند دقیدنتنقشه کش  ینرستا لعنت بر هفت جد و آبادت با ا

 یگریو د زدینفر بادم را م یک اش آمدند و مرا به داخل بردند. و دخترخاله
 :زدیم یادفر 

 !یارینآب قند ب -

قدر آب بودم. آن یدهترسگاه چشم باز کردم. شدن صورتم، ناخودآ یسخ با
اش داشت. کردن خنده  یدر مخف   ینفس افتادم. رستا سعبود که به نفس  یخ

 :گفت

 یزم؟عز  یخوب  -

 :و زهرمار. آرام گفتم عزیزم

 .خوبم... نگران نباش -

 :گفت  فرهاد

 .. آروم باشیاددکتر ب یمزنگ زد -

 :لب گفت یر و زباال انداخت  یانهرستا نگاه کردم. شا به
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 !فرهاد اصرار کرد به من چه؟ -

 :. گفتمیدمخط و نشان کش یشچشم برا با

 .شده یرتوناالن هم د ین. همیستن یاز آقا فرهاد دکتر ن -

 .یشهنم یرممن د -

هم بزنم. دکتر آمد و رستا ماجرا را  یِسُرم الک  یک  یدبه شانس من! با لعنت
 .زد یمساعته برا یک یتیقوِسُرم ت یک و  یدخندبه او گفت. دکتر هم 

 .شینیساعت معطل م یک قشنگ  جوریینا -

به رستا لعنت بفرستم که فرهاد وارد اتاق شد. از دکتر تشکر کرد و  خواستم
 :کنارم نشست. گفت

 !مراقب خودت باش دختر  یکمی. یشد یفضع کنییکار م  قدر ینا -

برخاستم و حرکت   ساعت بعد، از جا  یک . سکوت کردم.  خندیدیم  یزریز ر  رستا
! یدنشنقشه کش ینخواهم کرد. با ا ی. به رستا گفتم که کارش را تالف یمکرد

شام به  یدر راه، تلفن فرهاد زنگ خورد و گفت که خانمش خواسته مرا برا
که   یکردم و آخر سر موافقت کردم. به راست   یشان ببرد. چند تعارف الک خانه

 !د چقدر مهربان و رئوف استمر  ینا

*** 

 یک. خانه واقع در طبقه هشتم  یدیمشان رسسر ساعت دوازده به خانه  ستر د
سوار آسانسور شوم. امروز  یدمحشر است! با یکی ینمجتمع بزرگ بود. ا
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دست هم داده که مرا نابود کند. در آسانسور باز شد و فرهاد بهدست  یز چهمه
 :گفت

 .ییدبفرما -

 .شمانه اول  -

 .ها مقدمنخانم -

 .داخل یدر ل شما بگفتم او -

لب به  یر تعجب نگاهم کرد و داخل رفت. پشت سرش داخل رفتم و ز با
. به محض حرکت کردن آسانسور، رنگم فرستادمیم  ینعالم و آدم نفر   یهمه

 .داشتم یام دردش شروع شد. حس خفگ معده یشها. از تکانیدپر 

 !حالت خوبه؟ -

 .یستم خوب ننه نه! اصالً  -

 :و گفت یدده بودم. خندرو شغرغ هاییرزنپ مثل

 ی؟دار یتبه آسانسور حساس -

 :گفتم  یتعصبان با

 !خنده داره آخه؟ -

 .یدنه نه، ببخش -

 :در کنترل خودش داشت. گفت سعی
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 .یشیبهتر م یر بگ یلهم یندستت رو به ا -

 یرونم را ببه طبقه هشت، خود یدنچنگ زدم. به محض رس یباً را تقر  میله
و به سمت در  ید. فرهاد دوباره خندیدمکش یقانداختم و چند نفس عم

اش در هم و نگران در را باز نکرد. چهره یکس  یشان رفت. زنگ را زد ولخانه
به من  ترف یادشقدر نگران شده بود که را درون در انداخت و آن یدشد. کل

 :داد زد یها خاموش بود. با نگران تعارف کند. پشت سرش وارد شدم. چراغ

 ی؟فرشته؟ چرا در رو باز نکرد ییافرشته! کج -

 یان. فرشته از میدندمحض روشن کردن برق سالن، همه دست و سوت کش  به
 یفرهاد باز شد و لبخند رو یهادر دست جلو آمد. اخم یکیبا ک یتجمع

 :شته رو به فرهاد گفتلبانش نشست. فر 

 .یزمتولدت مبارک عز  -

 !یوونهد یتو که منو دق داد -

آمد رفت و به همه خوش  یتجمع  یان. فرهاد میداد را بوسرهف  یگونه  فرشته
 :گفت. بعد رو به فرشته گفت

 !پس کرج رفتن خزان هم نقشه بود؟ -

 :غریدم

 ییرو امشب هر بال  یچارهدکتر هم نقشه بود و من ب  یبله اون ِسُرم زدن آقا -
 .ینسرم آورد ینتونست
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 :. فرشته بغلم کرد و گفتیدندخند همه

 .ی! ممنون که کمکم کردیزمعز  یدببخش -

 :زدم و گفتم لبخند

 .بود یفهوظ کنمیخواهش م -

 :به فرهاد گفتم رو

 !جان تولدت مبارک یسرئ -

 .ینش یهبق یهانقشه ییفدا یگهد یدوارمممنون. ام -

. همه آمده بودند. مادر و پدر فرهاد و تک خواهر که اسمش یدیمسه خند  هر 
فرهاد و تک دخترشان  ی. خالهیدبرادرش فر بود. مادر و پدر فرشته و  یبافر 

همسن و سال فرهاد   یباً فرهاد که مجرد بود و تقر   ییو پدرش. دا  یحنهال. مس
هم بودند،  رانشانمسبود. اقوام فرشته نبودند. دو نفر از دوستان فرهاد و ه

فروشگاه. به اتاق خواب فرشته رفتم و لباسم را  یهابچه یبه اضافه همه
 ینی. سنگینمرفتم که کنارش بنش  یواه سالن برگشتم. به سمت شعوض کردم. ب

نگاهش   ینکه. به محض اکردیبود که مرا نگاه م  یحرا حس کردم. مس  ینگاه 
 یکها را فوت کرد و کفرهاد شمع نشستم.    یوا. کنار شیدکردم، نگاهش را دزد

شربت و  هاییشهش یز،هر م یرو هایک کردند. کنار ک یمهمه تقس ینرا ب
که همراه  یختمر یمعمول یهاقرار داشت. از همان شربت آلبالو یدنیوشن
 .بخورم. همه مشغول صحبت شدند یک ک
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همه  یباً که برقصند. تقر  یختندوسط ر هایپخش شد و بعض یشاد آهنگ
را نگاه  یحمس یچشم یر . زیواو ش یحبودند جز من و فرجام و مسوسط 

از شربت آلبالو خوردن  وقتیچه ید. او هم شربت آلبالو خورد. شاکردمیم
د یمهم بود. شا  یمهم بود؟! آر  یمحال! مگر براخوشحال نشده بودم تابه  یکس

 یمکه برا  یدمدر او د یادیز یهامهم شد. تفاوت یممرد از همان ابتدا برا ینا
 یخونسرد و خشک است و گاه  یبودنش که گاه  یبهار ینجذاب بود. ا
 .کندیرا جذب م  امیخزان وجود  یبعج  ،نیاوقات هم خشمگ  یمهربان و گاه 

 !یشهنگاهش نکن، اون پسر مال تو نم قدر ینا -

 :. گفتماشیثانهبود با همان لحن خب نسترن

 !ی؟ک  -

ها متنفره. به خصوص اگه زن یاز همه یحزن. مسخودت رو به اون راه ن -
 .کنار  ذارهی! کاًل تو رو میش یک بهش نزد یکن  یسع

 !دارم؟ یکار چ یحوشه! من با مسبرو بابا دلت خ -

 .از ما گفتن بود -

کم همه و کم یمها سرگرم کردم. کادوها را دادکردم. خودم را با ميوه  سکوت
کردم و با هم از   یخداحافظ  یههمراه بق برگشتند. من هم به یشانهابه خانه
رجام که ف  یرمبگ  یرفتم. خواستم تاکس  یینها پابار از پله  ین. ایمزد  یرونخانه ب
 :گفت
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 .رسونمشینداره، من م ینماش یها اگه کسبچه -

! دهد؟یرا به خانه رساند. فرجام آهنگ راک گوش م یاساسان، رها و رو من،
 یبیعج یتانفجار است. واقعًا که شخص تا خانه حس کردم مغزم در حال

 !دارد

*** 

 یحمس و فرهاد و یمبود ید. من و مجیمو به دادگاه رفت یدشنبه فرا رس صبح
من بودند. بعد از  یمزاحمت ارسالن از طرف بابک برا یبه عنوان شاهدها

پوش بود. فرهاد . هنوز هم مقدر و خوشیدمماه، دوباره بابک را د  یک گذشت  
 :آرام گفت

 .یومدهبابک که ن -

 :گفتم

 !شناسی؟یمگه بابک رو م -

 !بینمینم یرمردیمن پ ینه ول -

 :زدم و گفتم پوزخندی

و موهاش  یدهپوش یکه کت شلوار مشک  ی! اون وسط یره؟پ کنییفکر م -
 !بابکه یهجوگندم

 :با تعجب گفت فرهاد
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 !یح؟مگه نه مس تره،یپخوشت اون که از منم -

 یموفق شد حق قانون  یدهم بود. مج در  یشهاسکوت کرده بود. اخم مسیح
بک از بود با پاک شدن اسم با یمساو ایانید یشآزما یجهو نت یردمرا بگ

بهتر از نام بابک بود. موقع   یمن. درست است نام پدر نداشتم ول  یشناسنامه
 :متم آمد و گفتبابک به س ی،خروج از دادگستر 

که   یزیبابک سخت از چ  دونیی! خوشحال نباش چون میخوشحال  بینمیم -
 .کشهیدست م خوادیم

 :را گفت و منتظر جواب نماند. فرهاد گفت این

 !خزان؟ خوادیم یاز جونت چ  -

 :گفت  یحکردم. مس  سکوت

 . مگه نه؟خوادیاون خود خزان رو م -

و  یمبابک کرد. به فروشگاه رفت یبنص ییلب ناسزا یر هم سکوت. فرهاد ز باز 
 .یمکارمان را شروع کرد

*** 

 یدیجد  یراحت شده بود که بال  یباً از بابت بابک تقر   یالمهفته گذشت و خ  یک
شده بود که فروشگاه  یمدع  یته با اسنادفرنگ برگشتازه از  ینازل شد. مرد

موفق نشد فروشگاه را نگه دارد. فرهاد  کسیچاز آن اوست و متأسفانه ه
 .یمکار شدیرا از دست داد و ما از کار ب اشیهشکست خورد. سرما یبعج
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 :داد زد مسیح

 یشه؟م ی! پس فروشگاه چ ی؟اشرمنده یچ  یعنی ید! مجی؟چ  یعنی -

 :گفت  یتانبا عصب مجید

 !هان؟بکنم؟    تونمیم  یکار من با وجود اون مدارک چ  زنی؟یچرا داد م  یحمس -

 :از جا برخاست و گفت فرهاد

ندارم. از نو  یاچاره یول شینیم یکار که ب  یدها ببخشنداره. بچه یاشکال -
ساختم، ازتون درخواست  یدیدوباره فروشگاه جد یو وقت  کنمیشروع م

 .خودم شیپ یایدکه ب  کنمیم

بودم و  یدتر . من از که همه جدییمچه بگو دانستیمیبغض داشتند. نم همه
ناراحت هستند.  یشتر ب یهناراحتم، حتمًا بق قدر ینهنوز عادت نکرده بودم ا

فرم و بود. همه لباس یتلخ  یرا روشن کرد. مراسم خداحافظ  یگاریس یحمس
 یکییکی. دندکر   یحافظ خدا یهفرهاد دادند و با گر  یلرا تحو هایشانسیمیب 

 .فر آخر بودمهم رفت. من ن یدرفتند. مج

 !یکن  یداپ یشغل خوب  یدوارم. امیدار یخزان استعداد خوب  -

 :جلو آمد و با غم رو به فرهاد گفت مسیح

 !لباس بخرم؟ یبه بعد از ک  ینمن از ا -

 :زد و گفت یگانه بود. فرهاد لبخندصحبتش بچه لحن
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 یبترک یهرو با  یتقبل یهاپسرخاله. همون لباس یکن  یولخرج  یستن یاز ن -
 .بپوش یدجد

 :عوض کردن جو گفت یبرا مسیح

لباس نو بخرم؟! عجب   یدمنم نبا  ی،فروشگاه ندار  یگهچون تو د  یگیم  یعنی -
 !ها ییهپررو

 یک  ینهفته بود. سخت است که ثمره یغم یشته صدا یول یدخند فرهاد
 :. فرهاد رو به من گفتیعمر تالشت را چند شبه از دست بده 

 .برات دارم یفکر  یه -

 :کرد و گفت  یحبه مس رو

 !خوای؟ینم یطراح لباس شخص -

 :با اخم نگاهم کرد و بعد لبخند زد. گفت مسیح

 .یدیرو م یشنهادهاپ ینبهتر  یشهفرهاد! هم یولا -

که   یاماهه یکمعادل حقوق  ی،هر بار طراح  یبرا ی؟برام کار کن یحاضر  -
 .یدمرو بهت م دادهیهت مفرهاد ب

 :و گفت یدخند فرهاد

 !ی؟به من بد یشهرو م یکه داد  یشنهادیپ ینا -

 :. گفتمیدیمسه خند هر 
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 .کنمیقبول م یلبا کمال م -

 :زد و گفت یلبخند مسیح

 .شماره تماس به من بده که هر دفعه کار داشتم، زنگت بزنم یهپس  -

رفتم. از کردم و به خانه    یخداحافظ نوشتم. از فرهاد    یشهمراهم را برا  شماره
 .بهتر شود اشیفرهاد آرزو کردم که اوضاع زندگ  یته دل برا

*** 

بود! زنگ   یا. عجب خانهیستادمدر ا  یرورا پرداخت کردم. روبه  یتاکس  کرایه
 .را فشردم

*** 

 «کل  دانای»

 یو باغ  یروم یبا نما یبود. عمارت  یدهند یبزرگ  یخانه ینحال چنبهتا خزان
باز هم   یحمنتظرش بود. قلب مس  یحپر از گل و درخت. وارد خانه که شد، مس

حس  ینرا دارد. از ا یمیچرا باز هم آن حس قد دانستیبود. نم تابیب 
آنها را   یاتفاق   کند،  یدختر دور  یناز ا  خواستیهراسان بود اما... هر بار که م

 یاددختر او را به  یناکه چرا   کردی. با خود فکر مکردیم یک نزد یکدیگر به 
 یحکه به مس  یحس  یبود ول  یباتر از دلربا هم ز  یدختر حت   ین! ااندازد؟یدلربا م

بود که در کنار دلربا تجربه کرده بود. خزان وارد  یهمان حس یهشب داد،یم
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 یخوب  یبابک وضع مال ینکه. با اکردینگاه م افخانه شد. با تعجب به اطر 
 .دیدیرا در خواب هم نم یاخانه یناو چن یداشت ول

. نگاهش را به خزان بالیدیم یبایشز یو به خانه زدیبا غرور قدم م مسیح
ها همرنگ چشم ینرا لرزاند. چقدر ا یحانداخت. رنگ چشمانش قلب مس

آوردن مادرش، خشم و نفرت دوباره وجودش   یادمادرش بود. با به    یهاچشم
 .پرت کندکرد حواسش را   یرا پر کرد. سع

 :به خزان گفت رو

 !م چطوره؟خونه -

 !العاده استفوق -

شد   یحخواب مسگفت. خزان وارد اتاق  ینتحس  اشیقهدر دلش به سل  مسیح
 :را باز کرد. از آن حجم لباس تعجب کرد و گفت یشهاو کمد لباس

 خرین؟یبازم لباس م ین،همه لباس دار ینا -

و رو کرد و  یر زها را اس. خزان لبزد و شانه باال انداخت یلبخند مسیح
 .یدآنها را د یکییکی

*** 

 «خزان»

 :کردم و به دستش دادم. گفتم  یدارا پ یمناسب لباس
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 .یهجلسه امروزتون عال یبرا ینا -

 :سر تکان داد و گفت مسیح

 .یستن یدنبه پوش یازیقبولش دارم ن -

حاضر به   ده است کهدن  یک لباس را! چقدر غد و    یادلم گفتم مرا قبول دارد    در 
را به  ی. پاکت کندیتشکر هم نم یحت  یست،من ن یعال یقهکردن از سل  یفتعر 

 :سمتم گرفت و گفت

 !یرشپول. بگ ینما -

در  یدکردم. در دلم گفتم: »زن ناز است، با یدالحنش پ یناز ا یبد حس
 :.« گفتمیبا او رفتار کن طور ینا ینکه. نه ایکن  یاز درگاهش درخواست ن

 .یستن به پول یازین -

 :زدم و گفتم یرونرا برداشتم و از اتاق ب کیفم

 .روز خوش -

 !. خزانینمخزان! صبر کن بب -

 یتبه عصبان  یختهگدا با من رفتار کند. بغض آم  یک مثل    یدنکردم. نبا  توجهی
. یدرا گرفت و کش یمداشتم و هر آن امکان شکستنش بود. از پشت سر، بازو

قرار گرفتم. سرم را   یشروو روبه  یدمه چرخدرج  ۱۸۰بود که    یادقدر زورش زآن
 :انداختم. گفت یینپا
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 !گفتم  یزی! مگه من چکنی؟یم جوریینچرا ا -

 یا صداکردم مصمم باشم. ب  یرا بلند کردم در چشمانش زل زدم. سع سرم
 :گفتم  یمحکم

 !فهمین؟یکاًل نم  یا ین! متوجه رفتارتون بودیستممحترم، من گدا ن یآقا -

 :کرد و گفترها  را  بازویم

باهات  جوریینبه احترام فرهاد ا یرفتار کرد ول یدنبا ینمزن بهتر از ا یهبا  -
 .خوبم وگرنه از زن جماعت متنفرم

 !! منم از امثال تو متنفرمی؟به من چه که متنفر  -

 :را ماساژ داد و گفت هایششقیقه

 یدی؟فهم یرینم ییجا -

آتش زد و تندتند   یگاری. سگفتینم  یو کالم  زدیقدم م  یکردم. عصب  سکوت
 :. نگاهم کرد و گفتگرفتیاز آن کام م

حاال پول رو  .خوامی... آره معذرت مخوامیاگه ناراحتت کردم، معذرت م -
 !قبول کن

 :کرده باشد. گفت  یخواه معذرت شدیرو لبم نشست. باورم نم لبخندی

 یر زود دلگ قدر ینا مخوای. نمیبازم برام کار کن خوامیپول رو قبول کن. م -
 .یبش
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 یدر خانه باز شد و دختر جوان  ین،ح ینرا گرفتم. تشکر کردم. در هم پاکت
 :شد و دستپاچه گفت وارد شد. پشت سرش خدمتکار وارد

 یبه شما خبر بدم که اومدن ول یدمن به خانوم گفتم که با ید،آقا ببخش -
 .خودشون اومدن داخل

دختر را برانداز کردم. صورت گرد و  یدر هم رفت. سرتاپا یحمس هایاخم
قدر باد کرده بود که ژل آن یقبه خاطر تزر یشهاداشت. لب یدیپوست سف

 یرو به جلو بود. چشم و ابرو یکم  یینش. فک پاهر آن بترکد ترسیدمیم
بلوندش را  ی. موهارسیدیبه نظر م یباز یکم  یشآن همه آرا یر ز اشیمشک 

قدر تنگ بود آن یشهاته بود. لباسانداخسرش  یرو یو شال یختهدورش ر
 :رفت و گفت یحکه نگران عروقش شدم. با عشوه به سمت مس

 .خوشحال شدم یلیخ ی،برگشت  یدمفهم یوقت  ی؟. چطوریزمسالم عز  -

 :گفت  یبا سرد یح. مسیختدر درونم فرو ر چیزی

 .یدنمد یممنون که اومد -

 :بود. نگاهم کرد و گفت تازه متوجه حضور من شده یازد. گو یلبخند دختر 

 ی؟دختر آورد -

 :یدغر  یتبا عصبان یحجمله قهقهه زد. مس یناز گفتن ا بعد

 .خزان طراح لباس بنده است یگی،م ینهال بفهم چ  -

 :اخم نگاهم کرد و گفت با
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 !یده؟بد لباس پوش قدر ینپس چرا خودش ا -

 :را مشت کردم. خونسرد گفتم دستم

از نظر  یدناما خب اگه خوب لباس پوش یه؛ولمن کاماًل اص یدنلباس پوش -
 یلباسم حس خوب  یتو یدمم یح. من ترجدونمیاست، من نم یگهد یز شما چ

لباسم رو داشته   یترس پاره شدن درزها  یشمخم م  یوقت   ینکهداشته باشم نه ا
 .باشم

اش را گرفته خنده  ینشست. مشخص بود که جلو  یحلبان مس  یرو  پوزخندی
 :گفت  یحشد و رو به مس است. دخترک دلخور 

 !انداخت یکهاالن به من ت ینا -

 :شد. گفت یدوباره اخم کرد و جد مسیح

بحث رو  ین. حاال ایمنتظر جوابش هم باش یدبا یگیم یزیچ یه یوقت  -
 .هستن  یهم خزان شاهپور  یشونتمومش کن. خزان، دختر خاله من نهال، ا

به من، دست  اعتنای. ب یمدخوشبخت نبو یکدیگر با  ییاز آشنا دامکیچه گویا
گرانه زد عشوه یداشت. لبخند یانداخت. قلبم حس مچالگ  یحدور گردن مس

هنوز هم سرد بود. در تعجب  یخیکوه   یناما ا کردیکه دل سنگ را آب م
ه خانه کرد. رو ب یمتازه بر گلو یبغض ارادهیاو را پس نزد. ب  یحبودم که مس

 :گفتم  یحمس

 .با اجازه یشم،سراج من مرخص م یآقا -
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از جنس غرور و  یمرد یح،زدم. مس یرونجوابش نماندم و از خانه ب منتظر 
که عاشق شده   یو من، خزان  بیندیم یلهوس یکها را به چشم نفرت که زن
 یالیو خ یرینش  یاییهم رو  ید. شاامیدهفهم  یرا به تازگ   یعاشق   یاست. معنا

 ابرهایمان نگاه کردم. شده باشم. به آس یانسان  یناست که من عاشق چن
اتوبوس نشستم. برف شروع به  یستگاهآسمان را پوشانده بودند. در ا یاه،س
 یاست؛ بهار  ینمرگ خزان. چرخ روزگار هم  یبود برا  یدینو  ینکرد و ا  یدنبار
نشاط تابستان   پر   یبه همراه دارد. پس از آن، گرما  یو با خودش شاد  آیدیم

 یهاو فصل عشق یابدیم یانو نشاط پا یفصل شاد آیدیاست. خزان که م
 یشکه سرما ی. فصلشودیشکسته شروع م یهابر باد رفته و دل

 . ...فرساستطاقت

 .را پخش کردم یگذاشتم و آهنگ   یمهارا در گوش هندزفری

 .یستمتو ن یایمن آدم رو"

 .سازه ینفکر و ذکرم پرت ا من

 .هساز یکه نم  یروان  یهبا  ی،مثل تو با چشم رنگ  یکی

 .افسردم یرم. من با خودم درگیستمتو ن یایآدم رو من

 .خوردم ینزم یراهن همه پاهام، از بس تو هر راه  یزخم من

 .کنییکه آخرم سقوط م  ی،پرتگاه  یهمن لب  کنار 
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 یمم! آره تصمکنی؟یسکوت م  یگمم  یچشمام، چرا هرچ   یزل نزن تو دیوونه
 !ته خطه  ینجابکن خانومم، ا  هات رو از صورتت پاکآرومم، اشک   ییتنها  ینه،ا

 "!...تورو خوامینم یگهرو ول کن برو، د هامدست

 «یستمتو ن یای. من آدم رواشوان»

شام  ماندهیبودم. باق  حوصلهیاتوبوس شدم و به سمت خانه رفتم. ب  سوار 
 .رخت خوابم پناه بردم شب قبل را داغ کردم و خوردم. به

*** 

 یفمبود را به سمت ک یاستم که خالهمراهم، دست ر  یزنگ گوش یصدا با
صفحه بود.   یکردم. نام فرشته رو  یدایشبردم. مشغول گشتن شدم. باألخره پ

 :جواب دادم

 یزم؟عز  یالو سالم فرشته جون. خوب  -

 ی؟سالم خزان جان. خوبم تو خوب  -

 اد چطورن؟ممنون منم خوبم. آقا فره -

پوشاک به عنوان  یدتول شرکت یه یاونم خوبه. زنگ زدم خبر بدم فرهاد تو -
 ین. دعا کنکنهیهفته کار م  یکتا    یطراح ارشد استخدام شده؛ البته فعاًل موقت 

خوبه.  یلیبراش. شغلش خ یدمخوب م یمهمون  یهرسمًا استخدامش کنن 
 .حقوقشم خوبه



 

 
91

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

و  یقه. آقا فرهاد باسلکننیولش مشاءاهلل قبجدًا؟! خداروشکر! ان -
 .بااستعداده

 !به ما بزن یسر  یه ی. وقت کردمیز ممنون عز  -

 .چشم حتماً  -

 ی؟ندار ی. کارشمیمزاحمت نم یگهخب د -

 .! سالم برسونیمراحم -

 .یسالمت باش -

فرهاد خوشحال بودم. از اتوبوس  یکردم. از ته دل برا  یفرشته خداحافظ  با
و زنگ را فشردم.   یستادمدر ا  یروبهشدم و به سمت کوچه قدم زدم. رو  یادهپ

 :یچیدپ یفونزن خدمتکار در آ  یصدا

 یه؟ک -

 .هستم یشاهپور -

 !داخل خانم ییدبفرما -

و نارنج داخل  یموشیرینل یهاباز شد. داخل رفتم و در را بستم. درخت در 
گل نرگس گل داده بودند   یهااز برگ شده بودند. بوته یخال یباً ها تقر باغچه

فرش شده عبور کردم. از سنگ  ر یها کاماًل باز نشده بودند. از مسهنوز گل یول
نما قرار وسط آب گیبزر  یگذشتم. مجسمه فرشته  یاطوسط ح ینماکنار آب

. از یدمسر   یوانا  یها. به پلهپاشیدیم یرونداشت که از جام در دستش آب ب
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قرمز قرار داشت، باال رفتم.   یشمعدان   یهاکه دو طرفشان گلدان  یسنگ   یهاپله
را از پا درآوردم و وارد عمارت شدم.  یدمسف هاییان . کتیستادمدر ا یروروبه

قدر بزرگ و باشکوه . آنیدرا داشت که آن را عمارت نام ینا یاقتالحق که ل
 یبندمشکل دارد و آن هم رنگ  یک  یول ی؛در آن گم شو ترسییاست که م

و  یدهم سف یوارهاکدر است. د  یدو سف یها طوسفضاست. مبلمان روحیب 
خانه  یز ر یاز اجزا یدارد و بعض یهم رنگ مشک  یلوسا یهقروشن. ب یطوس

نواز است اما کسل و و چشم یکاست. ش رنگییدرها، طال ییرهمثل دستگ
 !خسته کننده

خواب با امکانات قرار داشت که چهار اتاق ییضعر  یچپ سالن راهرو سمت
 یشروبهو اتاق رو یحکامل در آن واقع شده بود. اتاق اول، اتاق کار مس

راهرو منتظر  یاتاق مهمان بود. در ابتدا یگر خوابش بود. دو اتاق داتاق
نشست.   نشبر لبا  یمن، لبخند  یدنآمد و به محض د  یرون. از اتاق بیستادما

 :جلو آمد و گفت

 .یر سالم خانم مهندس! صبح به خ -

طور ماتم برده بود که حجم توجه و احترامش تعجب کردم. همان ینا از 
 :صورتم تکان داد و گفت یودستش را جل

 !ی؟خوب  -

 !ی؟چ  -

 :و گفت خندید
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 !سالم کردم -

 :گفتم  بریدهیدهکردم. بر   هول

 .یر حواسم پرت بود. سالم. صبح شما هم به خ ید،ببخش -

 :اشاره کرد و گفتدر  به

 !یم؟بر  -

را از خانه   ینش. مستخدم ماشیمتکان دادم. راه افتاد  ییدتأ  یرا به نشانه  سرم
را گرفت و سوار شد. من هم سوار شدم. راه افتاد.  ییچبرده بود. سو یرونب

 :نگاهم کرد و گفت

 ی؟رو سراغ دار یمناسب یجا -

 :در ذهنم آمد. گفتم کردم،یم یداز آن خر  یمکه قد  یپاساژ همان

لباس مناسب براتون  یه تونیمیجا مبهتون. اون یدممن آدرس م یدبله. بر  -
 .یمکن  یداپ

 ینخسته شده بود و ا ینمانکه من گفتم رفت. از سکوت ب  طور انرا هم مسیر 
 :که آتش زد، مشخص بود. نگاهم کرد و گفت  یگاریاز س

 کنه؟ینم یتتدود اذ -

 .ینشنه راحت با -
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قسمت آهنگ   یناول  یدنرا پخش کرد. با شن  یبرد سمت پخش و آهنگ   دست
 .در هم رفت یشهااخم

 با تو فهممیرو قلبم و م ذارییهات رو مدست"

 .جات رو گیرهیآرامش رو. نم همین

 .هات روجز چشم خوامینم یزندگ  ینا تو

 .فهمییم یشهمنو هم حال

 !تو دونییخودمم بهتر م از 

 .کنییبخند که آرومم م پیشم

 ". ...کنییبشم تو بارونم م خشکی

 «بخند. ماکان بند پیشم»

 ینلش دگرگون شد. او آهنگ را عوض کرد. حا یدبر ضبط کوب یمشت  عصبی
حس کردم. چشمانش محزون و براق بود. سرم را به سمت پنجره   یرا به خوب 

. تا مقصد کردیرا دود م یگارهاچرخاندم که مزاحم حالش نشوم. تندتند س
 بهم  طور ین. چرا آن آهنگ او را ایدکش  یگار چهار نخ س یاسه  یک نزد یدشا
تنفرش   ینه هست، به ا. هرچدارد  یبد  یآهنگ خاطره  ینبا ا  ید! شایخت؟ر

 ترسیدمی. میمو وارد فروشگاه شد یمشد یادهها ربط دارد. پت به زننسب
ها در حال گشتن رگال یانو من م زدیقدم م صدایبزنم. ساکت و ب  یحرف 

 یاحال کت و شلوار ِست و پارچهانتخاب کردم. تابه یبودم. کت و شلوار
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ا را همناسب باشد. لباس یکار  یسهجل ینا یبرا یدبود. شا یدهنپوش یرسم
 :به دستش دادم و گفتم

 .داخل پرو یدلطفًا بر  -

 :در هم رفت. با خشم گفت یشهاها انداخت و بعد اخمبه لباس نگاهی

 !یرمردپ یاها بپوشم؟! مگه من دامادم لباس ینمن از ا یدیتا حاال د -

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 .مناسبه انیا یرسم یجلسه یخب برا -

 :و گفت یدکوب  امینهبه س هالباس

 کوچولو؟  یدی. فهمپوشمیلباس رو نم ینا وقتیچمن ه -

است؟!  یرا گرفتم و با نفرت از او دور شدم. چرا مثل آسمان بهار لباس
انتخاب  یگریخشن! لباس د طور ینا یاو مهربان، و لحظه یپر انرژ یالحظه

و   یدها را پوشنگذاشت. لباس یرادید اور م  ینا  یکردم و به دستش دادم. رو
 :گفتمبود.   یُکت کمکش کردم. لباس مناسب  یدنپوش یآمد. برا یرونب

 .نداره یرادیبه نظر من ا -

 :نگاه کرد و گفت یینهآ  در 

 !یاد؟کت م  ینکراوات به ا  یننداره! به نظرت ا یرادیا -

 :گفتم  یدلخور با
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 !...خودتون یینبفرما یناگه با انتخاب من مشکل دار -

درون  یاز ببر وحش یاسمتم آمد و در چشمانم زل زد. لحظهقدم به  چند
رام شدم. سکوت کردم. ادامه حرفم   یاچشمانش قلبم به تپش افتاد، مثل گربه

 :یدلب غر  یر در نطفه خفه شد. ز

 !ای؟یکارهکه خودم لباس انتخاب کنم! پس تو چ  یدمپولت م -

 :مکردم و گفت  یداجرأت پ دوباره

 ی،ا یوونه. تو درفتمیتو م یبار کار کردن برا یر ز یدبامنه. ن یر اصاًل تقص -
 !...یوونهد

 یر منه تقص یر تقص ینبگ یارین،کم م  یوقت  ینها عادت دارشما زن یگهآره د -
 !منه! هوف

 :و گفت یدبه صورتش کش دستی

 .خرمیرو م هاینهم -

 .بخر  خواییم یبه درک هر آشغال -

 ؟یگفت   یزیچ -

را به سمتم گرفت   ییچتکان دادم. سو  یمنف   یکردم و سرم را به نشانه  سکوت
 :و گفت

 .یاممن م ینبرو تو ماش -
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ها را حساب کرد رفتم. لباس یرونگرفتم و از فروشگاه ب  یرا با دلخور سوییچ
 :آمد. نگاهم کرد و گفت یرونو ب

 !یستی؟ن ینماش یچرا تو کنی؟یچرا به حرفم گوش نم -

 !کارمند؟  یا یگرفت   یر اس ین،خواست برم تو ماشن دلم عجب!  -

 :زد و گفت پوزخندی

 .ارزشنیها همشون ُکلَفت هستن. ذاتًا خوار و ب زن -

ها به را مثل حرکت خودش با لباس ینشماش ییچبه جوش آمد. سو خونم
 :و گفتم یدمکوب  اشینهس

 .طراح مرد استخدام کن یهمحترم. برو  یآقا یدممن استعفا م -

به سمتش برگشتم و داد  رفتم،یم یابانکه به سمت آن طرف خ  طور همان
 :زدم

 یهست   یروان   یه. تو  خورهیحالم ازت بهم م  یونالیست،ناس  یف،نژادپرست کث -
 . ...روان یشپ یبر  یدبا

 :زد یادام فر جمله میان

 !خزان مواظب باش -

. یدمکش  یغ . چشمانم را بستم و جیچیددر گوشم پ ینبوق ممتد ماش صدای
 .ناگهان از جا کنده شدم
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چشم که باز کردم،  یبا من برخورد کرده است ول ینگمان کردم ماش اول
نما افتاد. از ترس زبانم بند آمده بود. مرا از شب یاهس یچشمم به جفت گو

 :دستانش آزاد کرد و گفت یانم

 !یه کنبدبخت رو نفل یانندهبود خودت و اون ر  یک تو؟! نزد یامنم  یوونهد -

 :شد و داد زد یادهپ راننده

 !خانوم حواست کجاست؟ -

 :مرد دست بلند کرد و گفت یبرا مسیح

 .آقا ییدام! شما بفرمامن شرمنده -

بودم. سکوت کرده و  یستادها رویادهسوار شد و رفت. کنار پ یتبا عصبان مرد
 یهر تنباند و منتظکرده  ییطاکه خ  ییهاانداخته بودم مثل بچه یینسرم را پا

 :حرکت کرد و گفت ینشهستند. به سمت ماش

 !دقت کن یکمیبار  ینتو رو خدا ا یول یا؛دنبالم ب -

و راه افتاد. سکوت  یمشد یندنبالش حرکت کردم. سوار ماش یحرف  هیچبی
. رسیدی. کالفه به نظر مکشیدیم یشموها یانکرده بود و مدام دستش را م

 :لب گفتم یر ز

 !یدببخش -

حاضر   یمؤدب. حت  یمتفاوت بودم. رام و گاه  قدر ینچرا در برابر او ا  دانمنمی
 .متفاوت بود یمبرا یحکنم! مس  یخواه بودم معذرت



 

 
99

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

 !ببخشمت؟ یبه خاطر چ  -

 :فکر کردم و گفتم کمی

 !...کردم و هم  ادبییهم ب  -

 :کرد  یلرا تکم امجمله

 !...خدا یو... وا یدهکار نم  ینهلحظه گفتم ترمز ماش یه. یمترسوند -

 :خشم نگاهم کرد و گفت با

 !دختر  ی. تو که بدتر یوونهد یگهبعد به من م -

. باألخره سکوت یمدوباره سکوت کرد  اییقهرا نجات داده بود. چند دق  امزندگی
 :را شکست و گفت

 .ت رو بگو برسونمتآدرس خونه -

 .شمیمزاحم شما نم . ممنون.یرمنه خودم م -

 :کامل گفت  یتجد با

که   یبگو چشم. االنم آدرس رو بگو. اگه مزاحم بود یگم،م یزیچ یه یت وق -
 !کنم  ینبودم تعارف الک  یوونهد

بر لبانم  یداشت. لبخند ینیدلنش یمعنا یجمالتش گزنده بود ول شاید
به سمت خانه   یمیداد و با سرعت مال  ییر را تغ  یر نشست. آدرس را گفتم. مس

 :عوض کردن جو گفتم یرفت. برا
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 آقا فرهاد استخدام شده؟ ننستیدویم -

 .آره -

که   کردیداشتم. ادب شرط م ید! مثاًل خبر جدکردی؟یذوق م یکم  مردیمی
و  شدیم یاانسان دن ترینادبیب  یمرد گاه  ینا یاگو یذوقم نزند ول یتو

. با کردندیجنتلمن نگاهش م یک ود که همه مثل قدر مؤدب بآن یگاه 
نشستم. نگاهم کرد و  ینهسبهو دستدادم  یهتک یبه صندل یدلخور

 :لب گفت یر کرد. ز  ایخندهتک 

 !من ی. خداکنهیها رفتار ممثل بچه -

 :گفتم  یساختگ  یتکردم و با عصبان  اخم

 !ین؟بچه رو با من بود -

هم تحملت   یقهدق  یک که    یها نبودل بچهخود خودت. خب اگه مث  یقاً آره دق -
 .یاطرافم فرق دار دور و یبا دخترها ییجورا یه. کردمینم

 یگر زدم. د  یبرپا شد. لبخند  اییبر دلم نشست. در دلم عروس  یبعج  حرفش
 .رد و بدل نشد ینمانب یتا خانه حرف 

 :شدم و گفتم یادهپ یدیمخانه که رس به

 !داخل ییدبفرما -

 :گفت  آمیزییطنتلحن ش با
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 !ی؟تعارف الک  -

 :گفتم  یطنتو من هم با ش خندید

 .گفتم  یدج یلیمنه خ -

 .خب یلیخ -

قصد داخل آمدن دارد؟! با تعجب  یجد یرا خاموش کرد. نکند جد ماشین
 :شد و به سمتم آمد. گفت یادهنگاهش کردم. پ

 .یگهداخل د یمخب بر  -

 :لب گفتم یر را درون قفل انداختم و عقب رفتم. ز یدکل  زدهبهت

 .ییدبفرما -

بدش   یقول خودش از تعارف الک   هم به  یدپررو باشد. شا  قدر ینا  کردمینم  فکر 
 :به من داده باشد! گفتم یدرس خواستیو م آمدیم

 .فقرا آسانسور نداره یخونه یدببخش -

 :گفت  یلحن بدجنس با

 .ترسنیکه از آسانسور م  ییاآدم یفقرا نه خونه یخونه -

 یادم! دهن لق! ترسم؟یمن! فرهاد به او گفته بود که از آسانسور م خدای
آخرش، جلوتر از او  یبه جمله اعتنایسابش را کف دستش بگذارم. ب باشد ح

نفس افتاده باشد. توقع داشتم مثل رستا به نفس  یدیم،راه افتادم. به در که رس
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 یدبود. شا خونسردنه. در کمال تعجب  یگراند یمن عادت داشتم به پله ول
 :و گفتمداشت. در را باز کردم  یخوب  هاییهبه خاطر ورزشکار بودنش ر

 .ییدبفرما -

 :متوقف شدم. پشت سرش داخل رفتم و گفتم یارفت و لحظه داخل

 !داخل؟ ریدیپس چرا نم -

 :و گفتم یدمکش  یغ از ذهنم گذشت. ج یزیچ ناگهان

 !خاک بر سرم -

 :قرار گرفتم و گفتم یشروو روبه دویدم

 .هات رو ببند. بذار جمعشون کنمتو رو خدا چشم -

بند رخت را   یرو  یهاتمام لباس  یادز  ی! صبح از عجلهیرگ بز   یزیآبرور  عجب
 یزیرآبرو ییهما یگر د یرمز یهابودم و لباس یختهاز تراس داخل سالن ر

 :چشمانش را بست و گفت خندید،یطور که مکامل بود. همان

 .کنمیهول نکن، باشه نگاه نم -

 :سمتش رفتم و گفتم. به  یختمخواب رها را جمع کردم و داخل اتاقلباس  فوراً 

 .داخل یاینشرمنده. ب -

*** 

 «کل  دانای»



 

 
103

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

 

. چشمانش را باز دادیرا قلقلک م  یحمسخزان، دل    یگانهبچه  یهاحالت  این
است. بامزه شده  یدهحس کرد قلبش پر کش یااش لحظهچهره یدنکرد. با د
 یحگرفته بود. مس  ییناز خجالت گل انداخته و سرش را پا یشهابود. لپ

 :گفت  یاوردب یرونب یخزان را از آن شرمندگ  ینکها یابر 

 .نکن یخودته. هزار بار گفتم تعارف الک  یر خب تقص -

نشان   ینبود. ا  یز جا تمها رفت. نشست، همهحرف را زد و به سمت مبل  این
است. خزان هم  یختهوسط سالن نر  یشلختگ  یها را از روکه لباس  دادیم

 .اش را گفتصبح و عجله یماجرا

 .ها خراب بشهلباس یاد،برف ب یابارون  ترسیدمیم -

 :سر تکان داد. خزان گفت مسیح

 .من برم قهوه درست کنم، با اجازه -

که ساده و بدون   یسکوت کرد و به اطراف چشم دوخت. سالن کوچک  مسیح
اپن آشپزخانه فضا را  یرو یشمعدان  یهابود. گلدان یاضاف  ییلههرگونه وس

توجهش را جلب کرد. دو قاب عکس   یونتلوز  یز م  یرو  یزیچ.  کردیم  یندلنش
به خود خزان نبود.  شباهتیبود که ب  یباییزن ز یر عکس اول تصو بود.

دختر هم سن و  یک عکس خزان و  یاحتمال داد که مادرش است. قاب بعد
و   یختها را در فنجان رسالش بود. گمان کرد خواهر خزان است. خزان قهوه

را  ینیرفت. س یراییگذاشت. به سمت پذ  ینیداخل س تیسکویبه همراه ب
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ها هنوز نگاهش به قاب یحنشست. مس یشروگذاشت و روبه  یحمس یجلو
 :پرسیدبود. 

 !خواهرته؟ -

 :به قاب نگاه کرد و گفت خزان

 .اون، نه مادرمه -

 :زد و گفت یلبخند مسیح

 .یگمرو م یکی. اون دونمیاون رو م -

 :در دلش به خودش لعنت فرستاد و گفت اشیبازبه خاطر خنگ  خزان

با هم  یم،با هم دوست بود یرستاناون، رستا دوستمه مثل خواهرمه. از دب -
 .بوده که کنارم داشتمش یجا تنها کسهمه یشهدانشگاه. هم یمرفت

نه  یداشت ول یادیدر دلش به خزان حسادت کرد. او هم دوستان ز مسیح
ش اجازه نداده بود در مشکالتش نفوذ انبه دوست گاهیچه یحمثل خزان. مس

 یو شاد  یحو دور هم بودن، تفر   یالتتعط  یو دخالت کنند. دوست را فقط برا
 مه یوان،از دوستانش هم همکار بود. مثال ک ی. با بعضدانستیکردن م

دور  بار یک  یا. دوستانش هفتهاشیمیدر کار بود و هم دوست صم یکششر 
 یلیخ یحمس یول رفتندیو به رستوران م ددنکر یم ی. بازشدندیهم جمع م

کردن   یزندگ   یبود که حوصله  ینا  یلشدل  ید. شاشدیکم در جمع آنها حاضر م
تاوان   یدران بایگد  کردیکس طلبکار بود. گمان مو همه  یچ را نداشت. از همه
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. فنجان قهوه را یددر دلش کش یاش را بدهند. آه از دست رفته یکودک 
اش را بود. خزان هم قهوه یاقهوه دن  ینتر طمع . خوشیدنوشبرداشت و آن را 

از  یح. مسکردیفرش نگاه م یرو یهابود و به مورچه یین. سرش پایدنوش
 :جا برخاست و گفت

 .یراییتبرم. ممنون از پذ یگهمن د -

 !زوده واسه رفتن یلی. خموندینیحاال م -

 :و گفت یدخند مسیح

 !ی؟بازم تعارف الک  -

 یشتر ب  یهو هر ثان  یقهخزان در دلش دوست داشت هر دق  ینکهبود از اغافل    اما
با خود   یبه سمت دخترک داشت ول  یادیهم کشش ز یحاو باشد. مس  یشپ

اگر فقط مشکلش با دلربا   یدکه دوباره دچار اشتباه نشود. شا  کردیمقاومت م
 یلبود و ردهچون دلربا را فراموش ک ریختیبهم نم اشیزندگ  قدر ینبود، ا

خورده بود را فراموش  اشیزندگ  یهاکه از جنس مونث یزخم گاهیچه
شد.   ینشآمد. سوار ماش  یرونکرد و از خانه او ب  ی. با خزان خداحافظ کردینم

 :داد. چشمانش را بست. در دلش گفت یهتک یسرش را به صندل

 !یدبال رو سر من آورد ینکه ا  ییلعنت به همتون. لعنت به شما -

*** 

 «خزان»
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ی . باز هم مرفتیکاش نم  یا یول یدمکش  ینفس راحت  یح،از رفتن مس بعد
 یمرا عوض کردم و تصم  یمها. از جا برخاستم و به سمت اتاقم رفتم. لباسماند

اش را گرفتم. چند بوق خورد و جواب داد. . شمارهیرماز رستا بگ  یگرفتم سراغ 
تهران بر خواهند  به یگر با او صحبت کردم. رستا خبر داد که دو روز د یکم

. روزها گذشت و رستا گنجیدمیدر پوست خودم نم یگشت. از خوشحال
سالهاست  کردمیکه گمان م  یادز قدر ینتنگ شده بود. ا یشبرگشت. دلم برا

 .امیدهاو را ند

حساس شده بودم. نهال که  یحروابط مس یچرا با گذشت زمان رو دانمنمی
 یول شدمیناراحت نم داد،یآزارم م یشهانو با زخم زبا آمدیاش مبه خانه

را جمع کردم   یلم. وساپاشیدمیاز درون فرو م  شد،یم  یمیصم  یحبا مس  یوقت 
 :و گفتم

 .یامو عصر دوباره م یرممن م -

 .جاین! با اتوبوس سخته برات. بمون ایهچه کار ینخب ا -

 :نگاه کردم و گفتم آمد،ینهال که به سمتمان م به

 !خلوتتون رو بهم بزنم خوامینم -

 :درهم رفت و گفت هایشاخم

 یهکه   یبه خلوت ندارم. اون دختر خالمه، فقط و فقط... از وقت  یازیمن ن -
که اوضاع  یاماومده من فقط باهاش کنار م یشمشکالت براش پ یسر 

 .بدتر نشه یشروح
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 .انداختم یینچرا باز هم حالم خوب نبود؟! سرم را پا دانمنمی

 ی؟خوب  -

 !یادنه ز -

 .تو برو خونه خرم،یم یزیچ یهخب. عصر خودم  یلیخ -

 .کردم و به خانه رفتم  یداشتم. خداحافظ  یاز خلوت و استراحت ن ینا به

*** 

 «ماه بعد دو»

 :را از نگاه گذراندم و گفتم  یشگره کراواتش را سفت کردم. سرتاپا  یشههم  مثل

 .آماده است یچ همه -

رفت. ادکلن تلخ  یششآرا یز اد. به سمت متکان د یترضا یبه معنا سری
 یدتول «Tom Hanks» .یدمنام ادکلن را د یرا زد. به سخت  اشیشگیهم
 یگراناز باز یکیبودم. نام  یدهشن یادبود. نامش را ز «Armania» کتشر 

 ینکه خودش ا  گویندیاند چون مادکلن گذاشته  یاست را رو  یوودمعروف هال
که نام  «Nikel Kidman» زنانه را با نام  یادکلن  یحت .  کندیرا استفاده م  ادکلن

 ینهدر آ  ی. نگاه کندیم  یداست، تول  یوودهال ِکسوتیشزن پ  یگراناز باز  یکی
شروع به  تابانهیلباسش بود. قلبم ب  ینانداختم. مشغول بستن دکمه سرآست

که   یمدو ماه و ن ین. در اکردیم یوانهمرد مرا د ینا یتکرد. جذاب  یدنکوب
 یاست. گاه   یبهار  یشه،نکرده است. مثل هم  ییریتغ  یچه  کنم،یکار م  یشراب
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 امیزندگ  یاکه گو  شودیسرد م یاقدر خشن هم آن یگاه   ی،مهربان و پر انرژ
من شده است. به  یانگار تمام زندگ  گیرد؛ی. غم وجودم را فرا مشودیم یاهس

 یو تار! آه   یرهو به اخمش روزگارم ت  شودیلبخندش کل روزم شاد و خوش م
 :را برداشتم. گفتم یفمو ک یدمکش

 .برم، با اجازه یگهمن د -

 :کرد. گفتو نگاهم   برگشت

 .صبر کن باهات کار دارم -

 :با من داشت؟! جلو آمد و گفت یمشغول شد. چه کار ذهنم

 یزی از چ کنمیکه حس م ینهمنظورم ا ی،حرف شدکم یلیچند وقته خ -
 !؟اومده یشپ ی. مشکلیناراحت 

. اگر تو مرا یآر یمبگو خواستیشدم. دلم م یرهچشمان مهربانش خ در 
 :. آرام گفتمشودیقلبم برداشته م  یاز رو  هایتمام ناراحت   ی،دوست داشته باش

 .ینهم امحوصلهیب  یکمی. یستن یزینه چ -

 :جلوتر آمد و گفت قدمی

 !حوصله؟یچرا ب  -

 :بغض گفتم با

 .یشهآدم کالفه م یشهم یکنواختکه   یام. زندگ خسته یاز روزمرگ  -
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 :برق زد. گفت نگاهش

 !یلعنت  یمشکل رو دارم. روزمرگ  ین. منم همیگیم یچ  فهممیم -

 یکار  یچه ییمرا جادو کرده بود. توانا یانگاهم کرد؛ گو یرهو خ یدکش  آهی
که بر   یبودم. لبخند  یرهمجسمه در چشمانش خ  یک طور مانند  نداشتم. همان

داشتم. خودم را  یبه قلبم داد. حس خوب  یخوب  یدهایلبانش نشست، نو
 :جور کردم. گفتم جمع و

 .کار دارم  یلیبرم خ یگهخب د -

 . ...برو به سالمت -

*** 

 «کل  دانای»

 :رفتن خزان چشم دوخت. در دل گفت یر به مس یر مس مسیح

 !بازم رفت -

ه بود متفاوت است. او توانست  یهدختر با بق ینبود ا  یدهخودش هم فهم  دیگر 
شده بود.  یجرا نرم کرده بود. گ اشیرا آب کند. قلب سنگ  یحقلب مس یخ
و قطعًا مثل  جنگیدیبا خودش و احساسش م یدچه کند، با دانستینم

 یهمه یروز عشق پ یشههم یخ. در تارشدیم یروز احساسش پ یشههم
 ،یاوردب  یادکرد دلربا را به    یها بوده و هست. چشمانش را بست و سعیدانم

و  آوردینم یاد... دلربا را به یول شدیور منفرتش شعلهباز هم حس  یدشا
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کرد  یخزان بود. سع ینساده و دلنش یچهره دید،یکه م یریتنها تصو
خشم  تشبود. فورًا آ  تر یمورد قو ینخاطرات آن روز مادرش را مرور کند. ا

بود را  یشاآر  یز م یو هرچه رو یدکش  یادی. فر کردیرا برافروخته م یحمس
 :لب گفت یر . ززدینفس مق پرت کرد. نفسکف اتا

 !تونمیرو تحمل کنم. نم یزن  یچوجود ه تونمیمن نم -

آوردن آن روز نحس،  یاددر کنار خزان باشد و با به  یروز ینکه. از اترسیدمی
که پر از   دیدیم یروان  یمار دلش را بشکند. خودش را ب یاخزان را دلخور کند 

 .نهفته بود یهاعقده

*** 

باز هم  یحرفته بود. مس یحمس یبه خانه یشهگذشت. خزان مثل هم  روزها
لبش گذاشته بود و دود   یگوشه  یگاریاش بود. سدر فکر خاطرات تلخ گذشته

وجو کرد و ها جستلباس ین. خزان در بکشیدیم هایشیهآن را محکم به ر
 :گفت  یحو به مستخت گذاشت و ر  یکرد. رو  یداپ یمناسب یهالباس

 ین؟ندار اییگهها. کار داز لباس ینما -

 :بزند که خدمتکار وارد اتاق شد و گفت یخواست حرف  مسیح

 .اومد رفت خونه یشپ یآشپزمون امروز براش مشکل ید،آقا ببخش -

 :گفت  مسیح

 یارن؟ب یرونزنگ بزنم از ب یدبا یانهار رو پخته  -
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 ین. بعد از اشناختیم یرا به خوب   یحمس یگر از ترس سکوت کرد. د  خدمتکار 
آرام   کشد،یم  یگار س  یحمس  یوقت   دانستیم  کرد،یکار م  یشهمه سال که برا

با دست به او اشاره کرد که برود.  یح. مسشودیم ینخشمگ یعاً و سر  یستن
. اصاًل هدرا نداشت. تلفنش را برداشت که غذا سفارش بد  کسیچه  یحوصله

 :از ذهن خزان گذشت. گفت یگهان فکر متوجه حضور خزان نبود. نا

 .ینزنگ نزن -

 .با تعجب نگاهش کرد مسیح

 .یستپختم بدک نبراتون، دست پزمیمن غذا م -

 یرا نوازش کرد. لبخند  یحلبخندش قلب مس  یازد؛ گو  یطنتش  یاز رو  لبخندی
را از  یگارشاش دور شد. ته سنشست و غم از چهره یحلبان مس یرنگ رومک

 :انداخت و گفت یرونپنجره ب

 .ینکرده باش یدوباره تعارف الک  یدوارمخب، ام یلیخ یگی؟راست م -

 :و گفت یدخند خزان

 .کار بشمبهادب شدم. خب من برم دست یگهنه د -

را از  یشد. آشپز  یسبز رمهو مشغول پختن ق یدآشپز را پوش بندیشپ خزان
دوش آب  یح. مسخانه را پر کرده بود یسبز قرمه یمادرش آموخته بود. بو

. تحمل آب گرم دوش را گرفتیبا آب سرد آرامش م یشهگرفت. هم  یسرد
 ذاغ یرفت. بو یرونو از اتاق ب یداسپرتش را پوش یراحت  یهانداشت. لباس
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لبانش نشست و به اعماق خاطرات  یرو یمشامش را پر کرد. لبخند
و   یحمسو    پختیم  یسبز که مادربزرگش قرمه  یرفت. همان زمان   اشیکودک 

 یح. مسکردندیم  یمادربزرگ باز  یبزرگ خانه  یاطدر ح  یلفام  یهابچه  ییهبق
بود.  دهیممکن چ ینتزئ یباترینغذا را با ز یز رفت. خزان م یینها پااز پله

 :گفت  یز نفره متک  یدمانچ یدننشست. با د یز پشت م یحمس

 !یاوردی؟خودت ن یچرا برا -

 . ...خب راستش -

 .یارخودت هم ب یبرا رم،خویمن تنها نم -

قاشق را که  ینکار ممکن بود. اول  ینتربخشخوردن در کنار خزان لذت غذا
قلبش   یمتسلمطمئن شد،    یمشدرونش به حرف درآمد. از تصم  یزیخورد، چ

 :شد. در دلش گفت

 .زنمیفردا با فرهاد در مورد حسم به خزان حرف م ینهم -

*** 

 «خزان»

 :زد یمپشت سرم صدا یرون قفل انداختم که کسرا د ید. کلیدمخانه رس به

 !یدخانم ببخش -

. جلو رفتم. مرد دیدمیاش را نمشب چهره یکیسمت صدا برگشتم. در تار به
 :بود. گفتم یجوان 



 

 
113

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

 !بله؟ -

 :به سمتم گرفت و گفت ایبرگه

 ین؟کن  ییمو راهنما ینینآدرس رو بب ینا یشهمن گم شدم. م -

 :ختم. نوشته بوداندا یرا گرفتم. نگاه  برگه

 !یدخزان، وقتش رس -

دهانم گرفت  یاز پشت سرش دستش را جلو یکه کس  یمبگو یزیچ خواستم
حرکت کرد.  ینشد و با سرعت ماش ینیجدا کرد. سوار ماش نیو مرا از زم

. یدماش را درا بست. چهره یمبود. دست و پاها فایدهیهرچه تقال کردم ب 
شب برق  یکی. پوست سرش در تارکچل بود یبا صورت گرد و سر  یمرد

بر چشم داشت. دو نفر هم جلو نشسته  رنگییمشک  یدود عینک. زدیم
 .زدیمدام حرف م یکیو  کردیم یرانندگ  یکیبودند. 

کار آخر   ی،. آدم دزدکنهیما هم دردسر درست م  یکارش داره برا  ینآقا با ا -
 .من گفتن بود ! از شیمایبدبخت م یفتیمب یر . اگه گیستن یعاقبت دار

فکر مو به تنم راست شد. چند  ینبابک باشند. از ا یهاآدم زدمیم حدس
. یدندکش  یرونب ینشد. مرا از ماش یاخانه ینگ وارد پارک ینبعد، ماش یقهدق

دومش. وحشت  یبابک بودم البته خانه یدر خانه زدم،یدرست حدس م
. یمخانه شد دلو هل داد. وار را باز کرد و مرا به ج یمبه جانم افتاد. پاها یبد

. با نفرت نگاهش کردیم یلرا م اشیدنیو نوشنشسته بود  یمبل یبابک رو
 :و گفت یدکردم. خند
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 .یباألخره اومد -

بودند. جلو آمد.   یستادهناجور کنارش ا  ییهاجا برخاست. دو دختر با لباس  از 
عقب بردم.   و سرم را  یدمرا در هم کش  یمها. اخمیدصورتم کش  یدستش را رو

 :زد و گفت یلبخند

 یدیبه دست آوردم، تو رو هم به دست آوردم. دطور که مادرت رو همون -
 .یستمن ن یفقانون هم حر  یحت 

با چاقو تنش   خواستیمرد متنفر بودم که دلم م  ینقدر از ا. آنیدخند  مستانه
 :تکه کنم. رو به دخترها گفترا تکه

 .کارتون  یپ یدبر  یدگم ش  یگهخب د -

اطاعت کردند و رفتند. به مرد چاق با سر اشاره  یاعتراض یچبدون ه دخترها
تخت  یخواب. مرا به زور رورا گرفت و هلم داد سمت اتاق یمکرد. مرد بازو

 یفشانداخت. مشغول بستن دستانم به تخت شد. هرچه دست و پا زدم، حر 
و عقب رفت.   نشدم. دستانم را بست. با لگد به جانش افتادم. از جا برخاست

 :گفت

 !ست و پا نزن کوچولو. کارت تمومهد یادز -

رفت. پشت سرش بابک داخل آمد. در را پشت سرش   یرونو از اتاق ب  خندید
آخر خط بود.  یگر به تنم انداخت. د یابسته شدن در، رعشه یبست. صدا

کردند. در دلم نام مادرم، نام خدا و هرچه امام و   یسصورتم را خ یمهااشک 
 ینزم یانسان رو ینآن لحظه تنهاتر  یاگو  یصدا زدم ول شناختم،یم مبر یغپ
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 یطانبابک شود. ش هاییکارکثافت  یفخدا هم نتوانسته بود حر  یابودم. گو
که با دستمال بسته   ی. چشمانم را بستم و با دهان گرفتیهم از او درس م

 یول یاید؛دلش به رحم ب یدکه شا ریختمی. اشک میدمکش یغ شده بود، ج
 .ها بودحرف یناز ا تر رحمیبابک ب 

*** 

نمانده   یمبرا  یکرده بودم که جان   یهقدر گر اتاق در خود مچاله شدم. آن  یگوشه
 یا. خدایختمزدم و باز هم اشک ر  یمبه موها  ی. چنگ کردیبود. تمام تنم درد م

 یف! حس کثیاید؟بر سرم ب ییبال ینچن ی! چرا گذاشت یدی؟چرا به دادم نرس
و رو کردم،   یر جا را زهمه  و. از جا برخاستم  یرمبم  خواستیداشتم. دلم م  بودن

را از اتاق  یو شکستن یز ت یلوسا یرا هم کرده بود. همه جایشینفکر ا یحت 
 :زدم یادو فر  یدمرا به در کوب یمهاور شدم. مشتبرده بود. به سمت در حمله

 !رو یدر لعنت  ینباز کن ا ی،در رو باز کن عوض -

 یدرد گرفت. رو  یمقدر مشت زدم که بازوها. آنآمدینم  رونیاز ب  ییصدا  چهی
اتاق  هایم،یههق گر هق ی. صدازدمیزانو زدم. هنوز هم به در مشت م ینزم

 .را بغل کردم یمنشستم و زانوها یوار را پر کرده بود. دوباره گوشه د

*** 

 «کل  دانای»

ود. دلشوره از هم خاموش بب یشماره خزان را گرفت ول یگر چند بار د مسیح
از خزان نداشت.   یفرشته را گرفت. او هم سراغ   یبه جانش افتاد. شماره  یبد
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. تا شب هرچه تماس گرفت، باز هم خاموش کردیم  یراهرو را ط   یر کالفه مس
است. با دست   فتادهخزان ا  یبرا  یاتفاق   دانستیواقعًا نگران بود. م  یگر بود. د

 :گفت  لب یر صورتش را پوشاند و ز

 !...خزانم -

 یهاخوابش رفت و لباسگرفت صبح به خانه خزان برود. به اتاق تصمیم
. به سمت تخت دادیعطر وجود خزان را م ی. اتاقش بویدرا پوش اشیراحت 

تخت رها کرد. چشمانش را بست  یاش رفت و خودش را روخواب دونفره
 اشیوانهشت دبود. فکر خزان دا فایدهیکرد بخوابد، ب  یهرچه سع یول
زد. به سمت  یرون. از خانه بیدد. از جا برخاست و دوباره لباس پوشکر یم

و زنگ را زد. هرچه منتظر ماند،  یستادخزان راه افتاد. دم در خانه ا یخانه
را زد.   اشیهشب بود. زنگ همسا  یازدهبود. ساعت را نگاه کرد. هنوز    فایدهیب 

 :یچیدپ ونیفدر آ  یمرد یصدا

 !بله؟ -

! از ین؟ندار یازشون سراغ  یخانم شاهپور یتونبغل یهآقا، همسا یدببخش -
 .کننیباز نم زنمیزنگ م یهمراهشون خاموشه االن هم هرچ  یصبح گوش

 :مکث کرد و گفت مرد

 .بذار از خانمم بپرسم -

 :را برداشت و گفت یفونبعد، مرد دوباره آ  یقهدق چند
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هم  یگهاومده دم در. د یاهپورکه خانم ش یدهاز پنجره د یشبخانمم د -
 .نه یا یرونکه از خونه رفته ب  یدهنشن ییصدا

 !تو خونه است؟ گیدیم یعنی -

 !آقا دونمیچه م -

 .ممنون -

بردار ها دستمزاحم یلب غرغر کرد که نصف شب یر را گذاشت و ز یفونآ  مرد
 :گفت  یرا زد. زن  یینیپا یهفکر کرد و زنگ همسا یح. مسیستندن

 !بله؟ -

از صبح  ید؟ازشون خبر دار ییتون،باال یههمسا یخانم شاهپور ید،ببخش -
که  یدهد یشونبغل یه. ظاهرًا همسایدنهمراهشون رو جواب نم یگوش

 ی. شما خبر کننیباز نم زنمیزنگ رو م یاالن هرچ  یاومده خونه ول یشبد
 ین؟ازشون ندار

 :فکر کرد و گفت یکم  زن

 .اصاًل نرفته تو خونه ید. شایرونب دیااز خونه ب یدمواهلل منم ند -

 .از پنجره که اومده دم در یدهد گفتیم تونیهواهلل همسا -

 :گفت  یحکمک به مس  ی. برایدبه ذهنش رس یفکر  زن
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بهش بگم االن خبرتون  ینساختمونه، بذار یر من همسرم مد ینصبر کن -
 .کنمیم

را  یفونمرد آ  داد. یحهمسرش رفت. ماجرا را توض یشرا گذاشت و پ آیفون
 .هنوز منتظر بود یحبرداشت. مس

 !داخل لطفاً  یاینآقا ب -

 یحبود. مس یستادهخانه دم در اداخل رفت. مرد صاحب یحباز شد. مس در 
 :جلو رفت و با او دست داد. مرد گفت

بشه.   یرتوندستگ  یزیچ  یدشا  یم،مداربسته رو چک کن  هاییندورب  یاینآقا ب -
 .یومدنرفتن و داخل ن ییجا یدندم در که رس یدشا

اهلل گفت و داخل رفت.  یارسا  یبود. با صدا یخوشحال شد. فکر خوب  مسیح
وصل کرد و  یزیونتابش را به تلوآنها نشست. مرد لپ یزیونتلو یروروبه

تشکر کرد و  یحآورد. مس یچا انیشبرا یهمشغول اتصال بود. زن همسا
عقب  در قرا عقب برد. آن یلمد فمنتظر بود. اتصال برقرار شد. مر  صبرانهیب 

. خزان به دم در یدورود خزان به کوچه رس یجلو کرد که باألخره به صحنه
کرد و   یز چشمانش را ر یحبه عقب برگشت. مس ی،و بعد از مکث  یدخانه رس

 :گفت

 !بینید؟یشما هم م یستادها یکی یکیتو اون تار -

بعد خزان  یاکردند. لحظه  دییحرف را تأ کردندیو مرد که با دقت نگاه م زن
که صورتش در  یرا از دست آن شخص نامعلوم گرفت و بعد کس یزیچ
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. از یدنبود، از پشت سر دهان خزان را گرفت و او را به عقب کش یداپ یندورب
 بارهیک به  اشیزندگ  یاگو  ید؛کوب  با دست بر سرش یحکادر خارج شدند. مس

بود و حاال به  یافتهحبوب قلبش را م یشب درآمد. او به تازگ  یاهیبه رنگ س
 .داشت یداو را از دست داده بود. در دلش هنوز هم ام یزود ینا

 دییرو س یزمرو بر  یلم. بذار فیستن یزیشاءهلل که چنگران نباش پسرم ان -
 .یبهت بدم ببر کالنتر

 .گرفته بود  اشیهکه گر   یههمسا زن

 .بود یدختر خوب و مهربون  قدر ین. ایچارهدختر ب -

 :به زنش تشر زد مرد

 !کنین؟ی. چرا بزرگش میستن یزیشاءاهلل که چخانم! ان -

 :حالش دگرگون بود. از جا برخاست و گفت مسیح

ازش  یآدرس یچفقط ه یه،حدس بزنم کار ک تونمیصبر کنم. م تونمینم -
 .ندارم

 !باشه؟ تونهیم یکار ک  -

 :با نفرت و خشم گفت مسیح

 !نامردش یبابک. پدرخونده -

 :گفت  یهلب گفت. زن همسا یر ال اله اال اهلل ز مرد
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 ین. اگه بتونزدیبهش سر م  جاینا اومدیخزان مرتب م  یهااز دوست  یکی -
 .خزان کجاست یپدر خونده یخونه هدونیاون م ین،کن  یداشپ

 :فورًا گفت مسیح

 !رستا؟ -

 .آره خودشه -

شد. با خشم   ینشآمد. سوار ماش  نیرواز آنها تشکر کرد و از ساختمان ب  مسیح
 :. با غم گفتیدکوب  یبر فرمان مشت 

 !. نترسکنمیم یداتخزان... پ -

. روز تولد فرهاد خزان یدبه ذهنش رس یزیاش فشار آورد. چبه حافظه کمی
که بتواند فرهاد را سرگرم کند.   یندهمراه فرهاد به کرج رفته بود که رستا را بب

 اشینهخود را به س تابانهیز رستا داشت. قلبش ب بود که ا یتنها آدرس ینا
 دانستیرفت. م هادفر  یپدال گذاشت و به سمت خانه ی. پا روکوبیدیم

خزان   یبود. به راست   یز تر از هر چمهم  یشن براوقت شده است اما خزا  یر که د
فرهاد در  ی! زنگ را فشرد. صدادانستیحال نممهم بود و تابه یشچقدر برا

 :چیدیپ یفونآ 

 یه؟ک -

 !دم در یامنم فرهاد. زود باش ب -

 !یوونه؟پسر د خواییم یوقت شب چ  ینا -
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 !در مورد خزانه یه. قضیینپا یاتو رو خدا ب -

 :لب گفت یر به فرشته کرد. ز ینام خزان نگاه مردد دنیبا شن فرهاد

 .یاماالن م -

 بود فرهاد؟ یک  -

 .یحمس -

 داره؟ یکار چ -

 :نداخت و گفتباال ا یاشانه فرهاد

 .خزانه یفقط گفت درباره دونمینم -

شده است که هم صبح سراغ خزان  یخبر دانستیدلشوره گرفت. م فرشته
را گرفته بود و االن هم آمده بود درباره او حرف بزند. همراه فرهاد به دم در 

 :رفتند. فرهاد در را باز کرد و گفت

 !تو داداش یا. بیحسالم مس -

آن   یحرف   هیچیلبانش گذاشت. ب   یانم  یگاریگاهش کرد. سبا بغض ن  مسیح
. فرهاد یدبه صورتش کش ید. دست به آن ز  یرا روشن کرد و پک محکم

 !سکوت کند و منتظر بماند  یدبا  یابپرسد    یزیبزند و چ  یحرف   یدبا  دانستینم
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شدن خزان را که گفت فرشته و فرهاد   یدهدزد  یدهان باز کرد و ماجرا  مسیح
کار بابک است. فرهاد  دانستندیحت و نگران شدند. آنها هم مهر دو نارا

 :گفت

 .یمبر  یداالن با ینکرج. هم  یمپاشو بر  -

 :رو به فرشته گفت فرهاد

 !ینا؟ببرمت خونه مامان ا -

 .یامنه منم باهاتون م -

به خاطر  یحمس کردیفکر نم کسیچسه نفر به سمت کرج راه افتادند. ه هر 
خودش را به آب و آتش بزند. در  طور ینختر، اد یک خصوص به کسیچه

ه و در فکر خود غرق بودند. فرهاد رو به کرج بودند. هر سه سکوت کرد  یر مس
 :گفت  یحمس

 !دنبالش رفتمیخودم م زدییزنگم م ی،ما اومد یچرا تا خونه -

حسش به  یرا درباره یقتحق توانستینم یطسکوت کرد. در آن شرا مسیح
دلباخته خزان شده  یحکه مس  زدیفرهاد اما خودش حدس م زان بازگو کند.

 :که فرشته نشنود گفت  یاست. آرام طور

 .یهنگرانش نباش، اون دختر خوب -

 یدفرهاد از راز قلبش با خبر شده. با ترد  دانستیباز هم سکوت کرد. م  مسیح
 :گفت
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 !...اگه مثل دلربا -

 :و گفت یدسخنش پر  یانم فرهاد

فرشته است.  یه نکن! خزان مثل یسهمقا یتها اون عفر ! خزان رو بیسه -
 .گناهیقلب مهربون و ب  یهپاک با 

فرهاد را باور داشت و با جان و دل باورش کرده بود، فقط  یهاحرف مسیح
 یرستا به کرج رفتند و برگشتند. رستا خانه یگرفتن آدرس خانه یبرا

رستا را   یرگش آدرس خانهمادربزرگش نبود و به تهران برگشته بودند. مادربز 
شد  تابین خبر، ب یدبه آنها داد. سراغ رستا رفتند. او هم بعد از شندر تهران 

و از پدرش اجازه گرفت که همراه آنها برود تا آدرس منزل بابک را به آنها 
 :در راه رو به فرهاد گفت یحبدهد. هر چهار نفر راه افتادند. مس

 یک کم یروی. نیالو دان یدو مج یوانه کمن رو بردار. زنگ بزن ب یگوش -
 .خوایمیم

 یم؟زنگ بزن یسبه پل یدنبا ی؟کن  یکار چ خواییم -

 .شده یر د یگهد یادب یستا پل -

کار را کرد. با دو نفر از دوستان خودش هم تماس گرفت.   ینهم هم فرهاد
 .کشیدیم  یگار بود و مرتب س  قرار یب   یحبابک جمع شدند. مس  یهمه دم خانه

*** 

 «خزان»
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 :یدمنحسش را شن یتر خودم را بغل کردم. صدااتاق که باز شد، محکم در 

 !ها یشیم یفضع جوریینا ی؟چرا غذات رو نخورد یزمعز  -

پخش شد.  ینزم یغذا زدم. غذا رو ینیس یر نفرت نگاهش کردم و با پا ز با
 :نشست و گفت یمروبابک روبه

 !بشه مانع من ونهتینم کسیچه یدم؟م رسبه خواسته یدید -

بر  یمحکم یلی. با تمام زورم، سیدکش امیاییدر یموها یرا رو دستش
نثار فکم کرد.  یخنده، مشت محکم یادسر داد و م یاصورتش زدم. قهقهه

. یدرا چنگ زد و به سمت خودش کش  یمدرد در تمام صورتم پخش شد. موها
 وره شد د که لبم پابر صورتم ز  یلیس یگرشام بلند شد. با دست دناله یصدا

 :زدم یادتخت انداخت. فر  یزد. از جا بلندم کرد و مرا رو یرونخون از آن ب

 !...یحمس -

چشمم آمد.  یجذابش جلو یرا صدا زدم؟! چهره یحچرا نام مس دانمنمی
بود و  یافته یانشد. خزان باألخره پا یر سراز یمهارا فشرد. اشک  یمبغض گلو

متحرک بودم که  یاان ُمرد. من مرده و شکستهبود. خز  یدهزمستان فرا رس
فکر  مسیحچرا هنوز هم به  دانمیخودم را هم دوست نداشتم. نم یحت  یگر د
بابک   یفرا هم ندارم. من به دستان کث  یحمس  یاقتل  یحت   یگر ! من دکنم؟یم

 .امآلوده شده

 :وارد شد و مضطرب گفت یکلیاتاق باز شد و مرد ه در 
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 . ...یرونب دیایآقا، ب -

 :بر صورتش زد و گفت یلیبه سمتش رفت و س بابک 

 !تو یایب یندادن در بزن  یادتاحمق  -

 :با همان ترس و اضطراب گفت مرد

 .خونه یچند نفر اومدن تو یآقا ول یدببخش -

کمک به من آمده   یبرا  یکس  یدتخت نشستم. شا  ی. رویداز رخ بابک پر   رنگ 
آوردن شب گذشته، دوباره  یادبه  با یروشن شد ول یدیباشد! در دلم نور ام

کدام مرده   یداشت؟! برا یدهچه فا یآزاد یگر همان خزان شکسته شدم. د
 !فرق دارد؟ یاسارت و آزاد

*** 

 «کل  دانای»

وارد خانه شدند.  یوانسپرد و خودش و ک یهنگهبانان را به دست بق مسیح
 :زد یادفر  نیواها را باز کردند. کتک اتاقاطراف را نگاه کردند. دِر تک 

 !جانینا یحمس -

گرفت.  یوانخارج کرد و به سمت ک یبشاش را از جبابک اسلحه بادیگارد
نشود.  یکاشاره کرد نزد یحو با دست به مس یستادا حرکتیب  یوانک

متوجه اسلحه شود.  یحباال برد که مس یمتسل یرا به نشانه یشهادست
شد.  یوان. منتظر اشاره دست کشد یک به در نزد یوار آهسته از کنار د یحمس
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را گرفت و با مشت   یگاردحرکت دست باد  یک و با    یدداخل پر   یوانبا اشاره ک
 یگارداسلحه را به سمت باد یوانافتاد. ک ینزم یدستش زد. اسلحه رو یرو

 :گرفت و گفت

 .کن  یخال یدار یبتتو ج ی. هرچ رونیب یاب -

وارد خانه شدند.  یهبقشد.  یمانداخت و تسل ینزم یرا رو یشچاقو مرد
هم به جمع آنها   یگاردها را کتک زده و با طناب بسته بودند. بادنگهبان  یهمه

را گرفت. بابک در  یشور شد و گلوبه سمت بابک حمله یحاضافه شد. مس
ح با نفرت و یبود و توان مقابله با او را نداشت. مس یر پ یلیخ یحبرابر مس
 :زد یادخشم فر 

 !کثافت  کشمتیم -

 یشد و دستان بابک را از پشت سر بست. بابک با پوزخند  یحمانع مس  کیوان
 :گفت

 .یدمم رسبال بال نزن من به خواسته قدر ینپسر جون ا -

آخر راه است.   ینا  دانستی. در دلش میدتمام خباثتش خند  را گفت و با  این
را بغل کرده و صورتش را  یشکه پاها  یبه سمت خزان رفت. خزان  یحمس

سست به او  یهابا قدم یح. مسیدلرز یکرده بود. از ترس م  یمخف  نشانیام
 :زد یششد. آرام صدا یکنزد

 .. اومدم نجاتت بدمیحخزان... خزان جان... منم مس -
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 یحت   یدند،بار دبار چشمانش را اشک   یناول  یسرش را بلند کرد. همه برا  زانخ
 یند،چشمانش را بب گذاشتیو نم کردیم یهکه خزان در آغوشش گر   ییرستا

. از یدرنگش پر  یحشد. مس تابیبار خواهرش، ب چشمان اشک  یدنحاال با د
 یروروبه ! خزان از جا برخاست.یدچه بگو دانستیشده بود. نم یخودخود ب

 .دهانش گرفته بود ی. دستش را جلویستادا یحمس

*** 

 «خزان»

هقم سکوت هق  یبلند نشود، نتوانستم. صدا  امیهگر   یکردم صدا  یسع  هرچه
 :مغموم نگاهم کرد و گفت یح. مسشکستیفضا را م

 !نکن یهمن اومدم نجاتت بدم خزان. گر  -

 :نالیدم

 !...من یح... خزان ُمرد... مسیر د یلی. خیحمس یاومد یر د -

جلو آمد و مچ دستم را گرفت و مرا به سمت  یح. مسیدامانم را بر  گریه
. تمام آمدیبند نم  امیهاشتم. گر را د  یشآرزو  یکه روز  ی. آغوشیدخودش کش

 یمموها  یوار روسکوت کرده بود و فقط دستش را نوازش  یح. مسلرزیدیتنم م
. کندیم گریهگمان کردم    یا. لحظهلرزیدیم اشمردانه یها. شانهکشیدیم

بود و رگ گردنش از  یده. لب به دندان گز کردینم یهنگاهش کردم. گر 
مش که به چشمانم افتاد، حالش دگرگون شد. متورم شده بود. چش  یتعصبان
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 یادبرداشت. فر   یز شد. مرا رها کرد و به سمت بابک خ  ینرنگ چشمانش خون
 :یدکش

 . ...! لعنت بهتیعوض یتر پست یوونم! تو از حی؟تو آدم -

و آن مرد   یدنبودند. مج  یفشباز هم حر   یو فرهاد او را گرفته بودند ول  کیوان
کرد هم به کمکشان رفتند. رستا به سمتم آمد و   یر تگرا دس یگاردجوان که باد

شده   حالیدر آرام کردنم داشت. ب   ی. فرشته هم مدام سعیدمرا در آغوش کش
را بردند.  یهد و بابک و بقیرس یانتظام یرویرا گرفتند. ن یمهاشانه یر ز بودم.

 یمصدا یمرا هم درون آمبوالنس گذاشتند. توان تکان خوردن نداشتم، حت 
و رستا هم سوار آمبوالنس  یحبود. مس باز یمه. فقط چشمانم نآمدیمدرن

 .رفتند یسدادن ماجرا، همراه پل یحشهادت و توض یبرا یهشدند. فرهاد و بق

داشت. آسمان   یگری. چشمانش رنگ دگرفتینگاهش را از نگاهم نم  مسیح
 .بود یبار ابر  ینشب چشمانش ا

*** 

اتاق،   یشهو همه از پشت ش  یایدقاتم ببه مال  ینگذاشتم کس  یصمزمان ترخ  تا
چشمم در چشمان   گذاشتمیو نم  کشیدمیسر خود م  ی. پتو را رودیدندیمرا م
روحم هنوز سر  یهازخم یبود ول یافته یامجسمم الت یها. زخمیفتدب یکس

سوال در ذهنم بود. چرا   ین. مدام اشدندیباز بودند و هر لحظه بدتر و بدتر م
ابراز  یکه به زود  دانمیبه من ابراز محبت کند؟! م طور ینا یدحاال با یحمس

اما چرا حاال؟! حاال که من از خودم نفرت دارم. حاال که   کند،یاحساسات هم م
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 یدام، حاال که عروسک دست بابک شده بودم! شاشده  یفو کث  ارزشیب   قدر ینا
! است... ترحم ینهم یقابود، دق ترحمحسش دوست داشتن نبود و فقط 

 :و گفتم یدمکش  یرونفکر، شالم را از دستش ب ینکه از آن متنفرم. با ا  یزییچ

 !همتون یرونب یدخودم بلدم لباس بپوشم. بر  -

 یدمکوب  اشینه. با مشت بر سکردینگاهم م  یرهطور خغم نگاهم کرد. همان  با
 :و گفتم

 !یرونگفتم برو ب  یدی! مگه نشنی؟کر  -

 :را باال آورد و گفت دستانش

 .باشه یرمخب. آروم باش! دارم م یلیخ -

 یادترحم! بر سرش فر  یرونگفت، باز هم از  یزیچ یدلخور شد ول مسیح
 :یدمکش

 یبگ  یزیچ خوادی! نمیدی؟هان؟رو نم امادبییچرا جواب ب  ی؟چرا ساکت  -
 یجور یه خواینیکه همتون م  امیچارهبدبخت ب یه. من االن دونمیخودم م

 شنویدی. من از ترحم متنفرم. مسوزهیلتون برام مچون د ینبهم کمک کن
 !متنفرم

 یوار . فرشته هم بغض داشت. فرهاد اخم کرده بود و به دکردیم یهگر   رستا
 یمهابا سکوت خم شد و مشغول بستن بند کفش یحزده بود اما مس یهتک

 :زدم یادو فر  یدمرا عقب کش یمشد. پا



 

 
130

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

 !یرونگمشو ب -

 یبر لبانم زد. با دلخور  یمهر سکوت   یاشد؛ گو  یرهخ  جا برخاست. در چشمانم  از 
رفته  یحفرهاد رفتم. مس ینبه کمک رستا به سمت ماش رفت. یروناز اتاق ب

 ی. فرهاد اصرار کرد که مدت کردمیرا تماشا م یرونب ینبود. از پنجره ماش
رستا را هم رد کردم و گفتم حالم  یشنهادقبول نکردم. پ یآنها باشم ول یخانه

 .تنها باشم خواهمیب است و مخو

*** 

 «کل  دانای»

تمام شده   یگارشس  یها. بستهچرخیدیم  هدفیب   هایاباندر خ  هایوانهد  مثل
از قلبش   یکه بخش  یزی. تنها چکوبیدیم  ینبود. مرتب با مشت بر فرمان ماش

قاچاق و  یلشدستور اعدام بابک بود که صادر شده بود. دل کرد،یرا آرام م
بود که بعدًا به آنها اعتراف کرده بود تا او را اعدام کنند و  یگرید یهاخالف

 .زدیکه در حال پخش بود، بر قلبش چنگ م  یزنده نماند. آهنگ 

 !روز صد، دلم از دست تو دق کرد مگه جنگه؟ یه یروز صفر  یه یوا"

 !بگم بت؟ یچ  یاینم یریهمش م خواییم یچ  دونیینم آی

 !از دست تو دق کرد مگه جنگه؟ د، دلمروز ص یه یروز صفر  یه وای

 !بگم بهت؟ یچ  یای. نمیریهمش م خوای،یم یچ  دونیینم آی

 .ببند و دل همه رو بشکن به خاطرم دل
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 !از تو دل بکنم، آخه کجا برم؟ حیف

 !دل خسته جز تو؟ ینتو ا ینهبش تونهیم کی

 .بسته جز تو یهاش رو رو هر کسچشم یوونهد این

 .ش بدهگو  یکممن حرف نزن،  جان

 .عاشقت از هوش بره ینا نذار 

 "!...با دلم یکاش تو هم، مهربون باش  یمن باش تو هم. ا یار 

 «جنگه_مسعود صادقلو مگه»

 یبعد از ده سال، باز هم به جا شدیکرد. باورش نم  یسصورتش را خ اشک
خلوت  یندر ا اشیهگر   یاست. به خودش اجازه داد صدا یختهبغض اشک ر

غرورش  یگر . دکردیم ینیقلبش سنگ یرو یادیز ی برود. دردهامردانه باال
 .که آکنده از عشق خزان بود  یبود و قلبش. قلب یحشکسته بود. حاال مس

*** 

 «خزان»

 ی. چشمانم را بستم. صدایدمتخت خواب دراز کش  یرا خوردم و رو  هایمقرص
 :را برداشتم یفونبلند شد. از جا برخاستم و آ  یفونزنگ آ 

 !یه؟ک -

 .. مأمور پست هستمیدبسته دار یهخانم  -
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با وجود  یکییکیها را رفتم. پله یرونسرم انداختم و از خانه ب یرا رو شالم
را نگاه کردم.   یمپا  ینبود. دم در جلو  یکس  یرفتم. در را باز کردم ول  ییندرد، پا
شت. کادو قرار دا  یک به همراه  یاآن نامه یرز بود. رو یاهپر از گل یاجعبه

 ینبه همراه ماش یحکردم. مس هخم شدم آنها را برداشتم. به اطراف نگا
 ینهدر س تابانهیشد و به سمتم آمد. قلبم ب  یادهآمده بود. پ رنگییمشک 

 .کوبیدیم

 . ...سالم -

 :وجودم گفتم یتمام سرد با

 .سالم یکعل -

 :گفت  یاگرفته  یصدا با

 ی؟خوب  -

ام، اشاره ! به چشمان گود افتادهبردم؟ینملذت    یشهااز توجه کردن  یگر د  چرا
 :کردم و گفتم

 !که  بینییم -

 :گفت  یلرزان شد. با لحن آرام چشمانش

 !تو؟ یامب کنییتعارف نم -

 :گفتم  رحمییب  با
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 .تنها باشم شرمنده. روز خوش خوامیم -

 که قلبم را ییهافرار کردم، از نگاه یدها باال رفتم. شارا بستم و از پله در 
دادم. چشمانم را بستم.  یه. وارد خانه شدم و در را بستم. به در تکلرزاندیم

گذاشتم. پاکت را برداشتم. با دستان   ینزم  ی. جعبه را رویدمکش  یقینفس عم
 .لرزان آن را باز کردم

آنچه  ی، دوستت دارم. نه تنها برادلبرم یم،از جانم. دلجو یزتر عز  یا خزان،»
که با توام دوستت دارم نه   یه که هستم. هنگامآنچ یبلکه برا ی؛که هست 
. دوستت سازییآنچه که از من م  یبلکه برا  ی؛اآنچه از خود ساخته  یتنها برا

چون  دارم ستت. دوکنییم یشاز وجودم که تو شکوفا یبخش یدارم، برا
در خور  یکلبه بلکه معبد  یک نه  یزندگ  یهاپاره که از تخته  کنییم امیاری

 یابلکه ترنم ترانه  یسر شکستگ   یکام نه  که کار روزانه  کنییم. کمک متو بنا نه
 ارزشیب   یو زنگارها  نهییام مباشد. دوستت دارم چون دست به دل فسرده

که تاکنون   یپنهان   هایینهبر گنج  تابانییم  نور و    زنییم  ییرا به سو  مقدار یو ب 
 یشبه رو یینی،و آ  شیاز هر ک یشدر ژرفا مانده بودند. دوستت دارم چون ب

 ین. ایداشت   یرا به من ارزان   یشاد  ی،. فراتر از هر سرنوشت یارساننده  یاریمن  
 ایکار توانا گشته  ینبه ا  یاشارت   یاتماس، کالم    هیچیو ب   یارا داده  یههمه هد

معنا   ینهم  یتن و دوست داشتن در نهادوست بود  ید. شایاچون خود بوده
 «!یدوستم نداشته باشاگر  یباشد. دوستت دارم حت 



 

 
134

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

 یدشوم. با  یمتسل  یدآخرش آتشم زد. من نبا  یرا پاک کردم. جمله  هایماشک 
او را هم بدبخت کنم.  ید. نبایستمرا از ذهنم پاک کنم. من در حد او ن یحمس
 :. در دل گفتمیز من خوار باشم و او عز  یشهشوم که هم اییوارد زندگ  یدنبا

 .است یز واقعًا هم عز  -

. یستمخوابم پناه بردم و خودم را در آغوش بالشتم انداختم و گر تخت  به
 !نه بلکه کل وجودم شده است را فراموش کنم؟ یمهچگونه او را که ن

*** 

ه نفر ک یک بگذارند و به حرفم گوش دادند. جز  یمتنها یهمه خواستم مدت  از 
 ینزم یگل را از رو  ی،حرف  یچو من بدون ه آوردیگل م  یمبرا آمدیهر روز م

فرداشب   ی. امروز فرشته خبر داد براآوردمیو با خودم به اتاقم م  داشتمیبرم
است. نتوانستم   گرفته  یادوستانه  یفرهاد مهمان   یبه مناسبت استخدام رسم

ردا شب خودم را آماده ف یبرا ید! باشدیم یر دلگ یددعوتش را رد کنم. شا
 !احساسیسرد و ب  یزان . خدادمیخزانم را نشان م یآن رو ید. باکردمیم

 یعو سر  باردیم یباران کوتاه  یگرفته است. گه گاه   یکم حالت بهارکم  هوا
به  یدکردم. با  هایمیهتازه را وارد ر ی. وارد تراس شدم و هوایابدیم یانپا

 یزود ینبه ا شودیبرگشتن. مگر م یحاال زود است برا یبرگردم ول یزندگ 
 .را فراموش کنم یمندارم زود دردها دردها را فراموش کرد؟! من عادت

*** 
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بهتر شده بود و  یمهاصبح شد. به حمام رفتم. زخم یبر هم زدن  چشم
آمدم و مشغول سشوار  یرونبروم. از حمام ب یحمام حساب  یک  توانستمیم

حالم هم   شدم،یم  یباتر و ز  رسیدمیکه به خودم م  یم. اوقات شد  یمکردن موها
 رخاستمدادم. از جا ب یبنظم و ترت یممو یهاموج. با سشوار به شدیبهتر م

. سراغ کمدم رفتم. یدمخودم درست کردم و سر کش یبرا یاو فنجان قهوه
فتم گر   یمبه همراه نامه داده بود را برداشتم. تصم  یحرا که مس  ییکادو  یجعبه

کتاب رمان بود. نام رمان »نرگس« بود. مشغول خواندن رمان   یک بازش کنم.  
 یک . سر بلند کردم. نزدفتقدر غرق در آن شدم که زمان از دستم در ر شدم. آن

نشستم. دست بردم و کش  یشمآرا یز غروب بود. از جا برخاستم و پشت م
را   یمموها  یتار جلوسرم بستم. چند    یرا باال  یمرا برداشتم. موها  یبایمز یمو

بر   ی. رژ لب قرمز یدمکش  امییزیپشت چشمان پا  یرها کردم. خط چشم نازک 
نکرده بودم!  یشآرا قدر ینحال اتر کرد. تابهلبانم زدم. صورتم را شاداب

نداشت. از جا برخواستم  یملبه ر یازیقدر بلند و فر بود که نهم آن یمهامژه
 .گشتم  یمهالباس ینو ب

و  یایدکمتر به سمتم ب  یحمس طور ینا یدامشب ساده لباس بپوشم. شا باید
شده بودم که مرا بر  یدچار چنان تناقض دانمیبشود. نم یگریجذب کس د

 !را ییو عقلم تنها خواستیرا م یح. قلبم مسدادیباد م

. یدمرا پوش رنگمیبر تن کردم. کت مشک  یدیمردانه سف یقه تیشرت
 یرو یبرنگ رژ لبم را در جکت را باال زدم. دستمال قرمز هم هایینآست

 یهابا کفش یز چ. همهیدمرا پوشروشنم  یآب  یکت گذاشتم. شلوار ل  یینهس
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 شیقرمز را هم دستم گرفتم و گو دستییف. کشدیم یبلندم عالقرمز پاشنه
س سرم انداختم. با رستا تما  یرا رو  یهمراهم را درونش جا دادم. شال مشک 

هفته خلوت من،  یک  ین. او هم دعوت بود. ظاهرًا در ایایدگرفتم که دنبالم ب
زنگ بعد، رستا تک  یقهآشنا شده بودند. چند دق یب رستا و فرشته با هم حسا

 :م لبخند زد و گفتیدنشدم. با د ینشرفتم. سوار ماش یرونزد. از خانه ب

قدر خوشگل . ناقال چهیمعلومه که خوب   یهچه سوال  ینالبته ا  ی؟خزان... خوب  -
 !یشد

 :و گفتم خندیدم

 .دلم برات تنگ شده بود ی؟تو خوب  -

رستا بود.  یم،وقت به او دروغ نگو یچه خواستمیم که  یتنها کس یقتحق در 
 :لبخند زد و گفت

 .یماالن خوبم. منم دلم تنگ شده بود. بزن بر  -

گرفته بودند.   شانیباغ شخصافتاد به سمت مقصد. ظاهرًا جشن را در  راه
وجودش را حس  ی. بویمشد یادهرا پارک کرد و پ ین. ماشیموارد باغ شد

ها به . نگاهیمقدم با رستا وارد شدحبس کردم و هم هینکردم. نفسم را در س
گفتم. رستا هم سالم کرد. همه جواب سالممان   ی. سالم بلندیدسمت من چرخ

 :ند و با لبخند نگاهم کردند. گفتمرا دادند. فرهاد و فرشته جلو آمد

 .یدآقا فرهاد. موفق باش یگمم یک تبر  -
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 .ممنون خزان جان -

 :به فرشته گفتم رو

 .فرشته جان یگمم یک ر تب -

 !یشد یباتر قدر ز. چهیزمممنون عز  -

 ی. گوشهیدمرا حس کردم. به سمتش چرخ ینگاه  ینیزدم. سنگ لبخندی
بلک   یتانکاپ  یگار س  یگر ت و در دست ددر دست داش  یبود. جام  یستادهسالن ا
حبس کردم و به سمتش رفتم.  ینه. نفسم را در سکردینگاهم م یرهبود. خ

برداشت. با  یبه سمتم قدم کرد،یم ینهال که کنارش وراج  به توجهیب 
 :گفتم  یمصنوع  بخندیل

 ین؟سراج. خوب هست یسالم آقا -

 :گرفته گفت  یشد. با صدا  یدهانش را قورت داد. رنگ نگاهش باز هم ابر   آب

 !یه؟سالم... نظر خودت چ -

 :باال انداختم و گفتم یادر دستش انداختم. شانه یگار به س نگاهی

 !یستممن دکتر ن دونمینم -

 :دوخت و گفت یرونرا به ب نگاهش

 !...یلیخزان... خ یدل شدسنگ  یلیخ -
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 یخوب   یگر فقط باز یدل باشم ولسنگ  خواستمیزدم. م  یکر  را به گوش  خودم
اش . جاذبهخوردیتکان نم  یمپاها  یاگو  یشده بودم. خواستم از او دور شوم ول

نخواند. از او دور   یزیانداختم که از نگاهم چ  نییمرا نگه داشته بود. سرم را پا
وان همان دوست ج  بادنبال رستا گشتم. مشغول صحبت    یتجمع  یانشدم. م

زدم. به  یبردم. لبخند یپ یدشانجد یبه رابطه یشهابود. از خنده یحمس
 :سمتش رفتم و گفتم

 !گذره؟یرستا خانم خوش م -

 :زد و گفت لبخندی

 یحآقا مس یمیدوست صم یوانآقا ک شناسی؟یرو که م یشونخزان ا -
 .هستن

 :کردم و گفتم  نگاهش

 .یونمتشکر هم به شما مد یهبختم، خوش -

 :کمال ادب گفت  با

 .کنمیم  یهر کار  یحمس  یبود. من به خاطر خوشحال  یفهوظ  کنمیخواهش م -

جمله بود.   ترینیرینش  یمبرا ین! اشدیاز نجات دادن من خوشحال م  مسیح
. قلبم کردمینگاه م یحبه مس یرچشمی. زیستادما یاا دور شدم. گوشهاز آنه

 یدرا د  یحقدر با او صحبت کرد و سکوت مسشده بود. نهال آن  تابیباز هم ب 
 .که آخر سر خسته شد و از او جدا شد
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 !سوزهینهال م یدلم برا یچاره،ب -

 :بود. نگاهش کردم. گفتم فرشته

 !چرا؟ -

کرد. طالق  یازدواج کرد، پسره بهش نامرد یپسر  یهبا  یشچند سال پ -
تو رو  یحمس یگن. آخه همه هم بهش میحداده به مس یر م گگرفتن. االن ه

 .یستگوشش بدهکار ن  یاست ول یگهد یو دلش جا خوادینم

 :دستم را مشت کردم و گفتم ناخودآگاه

 !...یحمس -

 :گفت  اییمانهکردم. فرشته با لحن صم  سکوت

! کنی؟یم یچرا ازش دور یشبت رو خراب کنم ول خوامیمخزان جان ن -
زن نشده.   یهعاشق    قدر ینا  یومده،خوشش ن  قدر ینا  یزن   یچتا حاال از ه  یحمس

. تو یدهرس جاینتالش کرده که به ا یلیو خ یدهکش  یاددرد ز یشاون تو زندگ
 .کنییم یتشاذ یو دار دونییازش نم یچیه

 !اون دوستم نداره، همش ترحمه -

 :زد و گفتدروغ را باور نداشتم. فرشته در چشمانم زل  ینهم ا خودم

جا دنبالت گشته بود. باورت از صبح همه  یحدنبالت، مس  یمکه اومد  یاون شب -
به  شد،یم یوونهبودمش. داشت د یدهآشفته ند یجوراون وقتیچه یشهنم
 !ترحم؟ یگنم ینا
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 :انداختم. سکوت کردم. گفت یینرا پا سرم

جنست چقدر دوستت داره. من به عنوان هم دونییکه خودت م  دونمیم -
 !. چرا خزان؟یدار یکه توام بهش حس  کنمیدرک م

 :محزون نگاهش کردم. دستانش را باال آورد و گفت چشمان

! بینی؟یاون مرد رو م ی. فعاًل از جشن لذت ببر. راست یبگ  خوادیباشه نم -
 .یحهپدر مس

نشسته   یلچر و  یرو  یندلنش  یول  یدهچروک  یابا چهره  افتاد که  یبه مرد  چشمم
 .رسیدیبه نظر م ینسالن بود. تنها و غمگ یرونبه ب یرهو خ

 یستادها  یحکه مس  ییرا گفت و به سمت فرهاد رفت. دوباره به جا  ینا  فرشته
 :به سمتم آمد و گفت ید. پکر شدم. مجیدمبود، نگاه کردم. او را ند

 !حالت چطوره؟ -

 !ین؟. شما خوبمیستبد ن -

اموالش   یهمه  ین؟اموال بابک رو بفروش  خواینیم  یممنونم. خواستم بگم ک  -
 .اشبه عنوان دخترخونده یدهبه شما رس

 :کرده بودم. دستانم به لرزش افتاد. گفتم  یداپ یتاسم بابک حساس به

 یچی. من از بابک هیریهبه خ ینو همش رو بد ینفردا هماهنگ کن ینهم -
 .ممنون از زحماتتون .خوامینم
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 .است یفهحتمًا، وظ -

وسط سالن جمع  یتدر حال پخش بود. جمع یهم رفت. آهنگ شاد مجید
در باغ باشد.  یدرفتم. شا یرونکردند. از سالن ب  یدنشدند و شروع به رقص

بود. به سمتش رفتم. دستش را به  یستادهدرست حدس زدم. کنار استخر ا
به  یقیدوخته بود. پک عم یه آسمان ابر استخر گرفته بود و چشم ب یلهم
. به سمتم برگشت. یستادمرش زد. دود را به هوا رها کرد. کنارش ایگاس

صورتم چرخاند و دوباره به آسمان نگاه کرد.  یتک اجزاتک  ینگاهش را رو
 :گفت  یاخسته یبا صدا

ن او  یادته.  یکردن من رو دار  یوونه! تو قصد دیشد  یشهاز هم  یباتر قدر زچه -
 .شدم یوونه! حاال رسمًا دیوونه؟د یبهم گفت  یفروشلباس یروز جلو

 :را در دست گرفت و گفت یمسمتم برگشت. بازوها به

 یگهباشم. د یحنتونستم مس یگه. با اومدنت دیختیرو به هم ر یچ همه -
 . ...... خزانمیگهخودم. د یکنترل ندارم رو

 :نگاهم کرد و گفت ملتمسانه

 .گفتن  یر و د یدنرس یر د یهمن نکن! فقط به خاطر کار رو با   ینا -

بزنم. دستم را به سمت صورتش  یادفر خواستیداشتم. دلم م یبیغر  حس
 :انداختم و گفتم  یینآوردم. سرم را پا  یینشدم. دستم را پا  یمانپش  یبردم ول

 !...من -
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 :. حرفم را عوض کردم و گفتمیایمبا عقلم کنار ب نتوانستم

 .بهت ندارم، از همه مردها متنفرم یسح یچه یگهد من -

چشمم سر خورد. دستش را باال   یاز گوشه  یبه لرزش افتاد. اشک لجباز بدنم
 :آن را پاک کرد. اشک را مزه کرد و گفت یاگونهآورد و با حالت نوازش

 !یرینه؟تو ش یهاچرا اشک  -

 :کردم و گفتم  یتلخ  خنده

 !یوونهد -

 :زد و گفت یکوتاه   لبخند

 نمونده؟ یدر قلبت باق  یحس یچه یئنمطم -

 :شدم و گفتم یرهرا پاک کردم و عقب رفتم. در چشمانش خ هایماشک 

 قدر ینو ا  یرمدر موردش صحبت نکن وگرنه م  یگه. دخوریمیما به درد هم نم -
 !ینیمنو نب یگهکه د  یشمازت دور م

 یحطول جشن را از مسحرف را زدم و به سمت داخل سالن رفتم. تمام  این
که مرا به خانه   یمداشتم به رستا بگو  یم. اواخر جشن بود و تصمکردمیفرار م

 :. نگاهم کرد و گفتیدبگو  یزیچ  خواستیم یابه سمتم آمد؛ گو  یحببرد. مس

 !الاقل به حرفام گوش کن. لطفاً  یول کنمیاصرار نم یگهمن د -

 :دست برداشتم و گفتم یبار از لجباز این
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 .یرونب یماشه بر ب -

استخر اشاره کردم.  یروروبه ی. به تاب دونفرهیمسالن به داخل باغ رفت از 
انداخت و با پا خاموشش کرد. به  ینزم یکه در دست داشت را رو  یگاریس

 :شد. گفتم یرهداد و به آسمان خ یه. تکیمو نشست یمسمت تاب رفت

 !شنومیم -

 :و گفت یدکش  آهی

 !ها متنفرم؟چرا از زن دونییم -

 :کردم. ادامه داد  یاپرسشگرانه نگاه

اقوام پدرم بود.  ی. عروسیمبود یجشن عروس یفقط پونزده سالم بود. تو -
 یگوشه نشسته بودم. تو  یه. من  رقصیدنیوسط سالن م یخودهمه از خود ب

از خدمتکارها به سمتم اومد و گفت  یکیدنبال پدر و مادرم گشتم.  یتجمع
راهرو افتاده. خودم رو به باال رسوندم.   یال توبا  یبابام حالش بد شده و طبقه

بود. گفت به اورژانس  یششافتاده بود. عموم هم پ ینزم یرو یهوشپدرم ب
. یدمجا شناون یراهرو یتو یهااز اتاق یکیاز سمت  ییزنگ زده. صداها

که  زدی. به سمت اون اتاق رفتم. عمو داد مخندیدیمانگار مادرم بود که 
... یدمجا دکه اون  یزیو به خدا بمون. گوش ندادم و رفتم. چنرو تو ر  یحمس
 !...من
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 یبا کس  یگهحالش بد شده بود. از اون روز د  طور ینها ااون  یدنبابا با د  یعنی
شت؟! قدر درد داچه دونیی. میواقع یحرف نزدم. شکسته بودم به معنا

 !...قدر گرون تموم شد! مادرمبرام چه دونییم

 :آتش زد و ادامه داد یگرید یگار نداد. س را ادامه حرفش

پسر  یهچند سال از اون ماجرا گذشت. نتونستم فراموشش کنم. شده بودم  -
که خشمم   کردمیبا پسرها م  یطنتیمدرسه هر خالف و ش  یپرخاشگر و شر. تو

کم وارد دانشگاه شدم ! کمشدم؟یآروم م  یراحت   ینامگه به    یکنم ول  یرو خال
با کار سرگرم  و. خودم ر یمراه انداخت یوانبا دوستم ک افیبیو کارگاه قال

و کارگاه   یمشد  یبزرگ   یه. چند سال گذشت و به سرعت صاحب سرماکردمیم
. کردیمیرو صادر م هامونیو قال یمکرد یلکارخونه بزرگ تبد یهرو به 
 یچهار سال صاحب ثروت بزرگ   ی. توهایبافت بودن و مورد توجه خارج دست

ها دور هنوز هم از آدم  ماا  کردمیآروم م  یدم رو با زرق و برق زندگ . خویمشد
 .شد یدادلربا پ یسر و کله یچطور دونمینم ینکهبودم؛ تا ا

 :! نگاهم کرد و گفتیت؟کس  یگر ... او ددلربا

بلد  یزبون چرب یشتر تو. ب ینه به اندازه یبود. خوشگل بود ول یمهم کالس -
کرد که متوجه هدفش نبودم. دلربا باعث   یک نزدقدر خودش رو بهم بود. اون

 یوان. ککردمیم یزندگ  یواقع یشد دردم رو فراموش کنم. داشتم به معنا
پول   یروز کل  یهه  ینک. تا اکردمینم  یتوجه  یول  دادیش هشدار مدرباره  یلیخ

داغون شدم. نه به خاطر رفتن دلربا، به   یلیو رفت. محو شد. خ  یدازم باال کش
 یها ب زن یعبرت شد که همه یهبدجور گول خورده بودم. دلربا  نکهیخاطر ا
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 ی وقت  ی... ولیبهم کرد ول یادیز یهاعبرت کمک  ین. ااحساسیمعرفتن و ب 
دور و برم   یدخترها  ی. رفتارت با همهیختتفکراتم بهم ر  یهمه  یدم،تو رو د

ه بودم . جذبت شدیکنارم بود  یتیقصد و ن  هیچیو ب   یفرق داشت. ساده بود
اون شب مثل  ینکهشم. تا ا یک بهت نزد ذاشتینم یاون تفکر کوفت  یول
که احساسم   یدمپا گذاشتم. تازه فهم  یر کردنت ز  یداپ  یکل شهر رو برا  هایوونهد

چقدر  یدم،رس یر د یبهم گفت  یوقت  دونییخزان... نم اماشده  یروز به غرورم پ
ضجه  یجورداشت اونتن من  ی. پارهشدمیم یداغون شدم! داشتم روان 

کرده بود و من نبودم که مانعش بشم. مدام به   یتتاذ ی. اون عوضزدیم
سخت گذشت   یلیبرام گرون تموم شد. خ  یلیفرستادم. خ  ینخودم لعن و نفر 

 !خزان

 :کرد. نگاهم کرد. آرام گفت  سکوت

اون حرف رو تکرار نکن. گفتم که من دوستت دارم نه به خاطر خودت،   یگهد -
که   یزیهستم و به خاطر چ  یمتو هستم، خود واقع  یشپ  یوقت   ینکهطر ابه خا

ها به . ارزش آدمیبرام باارزش ی،عاشقتم. تو هرجور که باش سازییاز من م
چرا ازم فرار  دونمی. من میقلب پاک و مهربون دار یهکشونه و تو قلب پا

رصت بده. ف یول یدار یاز ن یی. تو به تنهامونمیباشه من منتظر م کنی،یم
 .فکر کن یشتر ب

 ینا یحمس یحت  بشرییبن یچبه جوش آمده بود. دوست نداشتم ه خونم
 :. با خشم گفتمیاوردب یمرا به رو یهقض
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دلم برات بسوزه؟! تو مشکالت  یرو گفت  یناا یگی؟م یهها چچرت و پرت ینا -
باهات  یگهد خوامیو منم مشکالت خودم رو دارم. نم یخودت رو داشت 

 .نم. ازم دور شوصحبت ک

 :یدمرا شن یشرستا حرکت کردم. صدا ینبه سمت ماش یتعصبان با

 !خزان؟ با خودت کنییم یلجباز یبا ک  یول یرمباشه من م -

 :گوشم نجوا کرد  یر را پاک کردم. به آسمان نگاه کردم. ز هایماشک 

 .دهدیعاشق شدنم را م یدها نوغارغار کالغ یصدا شود،یم ییز که پا  یوقت  -
 ی. طوفان ینو بب یابه پا کرده است که ب امیدر زندگ  یطوفان  ییخزان طال

 !ام خزان منطوفانت شده

درآوردم و شماره  یبمجرا از  یرفت. گوش ینشرا گفت و به سمت ماش این
 .رستا را گرفتم

 !بله -

 .مخونه. خسته یمبر  یاب -

 .یامباشه االن م -

. مرا به خانه رساند. حوصله یمشد  رستا ماندم. به محض آمدنش، سوار   منتظر 
ها به خوردم و با همان لباس یحرف زدن و تعارف کردن نداشتم. قرص خواب 

 .تخت خوابم پناه بردم

*** 
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 :گفتم  یافتاد. با ناباور ینزم یاز دستم رها شد و روقهوه  فنجان

 ی؟مامان خودت  -

 :زد و گفت لبخندی

 .ینم. اومدم دخترم رو ببیزمآره عز  -

 :ض گفتمبغ با

 !ی؟چرا تنهام گذاشت  ی؟دلم برات تنگ شده بود مامان. کجا بود -

 !یمن تنهات نذاشتم تو تنهام گذاشت  -

 :تعجب گفتم با

 !...کردم. مامان من  ر یکامن؟! مگه من چ -

زانو زدم و با دست  ینزم ی. رویددور سرم چرخ یاشد و دن یاهس چشمانم
مادر  یگر د یوباره چشم باز کردم ولچشمانم را پوشاندم. حالم که بهتر شد، د

. منظورش چه بود، من او را ترک کردم؟! او با مرگش مرا تنها گذاشته یدمرا ند
 !بود نه من

مرا  یحبه صورتم زدم. فکر نداشتن مس یگشتم و آب سمت آشپزخانه بر  به
را عوض   یمهاخواب رفتم. لباسبه صورتم زدم و به اتاق  یکرده بود. آب   یوانهد

 .زدمیپرسه م هدفیب  هایابانزدم. در خ یرونو از خانه بکردم 

*** 
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 «کل  دانای»

بست به بن کردیکه فکر م  ی. به هر راه یدکوب  یزشم یبا مشت رو مسیح
به سرش زد.  یکند! ناگهان فکر   یچگونه خزان را راض دانستی. نمخوردیم
از جا  زد، یاراه بود. دلش را به در ینو آخر  ینتنهاتر  یداشت ول یسک ر

آنها هست.  یهمه یناست که ب یمشترک  یژگیها وبرخاست. حسادت زن
خزان  که دانستیم یحعشقشان حسادت دارند. مس یها رواز زن ضیبع

داشت با قلقلک دادن حس حسادت خزان،  یمهنوز هم عاشق اوست. تصم
 .به سمت خودش بکشاند یگر او را بار د

 یننهال بهتر  یآورد. آر یادرا به  آن روزش با خزان ینهال و دعوا یچهره
نهال را گرفت. نهال از  یدرآورد و مردد شماره یبانتخاب بود. تلفنش را از ج

 :شوکه شد و فورًا جواب داد یحشماره مس یدنا دب خبر،یجا ب همه

 .یحالو سالم مس -

 ی؟سالم دخترخاله، خوب  -

 !ی؟ممنون. چه عجب شما به ما زنگ زد -

 .کارت دارم  ینمت،بب یدبا -

 :گفت  یدر دلش نشست. با خوشحال یذوق  نهال

 یام؟حتمًا. کجا ب -

 .دنبالت یامم -
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 .باشه منتظرم -

 یحرفت. مس  یشهابه سمت کمد لباس  یرا قطع کردند. نهال با خوشحال  تلفن
داد. فرهاد   یحفرهاد توض  یرا برا  اشیطانیش  یبا فرهاد تماس گرفت و نقشه

خواهد داشت.   یجهشان نتداشت که نقشه  یدهم ام  اش گرفته بود وهم خنده
 .نقشه حرکت کردند یاجرا یبرا یهمگ 

*** 

 «خزان»

رد آرامش مرا برهم بزند. تلفنم را نگاه کردم. فرهاد بود. با قصد دا  یکس  گویا
 :جواب دادم حوصلگییب 

 جانم؟ -

 ی؟سالم خزان خانوم. خوب  -

 ی؟. شما خوب یستمبد ن -

است. نخواستم شلوغش  سالگرد ازدواج من و فرشتهامشب  یگمممنون. م -
 یبرا ینفرشته با همسرش دعوت یهااز دوست یکیکنم. فقط تو و رستا و 

 .یایرستوران. دوست دارم حتمًا ب یمشام با هم بر 

 :بودم. گفتم حوصلهیواقعًا ب  یول کردمینبود که درخواستش را رد م درست

 !...نه آخه من -
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 .یاطر فرشته بآخه نداره به خا -

 ی؟ندار یخب، آدرس رو برام بفرست. کار یلیخ -

 .ممنون چشم. نه خداحافظ -

 .انداختم. به خانه برگشتم یبمون جرا قطع کردم و در  تلفن

 یکو راه افتادم. تا رستوران با اتوبوس رفتم. رستوران ش  یدمرا پوش  هایملباس
سالن فرشته و فرهاد  یبود. وارد شدم. گوشه یچوب  یونبا دکوراس یو مجلل

 .. به سمتشان رفتم و سالم کردمیدمرا د

 کجان؟  یهپس بق -

 :گفت  فرهاد

بام  یرستوران گردان که رو ریمی. میستن جاینا یزمونحاال! ما م یانم -
 !یباستز یلیساختمونه. خ

خوشحال شدم.  یدنشبا د یشه. رستا هم آمد، مثل همیممنتظر ماند کمی
 یو مهربان   یباروبود. دختر ز  یاسرش آمدند. اسمش لعدوست فرشته هم با هم
. فرهاد رسیدیاخالق به نظر ممؤدب و خوش یبود. همسرش هم مرد

 :برخاست و گفت

 .باال یمخب بر  -

 :! فورًا گفتمشومیمن، من سوار آسانسور نم یسمت آسانسور رفتند. خدا به
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 .یامها ممن از پله -

 :یدپرس یا. لعیدخند رستا

 !که  شییخسته م یزمز چرا ع -

 :با خنده گفت فرهاد

 !مونهیرو دستمون م یشهوگرنه حالش بد م تو رو خدا بذار از پله بره -

 :ردم و گفتم اخمی

 .یزمآسانسور دارم عز  یایفوب -

ها از پله یدچهار طبقه بود که با یاها رفتم. خدازد. به سمت پله لبخندی
 یبه طبقه اول، صدا یدنموقع رس طبقه را به زحمت گذراندم. یک . رفتمیم

 .یدمها شنپلهراه یرا در انتها یصحبت زن و مرد

 .یادآسانسور حاال حاالها نم یمبا پله بر  یا! بیستن یزیطبقه که چ یه -

برات  یز سورپرا یهت، خونه یامفردا م یح. مسیتو بگ  یهر چ  یزمباشه عز  -
 !دارم

 یم... سر جاشناختمینام را م نی. اشناختمیصداها را م  ین. من ایختر قلبم
و نهال بودند.   یح! مسدیدم؟ی. درست مشدیم  تر یک نزد  انیش. صدایستادما

من، آنها هم  یدنبود. به محض د یچیدهپ یحمس ینهال دستش را دور بازو
 :شد و ناباورانه گفت یرهدر چشمانم خ یحتعجب کردند. مس
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 ی؟! خوب جا؟ینخزان! ا -

 :گفتمرا فرو خوردم و   بغضم

 !ممنون. مهمان آقا فرهادم -

 :گفت  الییخیلحن ب با

 .. خداحافظیمبر  یگه. خب ما دبینمشی! حتمًا مجاستینفرهاد هم ا -

حضور من، با  یخیالبود... ب یشچند روز پ یح! انگارنه انگار که او مسرفتند
قدر من ساده و احمق راحت مرا فراموش کرد؟ چه  قدر ین. اکردینهال عشق م

. بدنم سست فشردیرا م یمعاشق من است. بغض گلو کردمیدم که فکر مبو
 !بودند یختهسرم ر یرو یآب سرد یاشده بود؛ گو

. یستادما یزدم و منتظر تاکس یرونماندن نداشتم. از رستوران ب یحوصله
! حاال دور خواستمیاز او را نم ی. مگر من دورریختیم یمهاگونه  یاشک رو

 یحلوحم. اگر مساحمق ساده یک ه مرگم است؟ من شده است، پس من چ
نهال   سمتو به    کردیمرا فراموش نم  یزود  ینبه ا  گاهیچواقعًا عاشقم بود، ه

 یبه من دارد! تاکس یحس کردمیقدر کودن بودم که فکر م. چهرفتینم
 .تانم پوشاندم. سوار شدم و صورتم را با دسیستادا

 رید؟یخانم کجا م -

 :نگاهم کرد و گقت ینهردم. از آ را بلند ک سرم

 یاد؟از من برم یکمک  -
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 :را پاک کردم و گفتم صورتم

 .یینهآ  یابانخ یدبر  -

 یطوالن  اییه. دلم گر فشردیرا م یمنزد و راه افتاد. بغض گلو حرفی
 یکنم؟ دختر  یزندگ  یدیبه چه ام یگر متنفر بودم. د ی. از زندگ خواستیم
! چشمانم را بستم و گوش دلم را به نم؟کیشهر چه م ین. تنها در اکسیب 

 :آهنگ در حال پخش سپردم

 .روزا ینهر لحظه حالم بدتره تو ا"

 !از فردا یوا یکه ا  ینهاگه ا امروز 

 .یافقط ب یا،از تموم دن دلگیرم

 .سوزوند یدور ینا یموکه زندگ  بیا

 من جا موند؟ یشاز تو پ یخاطرات  چه

 .نخوند یجز تو کس ینموغمگ یقصه

 .یریمزنج یهشب میریم،یم مهبی

 !گیریمیلحظه دور از هم آروم نم یه

 .داره یوونگید بارون

 .یارهطاقت نم عشقشیکه ب   عاشق

 !مونده از ما؟ یچ  تو،یو من ب  منیب  تو
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 .دردا ینبذار رو ا یمرهم یه بیا

 .یافقط ب یست،و من دل تو دلم ن یستین

 !به جز اشکت نشکوند یچیه غرورمو

 !آخه چشماتو ترسوند؟ یبگو چ  بهم

 .هوا نموند یدنواسه نفس کش توبی

 .یریمزنج یهشب میریم،یم همبی

 .گیریمیلحظه دور از هم آروم نم یه

 .داره یوونگید بارون

 .یارهطاقت نم عشقشیکه ب   عاشق

 .یریمزنج یهشب میریم،یم همبی

 !گیریمیلحظه دور از هم آروم نم یه

 .داره یوونگید بارون

 ".یارهطاقت نم عشقشیب  که  عاشق

ها شدم. از پله یادهپ ینرا حساب کردم و از ماش یهفورًا کرا ید،خانه که رس به
 کند،یم یزندگ  یکه در واحد بغل  یقدر با سرعت که متوجه مردباال رفتم. آن

لب گفتم و رفتم. خودم را در خانه  یر ز یدیو با او برخورد کردم. ببخشنشدم 
تخت  یبردم و خودم را رو هخوابم پناکردم. به اتاقانداختم. در را قفل 
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. یست! عشق؟! نه فقط در عشق نیست؟چ  یبرا  یلعنت   هاییهگر   ینانداختم. ا
عاشق هستم.   یتنها  ینشهر من تنهاتر   یندر ا  یا. گوستییدرد حماقت و تنها

را داشتم که در آن فرو بروم و   یپدر  یادار مادر  حداقل آغوش محبت  کاشیا
داشتم. از جا برخاستم و  ینیسنگ احساسکنم. در سرم  یرا خال یمهاغم

 ی. خدازدمیحرف م  یبا کس  ید. بایرمرا برداشتم که با رستا تماس بگ  امیگوش
تا فرهاد و فرشته نبود. حدود ده تماس از فرهاد و پانزده  من! اصاًل حواسم به

 :دادم یامکپ فرهاد یهم از رستا. فورًا برا ییاز فرشته داشتم، چند تا

حالم خوب نبود  یلیبود. خ یلنتسا یمگوش یدسالم فرهاد جان. ببخش -
 !رفتم یهویی یدبرگشتم خونه. ببخش

را کنار  یجواب نداد. گوش یبوق خورد ول ینرستا را گرفتم. چند یشماره
. من کردیبدجور به قلبم فشار وارد م ییداشتم. تنها یوانگیانداختم. حس د

بابک  کاشیمادرم باشم! ا یشپ شدیم کاشی. اخواستمیمرا ن یزندگ  ینا
 ینکه اگر ا  کردم! چشمانم را بستم و تصور  آوردیبال را سر من نم یننامرد ا

واقعًا عاشق من   یحمس  یو... ول  کردمیازدواج م  یحمن با مس  افتاد،یاتفاق نم
 !خورم؟یبست مبه بن رومیم امیخوشبخت  یدند یبرا ینبود! چرا از هر راه 

 گناهیعمر ب  یک  یکه گناه است ول دانمیجا برخاستم، به حمام رفتم. م از 
. یستمهم ن چیز یچه یمبرا یگر . حاال دیدملذت را نچش یکردم و معنا  یزندگ 

آب را باز کردم. وان پر  یر ام خالص شوم. شجسم آلوده یناز شر ا خواهمیم
را برداشتم. به  وانچک کنار کو  ینه. آ یدماز آب شد. درون آب ولرم وان خواب

رگ   یو برنده را برداشتم و رو  یز ت  یاهزارتکه شد. تکه  ینه. آ یدموان کوب  یلبه
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 یکه جز خودکش  یفضع یقدر از خودم نفرت دارم، موجوددستم گذاشتم. چه
 !انجام دهد تواندینم یگریکار د

. یچیدم پرا فشار دادم. درد از رگ دستم شروع شد و در تمام بدن ینهآ  خرده
آن نفرت داشتم.   ی. از بودیدمیخون را به چشم م  یاز دستم افتاد. قرمز   ینهآ 

 شد و دستم داخل آب افتاد. رنگ آب کاماًل قرمز شد. جانیکم بدنم ب کم
زنگ در  ید! صداشیتمام م یچشمانم را به زحمت باز نگه داشتم. به زود

که بود؟! چشمانم   دانمی. نمبلند شدن و تکان خوردن نداشتم  ییبلند شد. توانا
 .کرد  یداکم خواب به بدنم راه پرا بستم. کم

*** 

 «کل  دانای»

ها تالش او را لحظه بود. بعد از سال ینمنتظر ا صبرانهیزنگ را فشرد. ب  مرد
را زد.  یدر را باز نکرد. زنگ واحد بغل یکرده بود. هرچه زنگ زد، کس  یداپ

 :در را باز کرد و گفت یمرد

 ؟بله -

 :برداشت و گفت یبایشچشمان ز یرا از رو اشیدود عینک 

 یکِ   دونینینم کنن،یم یزندگ  یتونواحد بغل یکه تو  یآقا خانم یدببخش -
 خونه؟ یانم

 :برخورد ظهرش با خزان افتاد. مردد گفت یادکرد و به   یز چشمانش را ر مرد
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 .یدمشونبود که اومدن خونه! من خودم د یشساعت پ یمن ینهم یول -

 :داشت. با ترس گفت یبیعج ی. نگران یختدر قلبش فرو ر چیزی

 !کنهیدر رو باز نم یول -

 !...یدنبود شا بودن. حالشون خوب یختهبه هم ر یکمیظهر  -

 .یدخزان رفت و دوباره زنگ زد و محکم در را کوب  یترس به سمت در خانه  به

کردم.   یداتها پز سالخزان... خزان تو رو خدا در رو باز کن. خزان من بعد ا -
 !ییدر رو باز کن دا

بود. آخر سر عقب رفت و خودش را محکم  فایدهیکرد، ب   یادداد و فر  هرچه
آمده بودند، دم در جمع شدند.  یرونکه ب  هایه. در باز شد. همسایدبه در کوب

 یدن. با دیدخون را احساس کرد. به سمت حمام دو یوارد خانه شد. بو
 یادفر  ن. زبانش بند آمده بود. هراسایدگ از رخش پر رن یشروصحنه روبه

 :زد

 !نگ بزنهبه اورژانس ز  یکی -

. جسم یدکش  یرون. دست داخل آب برد و او را بیددو  یهوشسمت خزان ب  به
تخت   یخواب برد. او را رودستانش بلند کرد به اتاق  یرا رو  جانشیسرد و ب 

شد.   یوانهدست خزان د  یزخم رو  یدنرا فشرده بود. با د یشنهاد. بغض گلو
 :یدو نال یختصورتش ر یرو مهابایاشک ب 
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خزان؟ از   گردمیچند ساله دنبالت م  دونییدلم! م  یز و باز کن عز هات ر چشم -
کردم. چشم باز   یداتدر شدم تا پکه مادرت فرار کرد و رفت. دربه  یهمون وقت 

 . ...کن دخترکم

. خزان را داخل برانکارد یدخزان همچنان سکوت کرده بود. اورژانس رس اما
 یفکند. ک  یداخانه را پ  یدکه کلو رو کرد    یر خزان را ز  یلگذاشتند و بردند. وسا

 یدارا هم پ  یدخزان را برداشت. کل  یخزان را برداشت و داخلش را گشت. گوش
شد.  ینهم غمگ باز پول خزان بود،  یفکه در ک  یعکس کوچک  یدنکرد. با د

 یکه روزگار او را شکنجه داده بود. از خانه  ین عکس تنها خواهرش بود. هما
 :گفت  یهرفت رو به همسا یرونخزان ب

 . ...و یاریدساز بقفل یه یشهم ید،کل  ینا یدببخش -

 .باشه نگران نباش جوون -

 .ممنون -

کوچکش به دنبال آمبوالنس راه افتاد. به   ینزد و با ماش یرونساختمان ب از 
قدم  یاورژانس رساندند. در سالن با نگران  بهو خزان را  یدندرس یمارستانب
باشد که نگران خزان   یکس  یددرآورد. شا  یبشتلفن خزان را از ج  ی. گوشزدیم

داده بودند. شماره   یامپ  ر . سه نفرساندیخبر را به گوشش م  یدشده و حاال او با
 :که نوشته بود  یدفرهاد را د

 .بهتر شد خبرمون کن لت. حایمباشه خزان جان، من و فرشته نگرانت بود -

 :رستا بود یشماره یبعد شماره
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 .نبود یشمپ یگوش  ی؟زنگ زد یداشت  یخزان کار -

 :رستا تماس گرفت. چند بوق خورد و رستا جواب داد یبرد و با شماره دست

 !...جوابت رو ندادم آخه یدببخش ی؟خوب  یوونه،سالم د -

 !خزانم ییاد من راستش... من ید،خانم. ببخش یستممن خزان ن -

 :. گفتشدیباورش نم رستا

سرش  ییآقا؟ خزان کجاست؟ چه بال یگیم ینداره! چ  یی! خزان دایی؟دا -
 !هان؟ یآورد

که آدرسش رو   یمارستانیب  یاید. لطفًا بفهمیدیرو م  یچ همه  ینمتونبب یوقت  -
 .کرده  ی. خزان خودکشفرستمیم

 :با وحشت گفت رستا

 !آقا؟ یگیم یچ  -

 .خدانگهدار فرستم،ی. من آدرس رو میخود دان  -

را قطع کرد. رستا نگران بود. با خودش گفت اگر مرد راست گفته باشد  تلفن
 یمارستانچه؟! فورًا با فرهاد تماس گرفت و به او هم خبر داد و به سمت ب

 یگار طور که سهمان یحرا گرفت. مس یحشماره مس یترفت. فرهاد از عصبان
 :. جواب دادکردیرا نگاه م رونیز پنجره بو ا کشیدیم

 .الو؟ سالم فرهاد -
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 !مزخرفت یهانقشه ینسالم و درد. خاک بر سرت با ا -

 :گفت  یبا نگران  مسیح

 !شده فرهاد؟ یچ  -

 یمارستانیب  یاکرده! زود باش ب  یخزان... خزان خودکش  یکه زد  یبا اون گند -
 .فرستمیکه آدرسش رو م

. زدیم  یاهیافتاد. چشمانش به س  ینزم  یا شد و روره  یحاز دست مس  گوشی
خزان را به برگشتن  یب،! او فقط قصد داشت با آوردن رقشدیباورش نم

 یشهااشتباه کرده بود. با وحشت به سمت کمد لباس یاگو  یکند ول  یبترغ
 ییرساند. دا  یمارستانو خودش را به ب  یدچطور لباس پوش  یدرفت. اصاًل نفهم

و  یدآمد. به سمتش دو یرونکه دکتر از بخش ببود  یستادهخزان منتظر ا
 :گفت

 شد دکتر؟ یچ  -

 :به او انداخت و گفت یمردد نگاه  دکتر 

 ی؟همسرش -

 .ییشمنه دا -

 یالاقل برادرش. نگاه   یابه خاطر جوان بودن او گمان کرد شوهرش است    دکتر 
 :به او انداخت و گفت
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حس  یچرا ول نمدوی. نمیهوشهمتأسفانه ب ازش رفته بود. یادیخون ز -
زودتر به  یدوارمبه مغزش وارد شده و تا مرگ رفته. ام یادیفشار ز کنمیم

 .بگم تونمینم یزی. فعاًل چیادهوش ب

 .دستانش گرفت یاننشست و سرش را م هایصندل روی

 . ...به اسم خزاِن  یماریخانوم ب -

 :ست. به سمتش رفت و گفتسمت صدا رو برگرداند، حتمًا او رستا به

 !یدرستا خانم باش یدشما با -

 :نگاهش کرد و بعد با اخم گفت رستا

 !سر دوستم اومده؟ ییچه بال ید! بگیدباش یشساختگ ییدا یدشما هم با -

چشمان او  مانندشیب  یباییشد. ز یرهصورت رستا خ یهاجز جز قسمت به
 :انداخت و گفت یینرا گرفت. سرش را پا

 .ثابت کنم تونمیخزانم، م ییمن دا ینور کنبا یول -

 :با تعجب گفت رستا

 !ی؟جورچه -

 :را درآورد. گفت اشیکرد و کارت مل  یبشدر ج دست

هستم. نام  یباشه منم مهرداد فرهاد یمادر خزان فرهاد یاگه نام خانوادگ  -
 .پدربزرگ خزان محمدرضا باشه نام پدر منم محمدرضا هست
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نگاه کرد. به  یو با ناباور . کارت را گرفتدانستیرا م هاینا یهمه رستا
 :را فشرد و گفت یشخزان بود! بغض گلو ییمرد دا ینا یراست 

 !ید؟شما کجا بود ید،کش  یهمه سخت  ینها که اسال ینپس ا -

 :تبا بغض گف مهرداد

سخت   یلیکنم. خ  یداشتونستم پ  یبه تازگ   ین. باور کنگشتمیدنبال خزان م -
دختر رو   یهسخت بود    ینهم  ی! براتمدونسیبابک رو نم  یلفام  یبود. من حت 

 .بابک  ینو همچن گینیکنم! از خزان برام م  یداپ یکشاسم کوچ یاز رو

 :و گفت یدکش  یآه  رستا

 !اونه یر افتاده تقص تخت یکه االن خزان رو  ینبابک؟! هم -

 :دستش را مشت کرد و گفت مهرداد

 !گین؟یم یچ  -

 :گفت  یدیبا ناام رستا

ها بود بعد مرگ مادر خزان . بابک مدتینبدون یدبا ینهست ییشچون دا -
بعدها مشخص شد  یعاشق خزانه ول گفتی. مدادیخزان رو آزار م یلیخ

 یه. اومدیسرش م ییعشقش پدرانه نبوده و اگه خزان مواظب نبود، هر بال
 یش شب خزان از دستش فرار کرد و همون شب بابک بهش گفته بود پدر واقع

هم  یازش فرار یش بدونه ولت داشت از گذشتهدوس یلی. خزان خیستن
 . ...بود. آخرش بابک کار خودش رو کرد و
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 :گفت  یتافتاد. مهرداد با عصبان یهبه گر  رستا

 !کرد؟  یکار اون کثافت چ -

|عارفه حمزه کاربر یینقد رمان خزان رها  -  ینقد و بررس  ینجاا  یشمم  خوشحال
 !یدرمان نظراتتون رو بگ یک انجمن 

 :گفت  کشیدیرا باال م اشینیطور که بهمان رستا

 .یدخودش رس یبه خواسته -

 :یدبا خشم غر  مهرداد

 !رو یعوض کشمشیم -

 :زد و گفت یپوزخند رستا

 .اعدامش کردن یی،دا یدیرس یر د -

 .شد یرهبه رستا خ یبا ناباور مهرداد

 حال خزان چطوره؟ -

. لرزیدیقلبش م کرد،یبه رستا نگاه م یانداخت. وقت  یینسرش را پا مهرداد
 :گفت

 .یهوشه. فعاًل بیستمشخص ن یچیازش رفته و ه یادیدکتر گفت خون ز -
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خودش را به  یح. مسیستکرد و گر   یدستانش مخف  یانصورتش را م رستا
. به یدبه سمت اورژانس رفت. رستا را د یرساند. با دستپاچگ  یمارستانب

 :سمتش رفت و گفت

 سالم. خزان کجاست؟ -

 :زون نگاهش کرد و گفتمح رستا

به هوش   یکِ   یست. دکتره گفته معلوم نیهوشه. بیهبستر   یوسییبردنش تو آ  -
 !یادب

گذاشت. قلبش شکسته بود. به خودش  اشیقهشق یدستش را رو مسیح
نشست و در فکر  یصندل ی. متوجه حضور مهرداد نبود. روفرستادیلعنت م

و  یدرا چسب یحمس ییقهفرهاد به پا شد.  یفرو رفت. با آمدن فرهاد، جنگ 
 :گفت

است.  فایدهیکار رو نکن. ب   ینگفتم ا  ی! ه یحم مست کنخفه خوادیدلم م -
 !شیجهشد نت ینمگفتم صبر کن، ا

 :از جا برخاست و گفت مهرداد

 !ی؟چ  یجهنت -

 :دو مبهم نگاهش کردند. رستا جلو آمد و گفت هر 

 ینو حاال تو ا گشتنیدنبال خزان م یخزان هستن. چند سال ییدا -
 .کرده  یبهم خبر دادن که خزان خودکش یشون... هوف! ایتموقع
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را از چنگ فرهاد   اشیقهدوباره دگرگون شد.    یحرستا، حال مس  یجمله  ینا  با
 .زد یرونب یمارستانو از ب یدکش  یرونب

شمال کشور حبس   یاز روستاها  یکیدر    اشیچوب   یخودش را در کلبه  مسیح
خود ساخته بودند. با پدرش عاشقانه با دستان  یکه روز  یالبهکرده بود. ک

از چوب بودند.  یوارهایشبزرگ! تمام در و د یهاکوچک بود اما پر از خاطره
 اشدرونیمرد  ینداد. ا یستنگر   ینشست و به خودش اجازه ینهکنار شوم

 ییهاشکست یشهاحماقت یلدل دانستیوقت است که شکسته. م یلیخ
داخل  یتبا عصبانبرداشت و  یچوب تجربه کرده. تکه یدر کودک  هستند که

انداخت و به خزان فکر کرد. به همان  یشبه موها یانداخت. چنگ  ینهشوم
زد و بغض را به  یرونرا فشرد. از کلبه ب یش. بغض گلویرینشش یلبخندها

. رسیدیبه نظر م یز برانگزانو زد. ترحم ینزم یکرد. رو یلتبد یبلند یادفر 
 ینزم ی. رودانستیخزان افتاده بود م یکه برا یودش را مقصر اتفاق خ

 یهاآتش زد و پک   یگارینگاه کرد. س  یدهفلک کشنشست و به درختان سربه
 .کشیدیاز آن م یقیعم

*** 

 :و گفت یددنبال دکتر دو مهرداد

 .ینلحظه صبر کن یهدکتر!  یآقا -

 :و گفت یستادا دکتر 

 !بله؟ -
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 :نگران گفت یبا نگاه  مهرداد

 یاد؟به هوش م یکِ   یستمعلوم ن -

 :با تأسف گفت دکتر 

اول کما   ی. هفتهیمصبر کن  ید. ما فقط بایستن  بینییشمتأسفانه کما قابل پ -
 یدوار ام یزمان برنگرده، امکان برگشتنش کمه ول ین. اگه تو اییهدوران طال

. باهاش کنهیو درک م شنوهیهفته صداها رو م یک  ین. االن تو اینباش
 یدو بر  ینگشتش کمک بشه. با پرستار هماهنگ کنکه به بر  ینصحبت کن

 .یششپ

 :گفت  یبا ناراحت  مهرداد

 !دکتر  یممنون آقا -

 :رفت. به پرستار بخش گفت یوسییسمت آ  به

 .ینمرو بب یمارمب خوامیم -

 :به او داد و گفت ییهالباس پرستار 

 .قک داخل اتا یدو بعد بر  یدرو بپوش هاینا -

 !ینشرکت کن یدجد ینظرسنج  یتو لطفاً 

اش نشست. با بغض و داخل رفت. کنار خواهرزاده یدها را پوشلباس مهرداد
 :و گفت یدصورتش کش یرو ینگاهش کرد. دست 
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 !ینی؟رو بب ییدا یپاش خوایی! نمیباییمثل مادرت ز -

دست خزان افتاد. قلبش فشرده شد.  یرو یبه زخم پانسمان شده نگاهش
 :ا بغض گفتب

که   یاون شب دونیی. من رو ببخش خزان! مکردمیم یداتزودتر پ یدمن با -
ها اون یالتماسشون کردم ول یلیمادر و پدرم مهتاب رو طرد کردن، من خ

 یچون سن کم یانداختن. خواستم دنبالش برم ول یرونمهتاب رو از خونه ب
 ردد یلیهتاب خرو گرفتن و نتونستم مانعشون بشم. ممن  یداشتم، جلو

نخواستن  وقتیچه یخود بابا و مامان بود ول یر خزان. همش تقص یدکش
 .قبول کنن

شد. دستان خزان   یر سراز  یشهاگونه  ی. اشک از رویداش لرزمردانه  هایشانه
هنوز اعتصاب  اشیچوب  یدرون کلبه یح. مسیسترا در دست گرفت و گر 

سپرد.   یعتزد. خودش را به دامان طب  یرونکرده بود. از جا بلند شد و از کلبه ب
 یباییجنگل رفت. به آبشار ز  ییانهبه م  یمتحرک   یوارد جنگل شد. مانند مرده

 .شد یرهها خنشست و به دوردست یسنگ تخته ی. رویدرس

. محو کردندیم یو باز دویدندیها مها و بوتهدرخت یانخرگوش م دو
بخورد  اییوهشد که م یکمشک نزدت یاز آنها به بوته یکیآنها بود.  یتماشا

جلو  یگر . خرگوش دیندبچ یوهنتوانست م یز ت هاییغ به خاطر داشتن ت یول
را  صورتش یحو به او داد. مس یدرا به زحمت با دندان چ هایییوهرفت و م

. او کردیم یزان فداکارخ یبرا یشتر ب کاشیکرد. ا یدستانش مخف  یانم
 یددر وجودش او را صدا زد. نبا یزی. چبود یمانکرده و پش  یکوتاه   یشههم
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است. ازجا بلند شد و به کلبه برگشت.   یحاال وقت فداکار  ین. همدادیادامه م
 هاییشو به ر  یستادنه ایآ   یاست! جلو  یده. وقت جبران رسیدتمام راه را دو
شد. به سمت شهر   ینشرا جمع کرد و سوار ماش  یلشکرد. وسا  یبلندش نگاه 

 .راه افتاد

حالش دگرگون است؟!  قدر ینچرا ا دانستیبه صورتش زد. نم یآب  فرشته
. فرهاد با کردیم یاش احساس سوزش بدنداشت. سر معده یحال خوش
 :عجله گفت

 !ها یشهوقت مالقات تموم م یشهم یر د یزم؟عز  یپس کجا موند -

 :آمد و گفت یرونب یبهداشت  یساز سرو هفرشت

 !یمبر  -

 :او نگاه کرد و گفت ییدهبه صورت رنگ پر  فرهاد

 !حالت خوبه؟ -

 :مثبت تکان داد و گفت یرا به نشانه سرش

 .یمآره نگرانم نباش! بر  -

 یبدو عج ین. ازدندی. هر روز به خزان سر میمارستانافتادن به سمت ب راه
 !دندبه خزان وابسته شده بو

*** 
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 «خزان»

وصل  یمهاپلک به  ینیسنگ یهاوزنه یاداشتم چشمانم را باز کنم؛ گو سعی
کرده بودند. به زحمت پلک زدم و دوباره چشمانم را بستم. دستم را تکان 

تک عضالتم حس کردم. دستم در تک   یچشمانم بگذارم. درد بد  یدادم که رو
 :آشنا به گوشم خورد ییرا تکان ندادم. صدا

هاش رو تکون . دستیادب  یکیهاش رو تکون داد! پرستار... پرستار...  ستد -
 !داد

 یتمبار چشمانم را باز کردم. نور اتاق اذ  ینلحظه بعد چند نفر وارد شدند. ا  چند
 ینگاه کردم. دختر   یشانهاپلک زدم تا عادت کردم. به چهره  ی. چند بارکردیم

سرم   ی. پرستار و دکتر هم باالکردینگاهم م  یبا بغض و خوشحال  یباجوان و ز
انگار   یدادم. خواستم بپرسم ول  نکا! لب تکردم؟یچه م  یمارستانبودند. من ب

که از ته چاه   ییتکان نخورده بود. با صدا یشام از جاها بود که حنجرهسال
 :گفتم  آمدیم

 !کنم؟یم یکار چ جاینمن ا -

 :گفت  ین با لحن مهربا دکتر 

. تو یمارستانتو حالت بد شده بود و آوردنت ب یاد؟نم یادت یزیدخترم چ -
 .یسه ماهه تو کما هست 

فقط   کردمیتعجب به دکتر نگاه کردم. کما؟! سه ماه؟! امکان ندارد! حس م  با
 :. با ُبهت گفتمیدمروز خوابشبانه یک 
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 !سه ماه؟ -

 :مثبت تکان داد و گفت یبه نشانه یسر  دکتر 

حرف زدنت سر  ییو توانا یناییکنم. خدا رو شکر ب  تینهمعا یدخب حاال با -
 .جاشه

 :گفت  ینهزد. بعد از اتمام معا یمست و پاهابه د یضربات  اییلهوس با

 یمشکل  یگه. خدا رو شکر دیبزن   ینکع  یدشده با  یفضع  یناییتب  یکمیفقط   -
 خونه؟ یزود برگرد ی. خب خزان خانم دوست داریستن

 :! گفتمیبیچه نام عج یست،ک  یگر ! خزان دخزان؟

 !خزان؟ -

 :گفت  یبا تعجب نگاهم کرد. آن دختر جوان با نگران  دکتر 

 !...دکتر  -

 :جلوتر آمد و گفت دکتر 

 !یست؟مگه اسمت خزان ن یه؟دخترم اسمت چ -

 . ...نه اسم من -

را در  یبی! درد عجآورم؟ینم یاد! چرا نام خودم را به یست؟اسمم چ خدایا
 :سرم احساس کردم. با وحشت داد زدم

 . ...! منیادنم یادم! من اسمم رو یه؟اسم من چ -
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 .ادم. سرم را درون بالشت فرو بردمافت یهوحشت به گر  از 

 :به پرستار گفت دکتر 

 !ینکن  یقبخش بهش تزرآرام یه -

 .چشم -

چشمانم را بستم را بلند کردم. سوزش سوزن را در دستانم حس کردم.  سرم
چه  یادن ینمن که بودم، در ا یبالشت گذاشتم. به راست  یو سرم را رو

 .فرو رفتم یقی! به خواب عمکردم؟یم

*** 

 :به سمتم آمد و گفت دکتر 

 یلی... خگردهی. نگران نباش. برمیت رو موقتًا از دست دادتو حافظه ینبب -
 !زود

 :گفتم  ینگران  با

 !سرم اومده؟ ییچه بال یدالاقل بهم بگ -

نخواستم که  یاز ذهنم گذشت ول یزیبه زخم مچ دستم اشاره کرد. چ پزشک 
 :باورش کنم. مردد گفتم

 !ی؟خودکش -



 

 
172

رمان  یک| عارفه حمزه کاربر انجمن  ییرمان خزان رها  
 

لبانم نشست.  یرو یمثبت تکان داد. پوزخند یفقط سرش را به نشانه دکتر 
 :گفتم  یدارم! با ناراحت  یفیحتمًا وجود ضع

 !گرده؟یم برمواقعًا حافظه -

 :نگاهم کرد و گفت دکتر 

 !یدوارمام دونم،یواقعًا نم -

! یایمکنار ب  یدمجد یتوضع ینمجبورم با ا یددادم. شا یرونرا با صدا ب نفسم
 :دارم؟! رو به دکتر گفتم یبیر احساس غر قدچه

 بود، با من آشناست؟ جایناون خانم جوون که ا -

 بله چطور؟ -

 :و گفتم یدمکش  یمموها یانا مر  دستم

 .باهاش حرف بزنم خوامی. مجاینا یادب یددکتر، لطفًا بگ یآقا -

 :بلند شد و گفت یصندل یاز رو دکتر 

 .خب یلیخ -

بعد، آن  یقهو رفت. چند دق یدبه سر تاَسش کش یرا باال داد. دست  عینکش
دختر وارد اتاق شد. چشمانش غرق اشک بود. کنارم نشست. دستم را در 

 !یم؟بگو یدچه با دانمیدستانش گرفت. نم

 !یه؟اسمت چ -
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 :بغض گفت با

 .اسم من رستاست -

 :و گفتم یدمکش  یروناز دستانش ب یرا به آرام دستم

 . ...بگو یانمگو، از اطرافرو ب یچ برام بگو. همه -

را نشانم  یرا درآورد. عکس یلشموبا یروانه شد. گوش یشهاگونه  یرو اشک 
 .جشن بود. من هم در عکس حضور داشتم یک عکس پنج نفره در  یک داد. 

هم همسرش  یاست. اون مرد کنار دختره اون وسط، اسمش فرشته ینا -
 یلیرهاد خ. فرشته و فکردییفروشگاه فرهاد کار م یمدت تو یهفرهاده. تو 

 .یحهکه منم. اون مرد کنار تو هم... اسمش مس  ینمدوستت دارن. ا

 :! گفتمیبیو غر  یبا... چه اسم زمسیح

 یه؟ک  یحمس -

 :تر شد. گفتمحزون چشمانش

نبرده  یاداون رو از  ید... فکر کردم شایفرهاد! تو عاشقش بود یپسرخاله -
 !یباش

 :گفتم  یبا ناراحت در قلبم فشرده شد.  چیزی

 !اون هم عاشق منه؟ -

 :مثبت تکان داد و گفت یرا به نشانه سرش
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حس  یه کنهینشده. فکر م یعشقش هنوز کامل و قو کنهیفقط فکر م -
مدت  یه یامخونه. من م یریم یها! به زودحرف ینا یخیالگانه است. ببچه

 یهدوستتم.  نترییمیو قد ینمن بهتر  ی. ناسالمت ذارمی. تنهات نمیشتپ
 .یممثل دوتا خواهر بود یروز

! تلفن کردمیدل بودم که آرامش نمقدر سنگ گرفت. چه اشیهگر  دوباره
 :همراهش زنگ خورد. جواب داد

 !یاالو... بله؟... آره... باشه ب -

 :را قطع کرد و گفت تلفن

 ین! ایار... به روش نیگرفت   یفراموش دونهی. نمینهتو رو بب خوادیم یحمس -
 اومدیهر روز م  ین،گلدون رو بب  یتو  یها... اون گلیدهعذاب کش  یلیمدت خ

 .برم یگه. من دخریدیو برات گل م زدیبهت سر م

 یرهپژمرده شده، خ یهاگل  یرفت. نگاهم رو یرونجا برخاست و از اتاق ب از 
 .ماند

که با   دیدمیرا م یبار مرد جوان  ینبعد، دوباره در اتاق باز شد. ا یقهدق چند
قدر رنگ داشت. چه  اییدهدرشت و ورز  یکل. هکردینافذش نگاهم م  چشمان

 یم کردم سر جا  یلرزان سالم کرد. سع ینگاهش آشنا بود! جلو آمد و با صدا
بدون حرف نگاهم کرد.  اییقهنشست. چند دق یصندل ی. کنارم روینمبنش

 :سکوت را شکستم و گفتم

 . ...که  دونمیرو نشونم داد. من نم. رستا عکست یباش یحمس یدشما با -
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 :گفت  یو با ناراحت  یدحرفم دو میان

 !منه یر ! همش تقصیاری؟نم یادواقعًا من رو به  -

نشان  یدبا یالعملواقعًا چه عکس دانمیرا با دستانش پوشاند. نم صورتش
 :گفتم  یناراحت شد! با ناراحت  طور ینسرد بود که ا یادیلحنم ز یددهم؟! شا

 . ...ناراحتت کنم خواستمی! من نمدیببخش -

 :شد و گفت یرهرا بلند کرد. در چشمانم خ سرش

 یهمنم. من با  یرهمورد ببخش قرار بگ یدکه با  ینکن، اون  یخواه معذرت -
 .بال رو سرت آوردم ینگونه ااشتباه بچه

بلند  یشکرده بودم؟! از جا  یشنگاهش کردم. من به خاطر او خودک یدترد با
 :شد و گفت

 . ...کنمیرو جبران م یچ خزان! همه کنمیجبران م -

 .رفت یرونرا گفت و فورًا از اتاق ب این

*** 

 امیخودکش یآوردم. مثاًل لحظه یادرا به  یکم  یزهایهفته گذشت و چ یک 
 یقو  یف . خواب راحت نداشتم. بدنم به اندازه کادیدمیرا به صورت کابوس م

را به کمک رستا  یمهاداشت. لباس یامالت به یاز روحم هنوز ن یشده بود ول
 :و گفتم  شیدمرا پو یمهاسرم انداخت. کفش  یعوض کردم. فرشته شالم را رو
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 .خسته شده بودم جایناز ا یگهد -

 :دستم را گرفت و گفت رستا

 .یخونه تنها باش یتو ید. نبامونمیم یشتهفته پ یک به مامانم گفتم  -

. یمد! با سخاوت از او تشکر کردم. راه افتادقدر مهربان بوکردم. چه  نگاهش
را انجام  یصمترخ یام است، کارهاگمشده  ییدا یدمفهم یمهرداد که به تازگ 

 یو با فرهاد و فرشته خداحافظ  یمشد ینشداد. به همراه رستا سوار ماش
گوشم  بهاز او  یشده و خبر  یدهفته است که ناپد یک هم  یح. مسیمکرد
. یستادیمآپارتمان ا  یک  یروروبه  یقهو بعد از چند دق  یمداست. راه افتا  یدهنرس

 !بود؟ جاینمن ا یخانه

*** 

ام را برگرداند زمان مشکالت را حل خواهد کرد. خاطرات از دست رفته گذر 
ل خوشحا یدهم با یدشده بود. شا یدناپد یبه کل یحرا نه! مس یحممس یول

 یکنترل رو  ییو توانا ُیفتددلم به تپش ب یدنشکه با د  یست،ن یگر باشم که د
فرو دادم.   یخنک   بآ   یوانتمام قرصم را با ل  یخیالیخودم را از دست بدهم. با ب

 ییبهاگران  هایینهکه خاطرات گنج  یکردم. به راست   یداخوشحالم که خودم را پ
تلفن همراهم،   یقدر تلخ و سخت است از دست دادنشان! با صداهستند. چه
 یرستا رو  یآن برداشتم. شماره  یتم و تلفنم را از رورف  یزیونتلو  یز به سمت م
 :. جواب دادمکردیم ییآن خودنما

 !الو سالم رستا -
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 ی؟خوب  یزم،سالم عز  -

 ی؟. تو خوب یخواهر  یمرس -

 گردش؟  یمبر  یایشب م یگمخوبم. م -

داشتم. با کمال   یاز گردش رفتن ن  ینبه ا  یبام سر رفته بود و عجحوصله  خیلی
 :گفتم  یلم

 یام؟آره، کجا ب -

 تونییشهره. م  یرونجاده کرجه. ب  یکه تو  یپارک جنگل  یاسر ساعت هشت ب -
 .یان. اونا هم قراره بیگهبرم دنبال چند نفر د یددنبالت؟ آخه با یامب یا یایب

 :تعجب گفتم با

 !یا؟ک -

 ی؟بر  تونییبه اونش؟ م یدار یکار چ -

 .ظرتمجا منت. باشه سر هشت اونیرمم یآره با تاکس -

 .زنگ بزن. فعالً  یداشت  یباشه. کار -

 .. خداحافظیزمباشه عز  -

قرار بود همراه رستا به گردش   یرا قطع کردم و در فکر فرو رفتم. چه کسان   تلفن
به نظر  یبعج یز چبود؟! همه ایدفعهیک و  یچه گردش همگان  ین! ایایند؟ب
 .رسیدیم
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 یمُحسن برا یک  یر،اخ فراموش چند وقت ینا یدموقع رفتن بود. شا دیگر 
را  یحکردم مس ی. سعیستممثل قبل افسرده ن یگر د ینکهداشت؛ آن هم ا

را  یحاو را فراموش کنم. قلبًا مس یکه باألخره روز  کنمیببخشم و تالشم را م
پر  ایقلبم مثل پرنده شنوم،یاسمش را م یقدر که وقت دوست دارم، آن

 یول خواهم؛یاو را م یب. من عجدکنیم تابییب  امینهو در قفس س کشدیم
او  کاشیبه من داشت. ا یساده و معمول یاو فقط مرا دوست داشت. حس

قدر آن  اشیدر زندگ   دانمیچون م  بخشمیمن او را م  ی! ولشدیهم عاشقم م
به  یکه مدت   ینعاشق شدن را ندارد. هم ییقلبش توانا یگر که د  یدهدرد کش

 .است یکاف   یمبراو متفاوت داشت،  یدحس جد یک من 

را بپوشم. به  یمهالباس ینگرفتم بهتر   یمشاد شده که تصم امیهروح قدر آن
قدر خوشحال من شاد باشم چه ینکهاز ا یهکه رستا و بق بینمیوضوح م

آوردم. به همراه  یرونرا از کمد ب یدرنگمو بلند سف یر حر  ی. مانتوشوندیم
روشن  یآب  شالسرم جمع کردم و  یرا باال یم. موهایدمپوش امیخی یشلوار ل

بر لبان  رنگییو رژ لب صورت  یدمکش  یمخط چشم مال یک را بر سر انداختم. 
 یهازدم. کفش  یرونمحکم و شاد ب  ییهااب با قدمخوام زدم. از اتاقبرجسته

. خزان یستمخودم را نگر   یجاکفش  ی،قد  یینه. در آ یدمو اسپرتم را پوش  یدسف
 یلیچرا امروز خ  دانمیزدم. نم  یروناز خانه ب  یوشحال. با خخندیدیچشمانم م

 !شادم؟ یبعج

از   یرونکردم. ادامه راه را که خط اتوبوس نداشت و ب  یرا با اتوبوس ط   مسیر 
بزرگ کرج توقف  یدرست کنار پارک جنگل یگرفتم. تاکس  یشهر بود، تاکس
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 یشماره  را حساب کردم. قدم به درون پارک گذاشتم.  یهشدم و کرا  یادهکرد. پ
جواب نداد. حتمًا در راه است! هوا  یبوق خورد ول ینرستا را گرفتم. چند

حال پارک نشستم. تابه  هاییمکتاز ن  یکی  ی. رورفتیم  یکیرو به تار  یباً تقر 
 یلیبود. خ یدهفلک کشسربه یهابودم. تمامًا پر از درخت یدهرا ند جاینا

 .قرار داشت  یتر کوه بزرگ طرفآن  متر   ینچند  یمرو. روبهرسیدیخلوت به نظر م

 !ی؟خانوم کوچولو! چرا تنها نشست  یه  -

 یادبه  یآشنا بود ول یکم یشکردم. صدا محلیید. ب پشت سرم بو کسی
 :کنارم نشست و گفت  ی. با لجبازکردمیهم اشتباه م ید. شایاوردمن

 !قشنگه یلی. خینیمرو بب یاچهدر یمبر  یاب -

 یدرآوردم و دوباره شماره  یبمرا از ج  ینکردم. گوش  را برگرداندم و نگاهش  رویم
هرچه فحش بلد بودم، نثارش کردم. او هم رستا را گرفتم. باز هم جواب نداد.  

گرفتم   یمداشت؟! تصم یاچهدر جاینبلند شد و رفت. ا یشخسته شد. از جا
 سر   جاینام اش شود، حوصلهیدای. حتمًا تا آن موقع که رستا پینمرا بب  یاچهدر
 .. برخاستم و به سمتش رفتمیدمدرختان د یانرا در م ی. باغبان رودیم

 کدوم طرفه؟  یاچه. دریدسالم آقا، خسته نباش -

 :با دست به سمت چپ اشاره کرد و گفت پیرمرد

اون رد شو  یهست از رو پل یهها، برو. بعد از تموم شدن درخت یممستق -
 .بینییرو م یاچهدر
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 .ممنون -

 یشکه رو  یمصنوع   یرودخانه  یک .  یدمکه جلو رفتم، آب را د  یکمافتادم.    راه
نامشخص.  یشبود و ابتدا یبزرگ  ییاچهرودخانه، در یپل زده بودند. انتها

 یباو به آب ز یستادمپل ا ییمهپل بزرگ گذاشتم. ن یجلو رفتم و قدم بر رو
 .شدم یرهخ

 :آشنا بر لذتم افزود صدایی

 !نه؟ یباست،ز -

 :گاهش کنم گفتمن ینکها بدون

 !یلیخ -

! چرا قلبم را به کرد؟یم ینمرد با من چن ینپش افتاد. چرا ادوباره به ت قلبم
 :پر از غم گفت ی! با لحنگرفت؟یم یباز

 ی؟تعجب نکرد یدنماز د -

. مغزم از کار افتاده بود. دلم یمچه بگو دانستمیباال انداختم. نم ایشانه
لحظات عمرم است و دنبال  ینبهتر  ینم،بباو را  یکه وقت   یمبگو خواستیم

 :. گفتمیستمن یشچرا

 !دونمینم -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 
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و من فکر کردم با  کردیی. تو از من فرار مخوامیبابت اون روز معذرت م -
. یارمتو رو به دست ب تونمیقلقلک دادن حس حسادتت توسط نهال، م

احمق بودم که فکر باز هوس یه! بود که من واقعًا عاشق نبودم ینا یلشدل
 وقتیچ. هیارمبه دستت ب یمتیبه هر ق یدبا خوام،یچون تو رو م کردمیم

 یهمش نقشه  یدورهم  یمهمون   ین... اکنییم  ینخواستم بدونم چرا ازم دور
 .ینمتمن بود که بتونم بب

 ییکرد. توانا  یر چشمانم را تسخ رنگش،یکردم. چشمان نافذ و مشک   نگاهش
 :لب زد کردیبه چشمانم نگاه م یرهطور که ختم. همانرگرداندن نداشسر ب

 یفراموش ی... وقت کنییم یبابک، ازم دور یهچرا بعد قض فهممیحاال م -
از دستت بدم.  یشههم یبرا یدمزده بودم. ترسوحشت یلیخ ی،موقت گرفت 

ت به دس یبرا یدممنو به خود آورد. فهم یوونگید ینشده بودم و ا یوونهد
 .تالش کنم یدزور بگم، با یدآوردنت نبا

پر از شور و  ییشد. با صدا یرهها گذاشت و به آب خنرده یرا لبه دستش
 :گفت  یجانه

 یدی؛د  یببه خاطر اون حادثه آس  یقدر از نظر روح تو چه  دونمیخزان، من م -
و برات افتاده، من فقط ت یچه اتفاق  یسترو بدون من برام مهم ن ینا یول

 .یمهم برام

انداخت و  یین. سرش را پایدمد یبیعج یز نگاهم کرد و در نگاهش چ دوباره
 :گفت
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 ی،در همه حال برام باارزش دونییم ینکه. با اپرسمیم یشههم یبرا بار یک  -
 یهفقط  ی؟باهام ازدواج کن کنییبار قبول م ینعاشقتم... ا یهر طور که باش

 قدر ین... بستمه خزان. اکنمیم یتغرق خوشبخت یچطور ینآره بگو و بب
محبت بهم  حساسا یاتحمل ندارم. اگه ذره یگهکه د  یدمو درد کش ییتنها
 !نه نگو یدار

بند آمده بود! اشک در   ی! زبانم از فرط خوشحالگفتم؟یشده بودم. چه م  هول
 :چشمانم حلقه زد. با بغض لب زدم

 !...چطور عاشقتم ی... اگه بدون یحمس یمحبت؟! اگه بدون  -

 :در نگاهش برق زد. دستانم را در دست گرفت و گفت چیزی

 !پس لطفًا قبول کن -

 :سر خورد. لبخند زدم و گفتم یمهاگونه  یرو اشک 

 !خودم رو دارم یطمنم شرا ی... ولکنمیباشه. قبول م -

 :لبخند زد و گفت یاقاشت با

 .پذیرمیرو... با جون و دل م یطتبگو شرا -

 :گفتم  یو با خوشحال را پاک کردم هایماشک 

. قول یکه دوستم داشته باش  ی. قول بدیکه خوشبختم کن  یقول بد یدبا -
 !ترسمیم ییمن از تنها ی،که تنهام نذار  یبد
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 :ت و گفترا با دستانش قاب گرف صورتم

 !خودم بدونم؟ یشما رو بانو تونمی. حاال میدمقول م -

قدر با خنده . چهیددخن یشگیهم یرینیکردم. او هم به همان ش ایخنده
 :ا در دست گرفت و گفت! دستم ر شدیتر مجذاب

 .رو نشونت بدم ییجا یه خوامیم یم،بر  یاب -

. قلبم آرام گرفته یمدبو یر . در مسیمشد ینشراه افتادم. سوار ماش همراهش
. من کردیم یبر لب داشت و رانندگ   یبود. لبخند  یشهابود. دستم در دست

را پخش  یکیداشتم. دست برد و موز یحس خوشحال یشهاز هم یشتر هم ب
 :کرد

 .خوامیتنهاشم نم تویکه قراره ب   یرو وقت  یادن"

 .خوامیبتونم عاشقت باشم، نم ینکهبه جز ا چیزی

 تو خوابم باشه خوبه یمن با تو اگه حت  دیدار 

 .خوامیخواِب خوش پاشم، نم ینصبح از ا یداگه با اما

 !یتنها تو باش یحقم از تموم زندگ  کاشای

 .ی. تنها بشم اما تو باشامییعاشق تنها من

 م، غرق باشمکه زنده  یکه تا وقت   گیرمیم تصمیم

 .یتو باش یادر ینکه تو اعماق ا  یفقط وقت  اما
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 اشاره یهرو فقط با  یمزندگ مومت

 .نداره یکارا برام کار  ین. ابخشمیم بهت

 !یشم؟م یوونهقدر دمن چه ینلب تر کن. بب تو

 .نداره یاز گرفتار یترس یچه یوونهد

 اشاره یهرو فقط با  یمزندگ تموم

 .نداره یکارا برام کار  ین. ابخشمیم بهت

 !یشم؟م یوونهقدر دمن چه ینلب تر کن. بب تو

 .نداره یاز گرفتار یترس یچه دیوونه

 .اولش بجوشه خوبه یکه بعد از صد سال بازم مثل روزا  عشقی

 .گوشه خوبه  یه ینمن تنها هم یاُکنج دل تو ج  یاکل دن  از 

 .دوستت دارم یجور باش هر 

 .یمیاز دستت ندم چون زندگ مجبورم

 .نسوزون یامومن بساز و دن با

 .یمیدق یار بمون  تونییجور م هر 

 اشاره یهرو فقط با  یمزندگ تموم

 ".نداره یکارا برام کار  ین. ابخشمیم بهت
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خاطرخواهش  گونهینشد که ا . اصاًل چهخواستمیمرد را م ینمن ا قدر چه
 :شکستن سکوت گفتم یشدم؟! برا

 !بوده؟ یامشب شب خواستگار دوننیپس همه م -

 .مثبت تکان داد یرا به نشانه سرش

 یبزرگ  یکه وارد کوچه  یمبزرگ بود هاییاباناز خ یکی. در یمکرج شد  وارد
گاهم داشت، توقف کرد. ن ییطال یر ش یهاکه نقش  یدرنگیدر سف یشد. جلو

 :کرد و گفت

من در رو واسه  کنهینشو. ادب شرط م یاده! اوه، نه! پیزمشو عز  یادهپ -
 .خانومم باز کنم

 یینپا ینشد و در را باز کرد. از ماش یادهزدم. پ یشد. لبخنددر دلم آب  قند
 :آورد و در را باز کرد. نگاهم کرد و گفت یرونب یبشرا از ج یدآمدم. کل

 .دستت رو بده به من هات رو ببند وچشم -

 .را بستم و دست در دست او گذاشتم چشمانم

 .دوتا پله هست جایندنبالم. خوبه... خوبه... ا یاخب ب -

 .را باال رفتم هاپله

 !هات رو باز کن. چشمیستاخب وا -
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 یباییو ز یاییرو ی! در خانهدیدم؟یچه م یاچشم باز کردم. خدا آرامآرام 
را به سمتم گرفت که  یار از شمع و گل رز بود. جعبهپ یرایی. سالن پذیمبود

 :به هم. با ذوق گفت یهقلب شب یدیبود با سرکل یدجفت کل یکدرونش 

 جاین. اساختمیرو برات م جاینشده بودم، داشتم ا یدمدت که ناپد ینا -
 .یمشروع کن جاینرو ا یرینمونش یعشق ماست. قراره زندگ  یکلبه

 :گفتم  یانم بند آمده بود. با خوشحالرا برداشتم. زب کلید

 !یکرد  یرمگغافل یشهمثل هم یح،مس یوا -

 :گفت  یلحن مهربان  با

 .ینت رو بببرو جلو و خونه -

 یاطیشده. ح  یدهچ  یلبدون نقص با وسا  یاسست جلو رفتم. خانه  یهاقدم  با
 یمعمول  یاوسطش بود. آشپزخانه یباییداشت که استخر ز  یراییکنار پذ  یباز

 یشده بودند. خانه یدهچ یقهباال هم با سل یطبقه یهاخواب. اتاقیبااما ز
 !بود یباز یار بس یسادگ  یننبود اما در ع یبزرگ 

*** 

 :سال بعد پنج

 

 ینا یارا نوازش کردم. خدا یفشو ظر  یفلرزان، صورت لط یذوق و دستان  با
ود. با قرمز ب یکم  یدش! صورت سفیدی؟را چگونه آفر  یباو ز یبموجود عج
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را به من دوخته بود.  اشی. آن چشمان مشک کردیم یدلبر  یلبان کوچک 
 یکودک همان  ینکه ا کردمیپدرش است. باور نم یهچشمانش درست شب

 :دستم را گرفت و گفت  یحاو را در دل پروراندم. مس  یاقُنه ماه با اشت  کهاست  

 !و دلربا یباخودته، ز یهقدر شبچه -

 :همان ذوق گفتم با

 !مثل آسمون شب یاهخودته، براق و س یههاش شباما چشم -

نوزاد نشاند. با لبخند  یگونه  یرو یابوسه یاطرا جلو آورد و با احت صورتش
که   یبود. عشق  یعشق ابد ینا یکودک ثمره  یننگاهم کرد. نگاهش کردم. ا

و دلربا داشت. نام  یرینش یفرجام یحبه قول مس یها ولو رنج یددردها کش
آوردم.  یرونب شغو. دخترکم را از آ یمرا دلربا گذاشت یدهفرجام نو رس ینا

 :و گفتم یستادما یحمس یروتخت گذاشتمش. روبه یبود. رو یدهخواب

 !که دارم  اییممنون به خاطر خوشبخت  -

 :را زمزمه کرد یآرام شعر  یسکوت کرد و فقط نگاهم کرد. با لحن کمی

 .ربود را هایمیوهخزان، خنجر به دست م" -

 را یمآسمان آب خزان،

 .یدخون پاش ینهس یک 

 خزان،
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 .یختفرو ر یمهابر لب اندوه

 !خزان آه

 را بر چشمانم اشک 

 .کرد  فسرده

 است؟ راه کدام ترینکوتاه

 خود را ینغمگ تن

 .یدبخش خواهمیزمستان م به

 آلود،مه یشب یالالبه در 

 هایییهسا یانم در 

 .گریزندیاز ماه م که

 است؟ راه کدام ینتر کوتاه

 ام رادهبر باد ش رویاهای

 خواب زمستان در 

 .یافتخواهم  باز 

 که در پسش  زمستانی

 نباشد، بهاری
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 که در پسش  زمستانی

 .نباشد دروغی

 "است؟ راه کدام ترینکوتاه

 :را در دست گرفت و گفت موهایم

علت زنده بودنه! من  یبخزان من عج یخزان فصل مرگه؛ ول یگنهمه م -
! من یدیبه من بخش  یدوباره زندگ   یدازت ممنون باشم که با اومدنت، ام  یدبا

رو دوست  ییر تغ ینکردم و ا  ییر تر شدم. تغتر و با تجربهبا اومدن تو پخته
 .دارم

بر  یگر از تو ممنونم که بار د یا. خدایمبود یرهخ یکدیگر سکوت به چشمان  در 
 !ینظر کرد یکمتار یزندگ 

 

 .پایان
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می 
نرم افزار موبایل ساخته و منتشر خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب 

 .شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

راندهوو رمان  سار  روح رمان   ه ماه و آیرمان    

 
گرفتاه ظامات ج  اد دنیاا را فرا  

اساتس مردان در ج   با مرگ 
 اوند و زنانهاان به گالویز می

اساااار  کهاااورهاای مختا  
ای از آی ادم اماا ه وز ذرهدرمی

ی کهاایده امید برای مردم رنج
ساایاوو  بایی مانده اسااتم 
یک پیها ویی! یک پیها ویی 

س و ی که ی ها امید مردم اساات
برای بااه انجااام رسااایاادن  

هااای فاراوانای وجود ساااخاتای
 !د دا تخواه

روزهااا از پی هد می گااذرد و 
زنادگی در  اااهر جریاان داردس 
مردم کارهای روزمره زندگیهان 
را با عها  و ط   عاد  به کارس 
می گذران دم اما این  اااهر روی 
دی ری نیز داردس روی یااریهی و 
ن ر ! و در ساااایاه این یااریهیس 

 اااهر یاایای در گو اااه ای از 
هر زنادگی می ک اد کاه باا ظاا

عاجایا ا س ماوجای از یار  و 
ن رانی را در دل افرادی خاا  
پدید آورده اساتم یایای به نامس 

 !زام ی بوی

ی مااا یصااااهدخاتار زیا ااای  
ی بزرگ  خااطر مرگ خاا اهباه

ی ماادرش باه دیادار خاانواده
ای کاه باا دلیاد آماد خاانواده

نامعاوم یا به حال ا تیایی به 
دیادن دختر از خود نهاااان 
ناداده بودناد و این بزرگترین 
ساااوال زنادگی مهتاای زی اای 

با ورود به جمع  .یصاه ماسات
هاا ک اار کد پردهخاانواده کد

پرده برون و رازهاا از رفت اد 
 .افتادن 

 مطا عه  مطا عه  مطا عه 

https://forum.1roman.ir/threads/152226/
https://forum.1roman.ir/threads/134980/
https://forum.1roman.ir/threads/170090/
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ارثیه ابدی کتاب کتاب اوپال  کتاب عطر خیال 
که   خور ااید دختر جوانی اساات

یرار اسات به ع وان او ین امدادگر 
های پز اهی در یهی از زن فوریت

نهانی در یهران های آی ایسات اه 
مها ول به کار  اود اما در او ین  
روز کاریس خور اید با  اخصای به 

 … اااودناام امیربهاادر روبرو می
ی  یاک آ ااا اای یادیمی کاه حاافظاه

دست داده و دیدن  خود را نیز از  
مماو از ساااوال و برای خور اااید 

ابهام است و او را به  وکی عمی  
برد و ماجراهای کتااب رید فرو می

 …خوردمی

محترم و  ییراناهس دختِر خاانواده 
از  یهیکااه در  یسااااتآبروم ااد
 یزندگ یکوچک ساااحا  ی ااهرها

کاه برخال   یاس خاانواده ک ادیم
ش باه  اااد  باه زن ظااهر موجاه

دچار اسااتم یا  یضو ی ع یسااالر
کاه خال یادر  و نق  پادر   ییجاا

 یخانوادهس در نوجوان یما در یصم
بااعاد د  ساااتن او باه مرِدجوان 

س مرد  اااودیم روییروب یخااناه
کاه بعاد از مرِگ مهاااهوِک   یجوان

اش اده پادرش سااارپرسااات خاانو
 استس

ی واده ارثیاه ابادی روایات خاان
ای پااکزاد اسااات کاه باا وعاده

ی ذکورش را گیج و پوچس نوه
معا  ن ه دا ااته اسااتس در 
این میاان باا باازگهااات فرزناد 

  همااه چیز طور دی ری خا
ی خااورد و جااریااه ریااد ماای

آیاد کاه عهاااقی پادیاد می
 .ک دخاندان را مستاصد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/
https://t.me/joinchat/QEaX2vgwKlJS0SZ2
https://forum.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
mailto:mousavir1@gmail.com
https://www.instagram.com/yek_roman1/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c/

