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 رمان جادوفش الجوردی 

 
 رمان خفته در کالبدها

 

 رمان به طراوت باران

 
بار پس از قطرات پر مهر باران، این

جاان هاا کویر خکاااک و ب ساااا 
کادااد  قاباار طاروات را لاماس ما 

هااای  ی لاطایافا  روی زخا  پارد  
بار، شاود و اینقدیم  ککاید  م 
 ایارد، ساب ااا  زنااد ا  جااان ما 

ای، آشااداسرین شاادفد و یریبهم 
شاااودر در یاک ل داه، در قبار م 

یاک نااا  و یاک یفبام، بمار 
کدادر را ناابود م  حقاای  هماه زی  
شاود، لبندد اشاک باران، سارگ م 

شاود، شکا  به جدون ککاید  م 
های سار باز کرد ، شاود وززخ  م 

 !ککددپای انتقام را به میان م 

در میان آسش بدشهدی، خاک تِر 
حاقایاقاام و سانایاا  آمایاناتااه 

ای برپا وار شاااوند و شاااومم 
خواهاد شاااد  باه رااار  مرگ، 
جدون و کورهاای  بیداا   دادم  

ی کااه بارای اناتاقااام، بار ا یااد  
شاود و خود اناار در خفتاان م 

ی این کاالباد دخترگ  مکاااد 
خانواد ، خفته اسامر آوارهای  

 یر آمی   ریباانشاااوم و جدون
شاود و سدهای ، سماِم خاطیان م 
 .نوازدنوای مرگ را م 

جااادوفاش الجاردی از دخاتاری  
هاسام بر زمین   وید که ساا م 

فرسااتاد  شااد  سا ماهیتش حف  
سام آنده بداند زه ک ا شاودر ب 

کداد، زناد   م و زاه قادرس  دارد 
اماا هماانداه باا الدس اساااتااد 

شااود،  دانکااااهش رو به رو م 
اش برمال  اششاااتاه و خود حقیق 

شاااد  و این آیاازی برای زناد   
شاودر  جاودان او در سارزمیدش م 

شااددد، اما با بازد و د  م د  م 
یاک دیاداِر ییرمدتدر  بین دوراه   

اش  اایاارد و زنااد اا قاارار ماا 
 . یرددستنوش سغییر قرار م 

 دانبود دانبود دانبود
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 :خالصه

 اشیاست که نامزدش او را در روز عروس  یلبه نام سئو  یدرباره دختر  داستان
و  یآدم منزو یک او را به  یان،کالم اطراف  یشترک کرده و بعد از آن شب، ن

وز ر بهنرفته و روز   یرونکرده است. او دو سال است که از خانه ب  یلتبد  یر گگوشه
 . شودیتر مپژمرده

 یز وجودم ن یرسایو ا کمانهینرنگ یرمان به معن یندر ا یرسا: )اتوجه
 کردم.  یر دهنده تعب یددهنده و امرنگ 

 یبه زندگ  یدعلت انتخاب شده که با ورود فرد جد ینوجودم به ا ایرسای
 یگرید  یر او مس  یو زندگ   گیردیاو رنگ م  یزن در رمان، زندگ   یاصل  یتشخص

 (شودیم یباییاو پر از رنگ و ز یزدهو غم یدو وجود ناام گیردیبه خود م

 

 مقدمه

 یگر و د یدیدبه آخر خط رس ید،فکر کن یبراتون اتفاق افتاده که روز شاید
 .یدلذت ببر  یداز طلوع خورش توانیدینم

 یو پوچ   یو حس ته  یدخود نداشته باش  یزندگ   یادامه  یبرا  یدیام  یچه  دیگر 
شده  یزندان   یدو سف  یاهس  یلمف  یک درون    یدغالب شده باشد. حس کن  بر شما

 بهم بخورد. رنگییب  همهینا یدنو حال خودتان هم از د یدباش
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 هاییفبا ط کمانیینرنگ یک،و تار یهمه حس منف  ینا یناز ب یهو ولی 
 یببخشد و شما دستان   یدیشما رنگ جد  یاز رنگ، به هر قسمت زندگ   یمختلف 

 اند.شما به سمتتان شتافته  یاریکمک و    یکه هر کدام برا  ینیدرا مقابل خود بب

*** 

فکر  ینو به ا یدمخود را در آغوش کش یسرد نشستم و زانوها ینزم روی
 کار اشتباه کردم؟  یکردم که کجا

 یهاام و تکهشکسته شده ینیچون ظرِف چکار کردم که هممگر چه اصالا 
 یستند؟قابل وصل شدن ن یگر ام بعد از خرد شدن، دکستهش

 یکرده بودم که روز عروس  یگریسبحان کار د  یبرا  یو مهربان   یمن جز خوب   مگر 
 کرد و رفت؟  ترکم

 موضوع را درک کند. ینا توانستیبود که ذهن مخدوشم اصال نم یسال دو

مشکل بود.  یز ترکم کرد ن امیشب زندگ  یندر بهتر  چرا سبحان ینکها فهمیدن
 یمبهتر است بگو یا رسیدمیم یجهتر به نتکم  کردم،یفکر م یشتر هر چقدر ب

 .یرمبگ توانسمینم اییجهنت

و اشک از  سوزدیقلبم م افتمیم یخامکالم عمه زل  یشن یاد یهم وقت  هنوز 
 .ریزدیچشانم فرو م

قدر سبحان را قبول داشت که آن . مادر خودمامیدهکه نشن ییهاحرف چه
کار سبحان  یدمن گذاشت تا سبحان را تبرئه کند و بگو یرو یبصدها ع

قبولش داشت،  یلیکه مادرم خ یسبحان  ینهم ینبوده است ول دلیلیب 
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که من سه سال قبل آن تمام   مانیماه بعد از بهم خوردن عروس یک درست  
او  یرد کرده بودم و منتظر او بودم، کارت نامزدخاطر او  را به ستگارهایمخوا

ها شروع و زخم زبان یشو ترک دوم ن یداش ندا به دستمان رسبا دختر خاله
 شد.

*** 

 اتاقم گام برداشتم. یبلند شدم و سمت پنجره ینزم یرو از 

 چشم دوختم. یرونب یاتاقم را کنار زدم و به منظره یپنجره یاهس یپرده

 یمار،ب یکمثل  یز چشدن بودند و همه یختهرختان در حال رزرد د هایبرگ
 .شدندیهم داشتند مثل من، پژمرده م یدشا یازرد و پژمرده بود 

 برگشتم. یمفرستادم و دوباره سر جا یرونب یرا به سخت  نفسم

ها را هم آن بلندم درهم گره خورده بودند و اصالا حوصله شانه زدن موهای
 نداشتم.

 یلگذاشته بود. مگر سئو  یلاسمم را سئو  یچه حساب   ی پدرم رواصالا   دانمنمی
پس چرا سبحان دوستم نداشت و ترکم  یست؟ن یدوست داشتن یبه معن

 کرد؟

و اسمم را خورد و بعد آن پدرم در چهارچوب در ظاهر شد به در اتاقم  ایتقه
 صدا کرد.

 یمروکرد و روبه  یدر تا تخت مرا ط   ینجواب او را ندادم، پدرم مسافت ب  وقتی
 .یستادا
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 جان؟ یلسئو یدیچرا جوابم رو نم - 

بلندم  یتخت نشسته بودم، چشمانم را بستم و موها یکه رو طور همان
 قاب گرفتند.صورتم را 

 شنوی؟یبابا، صدام رو م یلسئو -

ها بود که او چشم دوختم؛ انگار سال یمروو به مرد روبه یدمکش  یقیعم نفس
 یبه؟غر  یک  یا. او پدرم بود شناختمیرا نم

 یکه رو  یمزاحم  یزانو زد و موها  یمپا یشد، پدرم جلو  یسکوتم طوالن   وقتی
 .بودند را کنار زد یختهصورتم ر

 ی؟حرف بزن  خوایینم -

 یزیتنها چ  یپر از اشک پدرم نگاه کردم ول  یهارا باال آوردم و درون چشم  سرم
 شد »سکوت« بود. یدشکه دوباره عا

 و گفت: یدکش  یآه پر از درد پدرم

تو رو  یاقتسبحان ل کنی؟یم یتاذ قدر ینجان، چرا خودت رو ا یلسئو -
 گذره؟یمثل تو م یاز جواهر  ینداشت وگرنه ک 

 لب زدم: ستهآه

 بابا! -

 جان بابا؟ -

 یشه؟باشم، م یلسئو خوامینم یگهد -
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. پدرم با یختندر یرونب لرزیدندیکه درون چشمان پدرم م  یغلتان  هایقطره 
 خود پاک کرد. را با پشت دست یشهاعجله اشک 

 بده؟ یلدل من؟ مگه سئو یز چرا عز  -

 ین؟اسم رو برام گذاشت  ینکه ا  یهمن دوست داشتن  یبده؛ اصالا کجا  ییآره بابا  -

 جان! یلسئو -

 اتاقم را پر کرد. یهقم کل فضاهق یته دل داد زدم و صدا از 

 .خوامیباشم، نم یلسئو خوامیمن نم -

 یهابود که با غم  یو او هم مثل من شکست. دو سال  یدمرا در آغوش کش  پدرم
 یده. حاال مرا در آغوش کشزدینم  شده بود و دم  یدتر سر او هم سف  یمن، موها

 .کردیم یهبود و او هم گر 

شده بودم و تنها حرکت لب و دهانش را  یرهپدرم خ یچهره شکسته به
. حس کردم کردمیو من در سکوت نگاهش م دادیپدرم تکانم م دیدم؛یم
 .رودیم یجشده است و سرم دارد گ یوجودم ته یادیز

شد، به خودم آمدم و  یادهام پگونه یرو که یمحکم هاییلینواختن س با
 .کردیم یمکه صدا  یدمپدرم را شن یفضع یصدا

شده بودند که دوست  ینقدر سنگآن یمهاپلک  یول شنیدمیپدرم را م صدای
 فرو بروم. یقیداشتم چشمانم را ببندم و به خواب عم
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دارد باعث  بار ینمن ا یهاام و غذا نخوردنخسته یادیز کردمیم احساس 
 تر یفو ضع یفپدرم را دوباره ضع یرفته صدا. رفتهشودیغش و ضعفم م

 از هوش رفتم. یبه کل یقهو بعد از چند دق شنیدمیم

*** 

 و قادر به گشودن چشمانم نبودم. شنیدمیم صداهایی

بر تن  یدیکه روپوش سف  یدمرا د یچشم باز کردم، زن  یبعد، وقت  یقهدق چند
 .کردیم یاداشترا  یزیکرده بود و داشت چ

تر پشت سر هم پلک زدم تا چشمانم کامال باز شدند و توانستم واضح چندبار 
 .ینماطرافم را بب

چشمان باز من، با لحن  یدنبود، با د یستادهکه سمت چپ من ا مردی
 گفت:  یادلسوزانه

 با خودت؟ یکرد  یکار دختر تو چ -

و  یدمصدا را کجا شن ینا آوردمینم یادبه  یدر نظرم آشنا بود، ول شصدای
 !یستمتعلق به ک

 لب زدم: یفیضع یصدا با

 من کجام؟ -

 مرد دوباره گفت: همان

 دختر خوب! یمارستانیب -
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 احساس کردم. یمدر بازو یدستم را تکان بدهم که سوزش خواستم 

 تکونش نده، ِسُرم بهت وصله! -

 بابام کجاست؟ -

 .یشتپ یادب یگمنگران نباش؛ بهش م یرونه،ب -

بعد، پدرم و مادرم  یقهآرام از کنارم گذشت و چند دق یهابا قدم سپس
 وارد اتاق شدند. یمهسراس

 گفت:  ریختیطور که اشک مبغلم کرد و همان یهبا گر  مادرم

 چت شد؟ یهوتو  یزکم،برات عز  یرمبم -

 ی بود که به جا یکس  ینسبحان، اول ی. مادرم حامگرفتیام مخنده داشت
 کالمش مرا سوزانده بود و حاال نگران حال من بود.  یشدادنم ن یدلدار

 دست آزادم به سمت عقب هلش دادم که با بهت و تعجب نگاهم کرد. با

 مامان، منم!  یل،سئو -

 پوزخند لب گشودم:او نگاه کردم و با  پر از اشک  یهاچشم به

 !شناسمتی...خانوم مثالا مادر...خوب هم مشناسمیم -

 یخاص یکه قطرات اشک به آن جلوه  یرو به پدرم کرد و با چشمان  مادرم
 بود لب زد: یدهبخش

 نادر! -
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 :یدمکش  یغ ج وار هیستیریک  

 یادتبا من؟ اگه  یکرد  یکار رفته چ یادت کنی؟یچرا بابا رو صدا م یه؟چ -
 رو زخمم. پاشیدیینمک م یبگو تا بگم چطور یادنم

 من، رو به مادرم کرد و گفت: یواکنش عصب یدنبا د پدرم

 باش. یرونخانوم شما ب -

 نادر! یول -

 باش لطفا! یرونبچه رو؟ ب ینوضع ا بینیینم -

دستم را  یدرم با نگران رفت و پ یرونب یپر از بغض و ناراحت  یبا نگاه  مادرم
 دست خود گرفت. یاندر م

 جان حالت خوبه؟! یلسئو -

 خوبم باز و بسته کردم. یرا به معن چشمانم

 :یدکرد و پرس  یبه سمت همان مرد نگاه  یبا نگران  پدرم

 یمش؟ببر  تونیمیجان، م کاوه  -

 مرد پسر  یناست! ا یچه کس مرد ینا یادآوردماسم کاوه به  یدنبا شن انگار 
قبل رفتن به  بار ینهمان پسر تخس که آخر  ی،دوست پدرم بود. کاوه صابر 

 !یشبودم. فکر کنم حدود هشت سال پ یدهاو را د یکاآمر 

 !یشهنم جوریینباهاتون حرف بزنم، ا یدنه عموجان...با -
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 یر و خواب داشت وجودم را تسخ  افتادندیهم م  یداشتند دوباره رو  هایمپلک  
 .کردیم

دارند  یمهاچشم یدد یدوباره نگاه نگرانش را سمت من انداخت و وقت  پدرم
 :یدرو به کاوه پرس شوندیبسته م

 حالش چطوره؟ -

 :یدمکاوه را شن  یفضع یصدا تن

روانشناس!   یه  یشبره پ  یدبا  یشه؛نم  جورییندارو مصرف کنه، ا  یدبا  یلسئو  -
مو نادر چرا تا حاال ست. عدختر افسرده ینا فهمهیم ینهرو بب یلسئو یهر ک 

 ینش؟دکتر نبرد یه یشپ

که  یآورخواب هایییدوباره به خاطر دارو یدم،که شن یاکلمه ینآخر  بعد
 و چشمانم دوباره بسته شدند.  خواب شدم  یر کرده بودند اس  یقحتماا به من تزر

مطلق  یکیدر اتاق نبود و اتاق در تار  یکس  بار یندوباره چشم باز کردم، ا  وقتی
 رفته بود.فرو 

طور که و بعد هم کاوه! همان یدمرا شن یکس یپا یبعد، صدا یقهدق چند
 جلو آمد. یدستش انداخته بود، چند قدم یخود را رو یدروپوش سف

 یل؟سئو یخوب  -

 یماسم صدا  یننزن، من را با ا  یمصدا  یمداد بزنم و بگو  خواستیدلم م  چقدر 
 نکن!
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یاد؟م  یادتسر بهت بزنم، من رو که    یهخونه، گفتم قبل رفتن    رفتمیداشتم م  - 

 لب باز کردم:  یفیضع یانداختم و با صدا یسمتش نگاه  به

 .یادم یادمآره،  -

 یبه خود گرفت و چند قدم مانده را ط  ترییشش رنگ بحرف لبخند ینا با
 :یستادسرم ا یکرد و باال

 حالت خوبه؟! ی،نگفت  -

 و سپس گفتم:سکوت کردم  یقهدق چند

 .یستمنه خوب ن -

 :یدنگاهم کرد و پرس یبا نگران  کاوه

 بگم بهت مسکن بزنن؟ خواییم کنه؟یدرد م ییتچرا...جا -

کنترلش   یکه به سخت   ییو با صدا  دوختم  ینزدم و نگاهم را به زم  یتلخ   لبخند
 تا نلرزد لب زدم: کردمیم

از  تونهی...مسوزهیم خوب کنه؟ تونهیمسکن شما، قلب آدم رو هم م ینا -
 سوزشش کم کنه؟

 نگاهم کرد. یبا دلسوز کاوه

 رو و سر زنده؟کجاست اون دختر خنده  -

 شد. ینلبم به پوزخند مز  گوشه
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 وقته ُمرده! یلیُمرده...خ - 

 که کنار تختم بود نشست و نگاهم کرد.  یصندل یرو کاوه

بگم  یچ  یداالن با دونمیکه برات افتاده گفت؛ نم  یعمو نادر از اتفاق   یل،سئو  -
 کنه.  یداپ ینتسک ذرهیهکه قلب شکستت 

 : یدمکش  یقیعم نفس

 بشنوم! خوامینم یچیه -

 ... .یلسئو ینبب -

 ی؟تنهام بذار یشهبشنوم، م خوامینم یزیگفتم که چ  -

 چشم دوختم. یگریلجباز سمت د یو مثل کودک  را از کاوه گرفتم نگاهم

خود بلند شد و به سمت در رفت. احساس کردم قبل باز کردن  یاز جا هکاو
 و دوباره نگاهم کرد. یددر، دوباره به سمتم چرخ

 و سپس از اتاق خارج شد. یاورددوام ن یادمن ز ینگاه او رو ولی

 لبم نقش بست! یرو پوزخندی

 سرمسربه  یشهکه هم  یپسر   ی،که کاوه صابر   یکرد  یکار سبحان با من چ  ببین
و نگاهش پر از ترحمه!  سوزنهیم االن برام دل کردیم یتمو اذ گذاشتیم

 شدم؟ یز انگترحم قدر ینا یعنی

 یسآمدند و صورتم را خ یینتمام، از چشمانم پا یاشک با لجباز هایقطره
 کردند.
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 شده بود. یز انگرادمنش، تک دختر نادر رادمنش، چقدر ترحم سئویل 

که به جانم   یلرزش یدگرفتم و محکم فشار دادم تا شا  یمهادندان یر را ز پتو
که قصد خشک شدن نداشتند خشک   ییهاافتاده بود تمام شود و قطره اشک 

 شوند،

 یاام کل فضهقهق یو صدا یدکش  یر ت تر یشاوضاعم بدتر شد. قلبم ب ولی
 اتاق را پر کرد.

 یداوضاع من سمتم دو یدنسر زدن به اتاقم آمده بود، با د یکه برا  پرستاری
 :یدپرس یبا نگران  و

 شده؟یچ  -

 .گرفتیشدت م امیهرفته گر دست خودم نبود و رفته یارممن اخت ولی

 .سبحان مثل باران در ناودان، در گوشم زنگ خوردند هایحرف

 یی،! خانوم خونم فقط تومیرمیمن بدون تو م ی،نباش یاگه روز سئویل»
 من!« یدوست داشتن یلسئو

 یو با صدا یدمکش  یستریک ه هاییغ آن ج یو در پ یدلرز بارهیک بدنم  تمام
 داد زدم: یبلند

شاءاهلل خبر مرگت رو ان خورهیسبحان ازت متنفرم؛ حالم ازت به هم م -
 بشنوم.

 هق ادامه دادم: هق با
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 ینبب  سوزونه،یهم برام دل م  یبهغر   یهکه    یمن رو انداخت   یبه چه روز  ینبب  - 
 !یکرد  یزمانگچقدر ترحم

سبحان  یز آممحبت یهاحرف هایمیغ ج یانشدم و درم یوانهد کردمیم حس
 یغ و ج کردمیم یهو بعد دوباره گر  زدمیو لبخند م آوردمیم یادرا به 

 .کشیدمیم

 دست خودم نبود. یمدرونم فعال شده بودند و کارها یهاحس متما

فرو کردند. فقط توانستم  یمبازو یام داشتند و آمپول را توپرستار نگه چند
 .یدماز پرستارها را شن یکی ینگاهشان کنم. صدا یرهکنم و خ  یهگر 

 ست؟یوونهدختره د ینا -

 آوردیبه درد م  یشتر را بدل م  ین،که نگاهش پر از ترحم بود و ا  یگرید  پرستار 
 گفت:

 !یهمه خوشگل ینا یفح -

خود را از دست  یتقابل یمهاو من انگار گوش کردندیپچ مدو با هم پچ هر 
 .شنیدندینم یزیداده بودند و چ

با  .یختصورتم فرو ر یرو ی،بستم و قطره اشک گرم یرا به آرام هایمچشم
 پر از درد باز هم چشمانم گرم شد و به خواب رفتم. یدل

را باز کردم و صورت مهربان پدرم را  سرم، چشمانم یحس نوازش موها با
 .کردیکه با غم و اندوه نگاهم م  یدمد
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 لب زدم: یفیضع یصدا با 

 بابا. -

 جان بابا. -

 شدم؟ یوونهمن د -

 .یدمگونه پدرم د  یاشک را رو رد

! خوب یشهکه اونم درست م  یاخسته یکمردونم! تو فقط نه دخترم، نه دُ  -
 دل من! یز عز  یشیم

 باشم. ینجاا خوامیبرم خونمون، نم خوامیمن م -

 ! ریمیم باشه دخترم، -

 .یدمپدرم د یقدم چرخاندم و کاوه را در چند چشم

 :یدرو به کاوه پرس پدرم

 ببرمش؟ تونمیم -

 آره بست و پدرم با لبخند رو به من گفت: یچشمانش را به معن کاوه

 دل بابا. یز خونمون عز  ریمیم -

 .کردیبه کاوه افتاد که در سکوت نگاهم م نگاهم

 به پدرم گفت: رو

 رو انجام بدم. یصشترخ یکارها  یرممن م -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یمهالباس  ینکهبا لبخند از کاوه تشکر کرد و کاوه از اتاق خارج شد. بعد ا  پدرم 
 پدرم کمکم کرد تا از اتاق خارج شوم. یدم،را پوش

 که رو به پدرم گفت:  یدمکاوه را د  یمارستانب یراهرو توی

من لباسم رو عوض کنم خودم  یدصبر کن یاوردید،ن ینعمو نادر شما که ماش -
 .رسونمتونیم

 .یشهنه کاوه جان زحمت م -

 .یاماالن م یدعمو نادر، صبر کن یچه زحمت  -

 به سرعت از کنارمان گذشت. سپس

 بعد کاوه حاضر و آماده برگشت و رو به پدرم گفت: یقهدق چند

 عمو نادر. یمبر  -

قد  یبرداشتم ول بلند شدم و ناخواسته با کاوه هماهنگ گام یصندل یرو از 
برد و مجبور شدم آهسته  یناعتماد به نفسم را هم از ب یبلند کاوه، ته مانده

 او جلوتر از من حرکت کند.گام بردارم تا 

که داشت،  یعسل یهاها بود تا دکتر؛ با چشممانکن یهشب تر یشب کاوه
 .شدیصورتش منعکس م ینور تو یهمثل  یمهربان 

نبود   یباشد. باور کردن  یکاوه همان کاوه صابر   ینباور کنم ا  توانستمینم  اصالا 
 یشپ  یهاسال  ی،و چهار ساله  یستانگار پسر ب  عوض شده بود و  یادیچون ز

کردن داشت و االن فکر کنم   یتمرض اذ یادیها زدارم آن موقع  یادنبود. به 
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

هم به خاطر باال رفتن سنش است   یدسال سن داشته باشد و شا  ۳۴_۳۲  یدبا 
 .کندیکه آقا منشانه رفتار م

عقب جا گرفتم و پدرم کنار کاوه  یصندل یباز کرد و من رو یمرا برا ینماش در 
 نشست.

 به زحمت. یمببخش کاوه جان تو رو هم انداخت -

من  یرا رو ینماش ینهطور که داشت آ را زد و همان یناستارت ماش کاوه
 گفت:  کردیم یمتنظ

 .ستیفهوظ یه،چه حرف ینا -

مرا  ینماش یینهکاوه که از آ  یدنمن بود و من با د یرو ینهاز آ  نگاهش
 اخم کردم و سرم را سمت پنجره چرخاندم. پایید،یم

 رو به پدرم گفت: کاوه

 رسمش نبود! ینعمو نادر، پدرم گفت که بهتون بگم ا یراست  -

 زد و با تأسف رو به کاوه گفت: یلبخند تلخ  پدرم

بودم که به خدا وقت نکردم،  یالفکر و خ یر قدر سرم شلوغ بود و درگاون -
 .یزهپدرت مثل برادر برام عز  دونییخودت که بهتر م

منتظرتون بوده و هست؛ بهم گفت که بهتون   یشهکه هم  ینهبله به خاطر هم  -
 .یارینشام! لطفاا نه ن یبگم فردا شب منتظرتونه برا

 شکست. شدیکه پخش م  یرا، آهنگ  ینگفت و سکوت ماش  یاباشه پدرم
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یتو کردیاش خنجر فرو مقدر آهنگ سوز داشت که با هر جملهآن ولی 
 .کردیم تر یشرا ب یمو دردها امینهس

و پدرم کاوه را به خانه دعوت کرد و کاوه هم با آغوش   یدیمدر خانه رس  جلوی
 .یرفتباز پذ

را به  یمپاها یروییشدم و خواستم سمت در بروم که انگار، ن یادهپ ینماش از 
 .یدکرد و تمام وجودم لرز  یخکوبم ینزم

سمتش  توانستمینم یبه گوشم خورد و حت  امیسبحان از چند متر  صدای
 بچرخم.

خود   یعنی.  شنیدمیرا م  یشآمده بود که من داشتم صدا  یشخانه عمو  حتما
 سبحان بود؟

 رو هم بده! یسهندا جان اون ک -

قلبم گذاشتم که داشت با تمام توانش  یاسم ندا، دستم را رو یدنشن با
 .کوبیدیم

 .«یستاون ن یست،: »سبحان نگفتمیبه خودم م یخشک شده بود و ه  لبم

اسم سبحان نتوانستم خوددار باشم و به سمت عقب برگشتم  یدنبا شن ولی
 . خودش بود، خود سبحان!یدمها را دو آن

 دانمیو نم داشتیرا برم هایسهاز پشت صندوق عقب ک یی،هر جا از  فارغ
 اش پرصدا.باز بود و خنده یششکه ن  گفتیآن دختر چه در گوشش م
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

غرق همسرش بود که اصالا متوجه ما نشد. دستم مشت شد و  قدریآن 
 .یدصورتم چک یرو یناخواسته قطره اشک 

 یدنمن با د  یه خانه ببرد ولکه مرا ب  خواستیدستم را گرفت و به زور م  پدرم
را   یشانهابودم و حسرت خنده  یستادهمتحرک ا  یصحنه فقط مثل ُمرده  ینا
 .خوردمیم

 .یدپر  یشرنگ از رو یدنمو با د یدسبحان سمتم چرخ سر 

هم توهم زده بودم  ید. شایدمرا د یاش نگران من ته چهره یچرا، ول دانمنمی
 کنم.  یمعن خواستمیطور مو نگاهش را آن

سبحان را گرفت  یمن زوم کرده، با اخم بازو یکه رو  یدندا سبحان را د وقتی
 من باشد. یاز آن نگذاشت که نگاهش رو تر یشو ب

پر از  ییهاپر از خون و چشم یکندم و با دل  ینزم یرا به اجبار از رو پاهایم
 دم.اشک وارد خانه ش

تمام توانم   کردمی. احساس مکردیبودم و نگاهم م  یستادهبدون حرف ا  مادرم
 کنم؟  یکار چ یدبا دانستمیرا از دست دادم و نم

و خودم را در  یدمکه به ذهنم خطور کرد مادرم بود که سمتش دو  یکار  تنها
بغلم  یدکردم. مادرم با شک و ترد  یهگر  یر آغوش س یک آغوشش انداختم و 

و  کشیدمیسرش داد م یروز که د  یمن کردیفکر م ینبه ا یدو شا کرده بود
من  م؛شده که محتاج آغوشش هستکنارم باشد االن چه  خواهمینم گفتمیم
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

قدر تلخ دعا چه ینرا کردم و ا شانیزندگ  یآوار یندا و سبحان آرزو یدنبا د 
 را داشتم. یُمردن کس یشده بود که آرزو یاهقدر قلبم سبود. مگر چه

 سرم زد و گفت: یرو یابوسه مادرم

 آروم باش قربونت برم؛ آروم باش! -

 .کردیم یرا ط  یراییکالفه طول و عرض پذ  پدرم

 .یشهنم  جوریینسفر، ا  یمچند روز بر   یهها رو جمع کن  فردا چمدون  یننسر   -

 التماس زار زدم. با

 .یامنم جایچمن ه یی،نه بابا -

 دو ساله. یعزادار ینبسه ا ی،دار یاجسفر احت یندخترم تو به ا یول -

تکان دادم و سپس با سرعت سمت   یبلند شدم و سرم را به حالت نف   یمجا  از 
 .یدماتاقم دو

افتاده و کاوه   یچه اتفاق   پرسیدیداشت م  یکه با نگران   یدممادرم را شن  صدای
 .دادیم یحرا توض یزیداشت چ

 :گفتیکه پر از درد بود م  ییبا صدا پدرم

 .کشمیمن هم نم یگهبه خدا کمرم شکسته، د -

 را سرشظدادم. امیههق گر و با هق یدمسرم کش یرا رو پتو

 ساعت بعد، پدرم وارد اتاقم شد و کنارم نشست. یک 



  

 
23 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 ی؟خواب  ییبابا یلسئو - 

 ونگاه داغونم را سمتش انداختم. یدمسمتش چرخ به

 گفت:  یرا سفت گرفت و با ناراحت  دستم

ارزش نداره که تو به  یچی. هگفتمیم یبهت چ  یبچه بود یوقت  یادته -
 یی؟بابا یادته ی،کن  یخوشگلت رو بارون  یهاخاطرش چشم

 را باز و بسته کردم. چشمانم

سال عذاب، اون دو    یست. بس نیفراموش کرد  یزود  ینخب، پس چرا به ا  -
 ین! به خدا ارزش نداره. اصالا سبحان ارزش اارزشیآدم ب  یههم به خاطر 

 همه غصه خوردن رو نداره.

 را با زبانم تر کردم. لبم

. بس کن یداغون کن تر یشو ما رو ب یخودت رو عذاب بد خواییقدر مچه -
که در   ی. فراموش کن نامردیستن  یگهدخترم؛ فکر کن سبحان ُمرده و د  یگهد

تر بگه؛ پس از گل بهت نازک  یدمنم  کسیچاجازه رو به ه  ینحقت کرده. من ا
 یدوستم دار  گها  ی،خودت ساخت   یکه برا  یاخونهعزا  ینخودت رو رها کن از ا

 تمومش کن!

 یهاو چروک  ینچ  یشتر ب یپدرم نگاه کردم که از هر روز  یصورت شکسته  به
 یدهسرش د  یکه درون موها  یدیسف  یو هر تار مو  آمدیصورتش به چشم م

 .کردیتر مدل مرا پر خون شدیم
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 رمان  کی

خودم درست کردم  یکه برا  یاعزاخانه یناز ا توانستمیبه قول پدرم م کاش 
 چطور؟ یخوب است! ول یچ همه یمو بگو یایمب یرونب

 یاُمرده  یچنشسته بودم که ه  یسر قبر   یاحمق بودم که دو سال باال  یک   واقعا
 خواستمیهر روز از خدا مدارتر از آن هم آن بود که در آن نبوده و خنده

 که ُمرده را برگرداند!  یکس  ینکند و هم  یامعجزه

 یشپا یر بودم که مرا ز یمنتظر سبحان  یاآور بود. من مثل بازندهتأسف واقعاا 
 کرد.  یفمخار و خف یلفام یله کرد و تو

احمقم. کاش   یککردم که    یداپ  یقینبودم،    هیدهم که سبحان و زنش را د  حاال
! سبحان ینمو او را درمانده بب  یرمها را از سبحان بگسال  ینانتقام ا  توانستمیم

که  ییبرد. پس چوب خدا ینخردم کرد؛ مرا شکست، مرا کشت، مرا از ب
 کجا بود؟  صداستیب  گفتندیم

 شدند. یصورتم جار یرو یناتوان  ی، از رواشک  هایقطره

ها منتظر او مثل احمق یاز سبحان متفرم ول گفتمیصدبار به خودم م روزی
که   عرضهیمرد ب  یک . دنبال دویدمیم یته چیز یک دنبال  یدمبودم و امروز د

 نداد. یحعلت رفتن خود را هم توض یحت 

 زد: یمصدا پدرم

 .یلسئو -

 .یدمآه کش خواستیکه از ته دلم برم  یغم با

 رو از نو بساز. یتدخترم، فراموش کن و زندگ -
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 رمان  کی

 لب زدم. آهسته 

 !یشهبابا، به خدا نم -

 .یدکش  یادخود را شکست و فر  بعد دو سال سکوت پدرم

 یبکش، ول یاب ی؟من رو بکش خواییبسه تمومش کن. م یل،بسه سئو -
 خودت رو عذاب نده.

 غم بغل کردم. یو زانو یچیدمرا دور خودم پ پتو

عمرم بگذرد.  یمابق  ینا ینمن ُمردم؛ دو ساله ُمردم. تو رو به خدا بذار -
 !خواهمیکنم، نم  یزندگ  خواهمینم

 .یدقلبش گذاشت و رنگ من پر  یخود را رو دست پدرم 

 هم عرق کرده بود. اشیشونیپ و یزدم یپدرم به زرد صورت

 بابا، حالت خوب؟! -

 لب زد: پدرم

 قرصام. -

 .یدمدو یرونبه ب یهو با گر  یدمپر  یینتخت با ترس پا یرو از 

 :یدمکش  جیغ 

 مامان! -

 .یددو یروناز آشپزخانه ب یمهسراس مادرم
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 رمان  کی

 هاش کو؟بابا...قرص یهامامان قرص - 

 .یدپرس یبا نگران  مادرم

 شده؟ یچ  -

 گرفته بود گفتم:  از ترس که  یزبان  با

 َق...َق...قلب بابا! -

 زد و گفت: یابه سرش ضربه یغ و مادرم با ج لرزیدیم مدستان

 ابوالفضل! یا -

 .یدرا برداشت و با سرعت سمت اتاق دو  پدرم  یداروها  ییسهبا عجله ک  مادرم

و  یهرا با گر  اشیزبان  یر گذاشته بود و قرص ز  یشپا یسر پدرم را رو مادرم
باز در به پدرم  ییمهن ی. از الگذاشتیزبان پدرم م یر دستان لرزان داشت ز

 نگاه کردم که مادرم با داد گفت:

 زنگ بزن اورژانس! یلسئو -

 یمو دست و پا لرزیدیحرکت کنم. سراسر بدنم م توانستمینم یمن، حت  ولی
 کرد:  یمصدا یدرا گم کرده بودم؛ مادرم با تاک

 !یلسئو -

 حرکتیجا ب نصورت پدرم نگاه کردم که رنگ به رخ نداشت و من هما به
 بودم. یستادها
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 رمان  کی

لرزان سمت تلفن رفتم و چندبار شماره را  یمادرم، با پاها یدوباره یادفر  با 
 آوردمینم یاداورژانس را به  یقدر دستپاچه بودم که شمارهاشتباه گرفتم. آن

 با هزار جون کندن آخر تماس گرفتم. یول

قلبش...قلبش درد  یان،ود بال...الو اورژانس...بابام حالش بده تو رو خدا ز  -
 گرفته.

 شدت گرفت. امگریه

آدرس خانه را با هزار جان کندن دادم و کنار تلفن سر  ید،کن یاداشت بله
 افتادم. ینزم یخوردم و رو

 یونمدت ش ینکه اورژانس از راه برسد و مادرم در ا  یدطول کش یربع یک 
جا کنار تلفن افتاده و همان لرزیدمیو من فقط م زدیو به سرش م کردیم

 بودم.

 باز کنم. یشانآمدند در را برا هاینتکنس یتوانستم وقت  فقط

ها رفت و من ماندم همراه آن یهبرانکارد گذاشتند و مادرم با گر  یرا رو پدرم
 و سراسر ترس و غم. یخال یو خانه

 مقصر بودم. من خاک بر سر! پدرم به خاطر من قلبش گرفت. من

زار زدم. شش ساعت از  تر یشو ب یدمرا کش یمرا چنگ زدم و موها صورتم
 نبود. یکه رفته بودند گذشته بود و خبر  یزمان 

فقط از خدا مرگ خودم  یکی،تار ینا یانشده بود و من م یکیغرق تار خونه
 .کردمیرا طلب م
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 رمان  کی

پرخون،   یهابرداشتم و با چشم  یمپا  یقفل، سرم را از رو  یتو  یدکل  یدنچرخ  با 
 سمت در نگاه کردم.

 نقش بست. یکیدر تار یو قامت مرد یچیدخانه پ یتو یتلخ  ادکلن بوی

گرفتم و چندبار پشت سر هم پلک   یمهاچشم یبرق دستم را باال یز زدن پر  با
 عادت کردند. ییزدم تا چشمانم به روشنا

 نگاهم کرد. یبه سمتم آمد و با ترس و نگران  کاوه

 ی؟کرد  یکار دختر تو چ -

 بغض لب زدم: با

 بابام...بابام چطوره؟ -

 ی؟کرد  یکار حالش خوبه نگران نباش، صورتت رو چ -

 سرش را با تأسف تکان داد. یدسکوتم را د وقتی

 کجاست؟  تونیهاول یهاجعبه کمک  -

 بلند شدم. یمجا از 

 بابام ببر. یشمن رو پ -

 کالفه و پرحرص نگاهم کرد.  کاوه

 شده؟ یصورتت چ  یلسئو -

 .یدمکش  یغ ج کهیستیری
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 رمان  کی

 بابام! یشبه تو چه، گفتم منو ببر پ - 

 زدیموج م یتکه درونش عصبان  ییرا گرفت و با صدا یمبا حرص بازو کاوه
 گفت:

 شده؟ یمثل آدم جوابم رو بده، صورتت چ  یل،سئو -

 را با حرص از دستش رها کردم. یمکردم و بازو  گریه

 ... .یهست  یکنم، بکشم به تو چه، مگه تو ک   پارهیکهخودم رو ت خوامیم -

ام گذاشت گونه  ی. دستم را رویدصورتم با سرعت به جهت مخالف چرخ یهو
 .زدیم ینگاه کردم که صورتش از حرص به سرخ  یمروو به مرد روبه

 ی؟کرد یکار با بابات چ فهمیی...بس کن...تمومش کن. میابه خودت ب -
نامزدت رفته،   یبفهم  خوایی! چرا نمیخانوادت رو نابود کرد  فهمییم  یلسئو

 ی؟به نفهم یتو رو نداشته، چرا خودت و زد یاقتبفهم ل

سرم   یتو  «یکرد  یکار با بابات چ فهمییم» یهمه حرف تنها جمله آن  ینب  از 
 زنگ خورد و با ترس لب زدم:

 شده؟ یبا...بابام چ  -

لرزش تن من،  یدنتاد و انگار که با دفرس یرونب ینفسش را با کالفگ  کاوه
 وجدان گرفته باشد گفت: عذاب

 ... .یدمن نبا ید،ببخش -

 نشستم. ینزم یو رو یدمکش  جیغ 



  

 
30 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

تموم بشم.  یرمبم یدبذار یدآخه. ولم کن دینیزجرم م ینچرا همتون دار - 
صورتت. صورتم  یگیبابام، م پرسمیازت م خواین؟یُمرده م یهاز جون  یچ 
 ی،بگ   خواییم  یاالن چ   ید،صورت و ند  ینسبحان ا  یوقت   یکار؟چ  خوامیو مر 

! اگه ی؟بگ  خواییم ینوکردم؛ ا یکار چ یدمنفهم یهو یلببخش سئو یبگ 
داره دو  یبینداره، تو هم بزن. چه ع یبیع یگممنم م یرو بگ  ینا خواییم

 ینو من رو از ب یدنهاشون زجرم مساله همه دارن با نگاهشون، با حرف
 گوشم مگه مهمه؟!  یر ز یزد یدونهنداره تو هم  یبع برنیم

 گذاشتم.  یمزانوها یرا رو سرم

... خواییچرا م  دونمی. اصالا نمگیرییسخت م  یدار  یادیتو ز  یل،سئو  ینبب  -
. 

 .را باال آوردم و نگاهش کردم سرم

 کنی؟یفکر م جوریینا گیرم،یسخت م -

 گفتم:  یادزدم و با فر  امینهس یبلند شدم و با مشت رو یمجا از 

 گیرم؟یچرا سخت م یبدون  خوایی! مینمنم، بب ین_ ا

 زدم. یاز چشمم افتاد و پوزخند یاشک  قطره

 فهمی؟یاگه بگم، آخه مگه م -

 شدند. یصورتم جار یاشک رو هایقطره
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 رمان  کی

هر  گناهی،یب  ینکهو با ا گیرنیهمه انگشت به سمتت م یوقت  فهمییم - 
قدر سخته چه  فهمییداره؟ م  یچه حس  ذارنیکه دوست دارن روت م  یاسم

و به  یدزود فهم یچارهداشت و پسره هم ب یمشکل یهبگن »دختره  یبشنو
مانع شدن و  هامیهو گر  یدمشن یقدر دلم سوخته وقت چه فهمییهم زد.« م

و داد زدم  یدمکش  یغ هام جاون تو خلوت ینذاشتن جوابشون رو بدم. به جا
 یلبشنوه و بگه سئو یکیدادم تا  یحتوض یوارهاشو د یاتاق خال یو برا

جاش باز هم  . بهیدنشن یکس  یطلب بوده! ولو سبحان تنوع ستکارهیچه
کردن.  یوونمسر و صورتم نشستن و د یو مشت رو یلیحرفاشون مثل س

 یگهبحان مجا گفت: »سنداد و به جاش اون دختره ندا همه یحتوض بحانس
کرد.« کالا   یباهاش زندگ  یشهگانه داره و نمبچه یهاو توهم یضهمر  یلسئو

 داشته. یجاب یانتظارها یده،نبوده و سبحان فهم یاهل زندگ 

 ام کند.کم مانده بود خفه  بغض

کم داشتم   یداره تا خنده. من چ  یهگر   تر یشب یگممن م یداره نه؟ ولخنده -
 مگه!

افتادم، کاوه  ینزم یز دست داده بودند و من ناتوان روتوانشان را ا زانوهایم
 را گرفت. یمبازو یبا نگران 

 فهمی؟یرو م ینفقط مرگه که چاره نداره ا یمتأسفم ول یلسئو -

 چشمانم نقش بست و آرام با غصه لب زدم: یپدرم جلو یدهپر رنگ  چهره

 کاوه، بابام چطوره؟  -
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 رمان  کی

 زود باش! یشش؛پ خوبه، پاشو دست و صورتت رو بشور ببرمت - 

برم؟ من داغونش کردم، کمرش رو شکستم و  ییاصالا با چه رو تونم؛ینم -
 هستم؟  ی. من چطور دختر یرهکردم که قلبش درد بگ  یکار  یشمچند ساعت پ

بگم به  تونمینم هایدوست داره. من هم مثل بعض یلیپدرت خ یلسئو -
دارم  یتتوضع یدنرک هستم و با د ی؛ندار یریخاطر حال پدرت تو تقص

 یوار که از د  شناختمیدختر م یه یشچون من هشت سال پ یشم،م یوونهد
 ینرنگ باختن و هم یطونشش یهاچشم بینمیو االن م رفتیراست باال م

باشه...متأسفم  یمارستانکه باعث شده پدرت رو تخت ب  هاستنعوض شد
! ی! چون مربوطه و تو مقصر یستنبگم حال پدرت به تو مربوط    تونمینم  یول
 یکمر پدرت شکسته ول  بینییم  ی؛خودت رو جمع کن  خوایینم  ینکهخاطر ا  به

 !یشببر  یناز ب بارهیک و  یاش رو خوردتر کنکمر شکسته  خواییبازم م

 تکان دادم. یرو به حالت نف  سرم

 !خوامینه...نه کاوه، من نم -

 کنارم زانو زد و گفت:  کاوه

و   یقدر بخنداون  یدتو با  دونییم  یده،کارهات برخالف اون رو نشون م  یول  -
 تو... . یتا کمر پدرت دوباره صاف بشه ول یشاد باش

 دلم جا خوش کرده بود گفتم: یکه گوشه  ایینهبلند شدم و با ک یمجا از 

 یچیاالن ه کردیولم نم کرد،یاگه سبحان نبود، اگه اون من رو خورد نم -
 نبود! جوریینا
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 رمان  کی

 زد. یپوزخند کاوه 

دو سال از اون  یکرده، ول  یرو ننداز گردن سبحان. خب اون نامرد یرهاتقص -
. تو یت کردرو در حق خانواده یبد ترینیشکه ب  یبود موضوع گذشته و تو

 یخار بشه بره تو  هاتیتا شاد  خندیدییقدر مو اون  کردییقد راست م  یدبا
 ینبا ا جاشتو به  یول یننرو بب یتشاد توننیکه نم ییکسا یهاچشم

 یسخته، ول دونمیو پدرت رو ناراحت! م یرو هم شاد کرد کارهات دشمنت
درست بشه، تو  یچ تا همه یهمت کن یدتا منم کمکت کنم. با یبخوا یدبا
 بفهم و هر روز تکرار کن! ینواطرافته. ا یمردها از  تر یشب یاقتتل

 مکث جواب داد. یکاوه زنگ خورد و کاوه با کم  موبایل

 یارمشن  یدنه اگه اجازه بد .یدخانوم، حالش خوبه نگران نباش  یننسر   سالم  -
و   برمیم  جایهو    یل. چشم، فقط سئوگینیم  یچ   دونمیبله م...بلهیمارستانب

 باشه حتماا خداحافظ.  ی،خونه خودمون! نه چه زحمت   برمی. اصالا مگردیمیبرم

 مرا نگاه کرد و گفت: سپس

 خانوم! یلسئو یگهبلند شو د -

 گفتم:  شنیدمیکه خودم به زور م  ییصدا با

 ریم؟یکجا م  -

 یچ پدرت خوشحال بشه و همه خواییگفتم که به من اعتماد کن، اگه م  -
 .درست بشه، به من اعتماد کن
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 رمان  کی

رفتم و چند مشت  ییسالنه به سمت روشوبه کاوه انداختم و سالنه نگاهی 
کاوه با اخم   یدمکه د  یدمرا هم پوش امیمشک  یهاآب به صورتم زدم. لباس

 .کندینگاهم م

افتاده؟ عوضش  یاتفاق  ینکرده واسه کس ییمگه خدا یدی؟پوش یهچ یناا -
 کن.

 .پوشمیرو م هایننکن؛ من ا یتمآقا کاوه! تو رو خدا اذ -

 به دستم داد. یدشال قرمز و مانتو سف یکو  کالفه به سمت کمدم آمد  کاوه

 .کنمیرو بپوش خواهش م یناا -

به اجبار لباسم را عوض کردم و  یدم،خواهش و تمنا را در چشمانش د وقتی
 .یمرفت یرونبه همراه کاوه از خانه ب

به تن داشت که در  یاهیس پشت سر، به قد بلند کاوه نگاه کردم که کت از 
 حال جر خوردن بود.

که   کردیقدر حساب شده رفتار مآن  یشدر رفتارها  یبود ول  یکاوه امروز  تیپ
 مرد پنجاه ساله طرف هست. یهبا  کرد،یدر لحظه اول آدم فکر م

کرد. با مهارت دنده را عوض   یکاوه شدم و کاوه با آرامش رانندگ   ینماش  سوار 
دست آن را با تسلط   یکبود که با    یبازاسباب  یهو فرمان انگار براش    کردیم
 .چرخاندیم

 نگاه کردم. یرونرا از کاوه گرفتم و از پنجره به ب نگاهم
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 .یدو من دوباره سرم سمت کاوه چرخ یستادا یبعد از مدت  ماشین 

 شو. یادهخانم، پ یلسئو -

 نگاه کردم. یابانتعجب به خ با

 کجاست؟  ینجاا -

 .فهمییشو، خودت م یادهپ -

را  شدم. کاوه دستم یادهپ یندر دراز کردم و از ماش یرهرا سمت دستگ دستم
 که آنجا بود رد بشوم.  یاگرفت و کمکم کرد از چاله

کاوه سرعت گام برداشتن خود را   یپشت سر کاوه حرکت کنم ول خواستممی
اجازه را  ینو ا کردیکرده بود که دوش به دوش من حرکت م  یمتنظ یجور

 .دادیمن نم به

و بعد ازاز سوار شدن به آسانسور، کاوه دکمه   یمشد  یزیتم  ساختمان تر و  وارد
شروع به حرکت   شدیکه از آن پخش م  یطبقه پنجم را زد و آسانسور با ملود

 کرد.

شد   یادهشدم و سپس کاوه خود پ  یادهدر آسانسور را باز کرد و من اول پ  اوهک
 و زنگ واحد را زد.

نصب شده بود که متأسفانه با باز شد در اتاق، وارد واحد  یوار د یرو تابلویی
 تابلو را نتوانستم بخوانم. یو نوشته یمشد

 کرد و با لبخند گفت:  یپرسکاوه سالم و احوال  یدنبا د یجوان  دختر 
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 رمان  کی

 تو. یدوقته منتظرتونن...بفرمائ یلیدکتر خ یآقا - 

و من اول   یستادتر ازد، باز هم خودش عقب  یاتقه  ییروروبه  یدبه در سف  کاوه
 وارد اتاق شدم.

 بلند شد و رو به کاوه گفت: شیز جوان، با لبخند از پشت م مرد

 تو پسر؟ یخودم؛ پارسال دوست امسال آشنا! کجا بود یقشف یقسالم بر رف -

را در آغوش گرفتند و با  یگر سمتش رفت و همد یبا لبخند محجوب  کاوه
 شروع به گفتگو کردند. شدیم یدهد یشانهاحرف یک بهیک که در   یمیتیصم

و سر به  کردمیم یشالم باز ینشسته بودم و با گوشه یمبل چرم مشک  روی
که دوست او بود هنوز هم درحال صحبت کردن   یمرد جوان  وبودم. کاوه  یر ز

 بودند.

 .یاآر یشونها گفتمیکه م  یزیخانوم عز  یلسئو -

 نگاه کردم. یمرواسمم سرم را باال آوردم و به پسر جوان روبه یدنشن با

 خوشبختم. خیلییلیخانوم خ -

 لب زدم: یفیضع یصدا با

 من هم. -

 دستانش را درهم گره زد و ادامه داد: سپس

 خانوم تنها حرف بزنم. یلمن با سئو یکاوه جان اگه اجازه بد  -
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 رمان  کی

 بلند شود که زود گفتم: یشخواست از جا کاوه 

 بهتره. ینآقا کاوه شما هم باش -

 گفت:  یاکرد که آر  ینگاه  یابه آر کاوه

 ... .یخانم اگه شما راحت  یلسئو -

 .یدمحرفش پر  میان

 نن بهتره!بمو -

از هم صحبت شدن با  یری،گبعد از دو سال گوشه یمبگو توانستمیم کاش
بودم که چطور با کاوه حرف زده بودم و   یدو خودم هم در ترد  ترسمیمردها م

 .شناختمیبوده که او را م ینبه خاطر ا یدگفته بودم؛ شا  یمهااز زخم

 گفت:  یانشست که آر یشدوباره سر جا کاوه

آدمم و  یهروانشناس باشم  ینکهقبل از ا ینم، من روانشناسم ولخا یلسئو -
که دوست کاوه باشه دوست من هم هست،  یدوست تو. کس طور ینهم

 بهم بگو. پرسمیم یو هر چ  یشمراحت باش پ

 یو هرچ   یایب  یرونب  یدیکه به گفته کاوه دور خودت کش  یاز حصار  یدبا  امروز 
 باشه؟! ی،رو بگ  کنهیم یتتکه اذ

به جان لبم  یمهاناخواسته با دندان »باشه« تکان دادم و یرا به معن سرم
 افتادم و پوستش را کندم.

 نشست. یمروخود بلند شد و روبه یز از پشت م آریا
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 رمان  کی

 یه؟ترس و اضطرابت به خاطر چ ینا - 

 چشمان متعجب نگاهش کردم. با

 .یستممن مضطرب ن -

 انگشتش به لبم اشاره کرد. با

 !یگهنم طوریینپوست لبت، ا یدنجو -

 سردمه! یادیز کردمیدستان سردم را در هم قالب کردم. حس م بار این

 ِمن گفتم:و به نگاه گرم او چشم دوختم و با ِمن یدمسمت کاوه چرخ به

 .یستمراحت ن یادز یونآخه، با...با آقا -

 ی؟بود جوریینبل هم ااز ق یا یشد جوریینتازه ا -

 فشار دادم. یشتر را که قالب کرده بودم، ب دستانم

 چرا! دونمیاومدن برام بعد دو سال سخته، نم یرونحرف زدن و ب یکمنه؛  -

 داد. یهبه مبل تک آریا

عوارض رو هم داره. اگه با   ین. دو سال تنها موندن، ایستهم ن  یبیعج  یز چ  -
 یشونا یگمم یوم دارم که اگه بخواهمکار خان یهمن  یستی،من راحت ن

 باهات حرف بزنن.

 گفت:  یاکردم که رو به آر  یکاوه نگاه   به
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 رمان  کی

و  یدختر خجالت  یلپاسمون نده به همکارت. سئو یستن یاگه زحمت  یا،آر - 
که نتونه باهات حرف بزنه و بهت اعتماد کنه، فقط بعد دو   یستن ییروکم

حرف زدن با مردها براش سخته که فکر کنم، بعد دو_سه  یکم یی،سال تنها
 جلسه حل بشه.

 :یدرو به من کرد و پرس سپس

 یل؟نه سئو -

کاوه در گوشم زنگ خوردند که گفت: »بهم اعتماد کن« و من،  هایحرف
خود را اعالم کردم. کاوه با لبخند بلند  م موافقتناخواسته با تکان دادن سر 

 شد و رو به من گفت:

 !یشهباشم نم ینجامنتظر باشم، من ا یرونب یرممن م -

 رفت. یروناز کنارم گذشت و ب سپس

 

ممنونم باز و  یانداخت و با لبخند چشمان خود را به معن یبه کاوه نگاه  آریا
 بسته کرد.

چشم  یامانتوم گذاشتم و به دهن آر یآزادانه رو بار ینرا ا امزدهیخ دستان
 دوختم.

کرد که مثل   یرا پل یبود را برداشت و آهنگ آرام شیز م یکه رو  یضبط  آریا
 شده باشد. یقبود که به من تزر یمسکن
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 رمان  کی

سبک  کنمیداره که هر وقت بهش گوش م یبیآرامش عج یهآهنگ  ینا - 
 یست؟ن جوریینبنظرت ا یشم،م

 گفتم:  صادقانه

 !مونهیبله، مثل مسکن م -

 با لبخند نگاهم کرد. آریا

 .ایمیدهخب پس خدا رو شکر هم عق -

 ادامه داد: سپس

 ی؟االن بهتر  -

 یرنگ نبود و لبخند کم  یخبر   یشپ  یقهخودم نگاه کردم که از استرس چند دق  به
 لبم جا خوش کرده بود. یهم رو

 بله، بهترم! -

 یفیضع یچندتا سوال ازت بپرسم؟ آهسته با صدا تونمیخداروشکر پس م -
 لب زدم:

 بله. -

شده که  یبرام بگو. چ  یشهکه تو وجودته و باعث غم و اندوهت م  یزیاز چ -
 .یاز گذشتت بهم بگ   خوامیم  ی؟رو انتخاب کرد  ییو تنها  یریگدو سال گوشه

 یمهادوختم. سپس چشمچشم  یزیسکوت کردم و به رو م اییقهدق چند
 حرف بزنم. کردیوادارم م شدیکه پخش م  یبسته شد و انگار آهنگ 
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 رمان  کی

 تر یشاون، ب یدن. حس کردم قلبم بعد دیدمشسالم بود که د یجدهه - 
 ینهم یما بود و من تو ییهشده. عموش همسا تر یرنگ  یامو دن کوبهیم

 ی! جوریپت خوشتبود و به شد  یبودم. پسر معقول  یدهآمدها اون رو دورفت
سبحان  یدل نه صد دل عاشق سبحان شده بودن. عمو یهکه دوستام هم، 

رفت و  یبا خانواده نادر یگاه گه  ینمثل پدرم تاجر فرش بود و به خاطر هم
و بچه  کردیم یعموش و زن عموش زندگ  یشو سبحان هم پ یمآمد داشت

ه کوچه بود و هر وقت از اونا رو ب یکیطالق بود. اتاقم دوتا پنجره داشت که 
 یا. تازگکردمینگاهش م  یواشکیاز اونجا    شنیدم،یسبحان رو م  ینماش  یصدا

و  کردیم یفتعر  یشهو اخالقش هم از کماالت ینادر یاومده بود و زن آقا
بودم که واقعاا سبحان رو دوست دارم. هر روز که طبق معمول از  یدهمن فهم

دوشش  یکه رو یاکه با کوله یدمشبازم د گشتم،یمدرسه با دوستام برم
و من شر و شلوغ بودم  رفتیانداخته بود داشت سمت ساختمون عموش م

دوستام راهشون   یدوست داشتم توجه سبحان رو جلب کنم. وقت   جورایییهو  
آه و ناله کردم که سبحان   انداختم و  ینزم  یخودم رو رو  یالک   دا شد،از من ج

پرت کرده بودم که دستم  ینزم یو روخودم ر  ی. جوریدسمتم دو و یدترس
 یچه دیدم،یسبحان رو م ننگاه نگرا یوقت  یول سوختیشده بود و م یخون 

رو سرش رو باال آورد و خنده من  ی. سبحان وقت کردمیرو حس نم یسوزش
اول با تعجب نگاهم کرد و سپس سرش رو با تأسف تکان داد و گفت  ید،د

تر شد و بهش به من اصالا برنخورد و لبخندم پررنگ  یام.« ولبچه یلیکه »خ
 گفتم:

 بچه، عاشقت شده آقا سبحان. ینهم -
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 رمان  کی

و من بدون توجه به  کردیکپ کرده بود و با تعجب نگاهم م  یچارهب سبحان 
بلند شدم و با خنده سمت خونمون  ینزم یسبحان، از رومتعجب  ییافهق

 نشسته بود. ینزم یخشک شده رو طور ینرفتم و سبحان هم

سرش رو باال   یدمسرعت به اتاقم رفتم و از پشت پنجره نگاهش کردم که د  با
زود پرده رو  زد،یمامانم که صدام م یآورد و با خنده نگاهم کرد. با صدا

 یپرتم و روزدعوام کرد که حواس  یرفتم که مامانم کل  یرونانداختم و از اتاق ب
بهش گوش زد نکنه   اریامنکنه و از شلوغ ک  یهمدرسه از من گال  یر که مد  یستن

 کم آورده.  یگهو د

 و رو به من گفت: یدخند آریا

 رفتی؟یراست باال م یوار پس راسته که از د -

 »آره« تکان دادم. یو سرم را به معن یدمکش  یقیعم نفس

 خب بعدش...؟ -

اونم دوستم داره و  یدمقدر سر راه سبحان قرار گرفتم که بعدش فهماون -
هامون ما شروع شد و چون از اولش قصد سبحان ازدواج بود، خانواده  یدوست 

 .دادنینم یر هم مطلع بودن و بهمون گ

کنکور خوب بخونم   یکه برا  گفتیم یو به من ه  خوندیم یمعمار سبحان
به درس و دانشگاه نداشتم و  یاعالقه یچمن ه یو دانشگاه قبول شم، ول

که سال آخر  یشده بود سبحان و زنگ زدن بهش. به طور یامدن یهمه
 گرفتم.  یپلمرو به زور پاس کردم و د یرستاندب
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 رمان  کی

شرکت معتبر   یه  یرو گرفت و تو  یسانسشسال منتظرش موندم تا فوق ل  سه 
 .یمو رسماا اومد خواستگار مشغول به کار شد

ما که سه سال صبر  گفتیبهم م یچرا تن به عقد نداد و ه  دونمینم ولی
 .یمعقد کن یو روز عروس یمبش یغهچند ماه هم ص ینا یم،کرد

 گفتمیم «یاهه: »ماست هم سگفتیچون عاشق سبحان بودم، اگه م من
بهش اصرار نکردم و به عموش و بابام هم گفتم که  ینبه خاطر هم «یاهه»س

 تحت فشارش نذارن.

که هر روز خودم   یدیما گذشته بود و من با لباس سف  یماه از دوره نامزد  شش
 نشسته بودم. یشگاهآرا یتو کردم،یاون تصور م یرو تو

 ین نشد و هم یهرچقدر منتظر موندم و به سبحان زنگ زدم، ازش خبر  ولی
که خودم   یشور بزنه به طور  یبهاش باعث شده بود دل من عججواب ندادن

کپ کرد   یچارهمن تنهام ب  ینکها  یدنآژانس گرفتم و به تاالر رفتم و مامانم با د
و  دادمیجواب ن زدیمیزنگ م یسر سبحان اومده. هرچ  ییو فکر کرد بال

 ندپرویبهم متلک م  دید،یمنو م  یتاالر هرک   یدسترس نبود. تو  یتو  شیگوش
 .شدمیم یوونهو من داشتم د گذشتیو از کنارم م

صورتم پر از اشک  یدمبه سمتم، به خودم آمدم و د یگرفتن دستمال کاغذ  با
 را پاک کردم و ادامه دادم: یمهااشک  یشده است. با دستمال کاغذ

 یاشتباه   یه  یبچگ   یمعروفه و من تو  یبه زبون تلخ   یلفام  یتو  یخامعمه زل  -
 یدفهم  یرو بهم بزنه و وقت   یشزهر   یشدوست داشت ن  یشهکرده بودم که هم
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 رمان  کی

که برام  یزدم ییهاحرف یهشروع کرد به متلک انداختن و  یست،داماد ن 
و مادرم  داز سبحان نبو یخبر  یچ. هافتادیبود و قلبم داشت از کار م ینسنگ

 ینکنم و همخانومانه رفتار   تونمیو نم یستمن ی»من اهل زندگ  کردیفکر م
مادرم از  هاییها.« طرفدارحرف ینکارها باعث شده سبحان فرار کنه و ا

 .کردیم یمعصب تر یشسبحان ب

دستم   یتو  یمو چهار ساعته گوش  یستگذشته بود و من ب  یهقض  ینماه از ا  یک 
و  یدبه دستم رس شیروز کارت عروس یه یبود که سبحان بهم زنگ بزنه ول

و کال مغزم از کار  یینساختمون بلند پرت شدم پا یه یروفکر کردم از  بار ینا
 افتاده بود.

سبحان هم به پدرش رفته و  گفتیم یسبحان اومد خونمون و ه  عموی
 یزیبود که چ ینقدر آروم و مت. پدرم انیمنشناسه و ما اون رو ببخشنمک 

با  یادن یهخونش کرد. من موندم و  یرو راه  ینادر یو آخر سر آقا گفتینم
 ... .یانکالم اطراف  یشغم و ن

و بعد نگاه کردن   فکر بود  یتو  یقو عم  کردیگوش م  یمهابا دقت به حرف  آریا
 به ساعتش گفت:

 ی؟خوب  یل،سئو یهامروز کاف یبرا -

 پر از اشک خود را دوباره پاک کردم وگفتم: صورت

 خوبم. -

 !یلسئو -
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 نگاه کردم. یام و به آررا باال آورد سرم 

 یهمحل تخل  گفتیمیزمان دانشگاه م  یکه بهش تو  یمدار  ییجا  یهمن و کاوه    -
 اونجا؟ یمبا هم بر  خواییاعصاب خراب! فردا م

 سکوت نگاهش کردم. در 

ساعته براش داستانم رو  یهمن  یگه،د یگهم یدکتره چ  ینا یگیاالن حتماا م -
 اعصاب خراب! یهتخل محل یمبر  یگهم یهو ینگفتم، بعد ا

 لبم آمد. یرو یرنگ کم  لبخند

 .یگمنه، نم -

 .یهست  اییهآدم پا یگهپس خوبه د -

 و با لبخند نگاهم کرد. یدخند سپس

 بلند شد و تلفن را برداشت. یصندل یرو از 

 تو. یادب یدبگ یصابر  یبه آقا یخانم شاپور -

 رو به من گفت: سپس

 تو ندونستن بمونه. خوامیم یم،بر  خوایمیفردا کجا م یبه کاوه نگ  -

 نگاه کردم و با لبخند گفتم: یطونشش یافهق به

 باشه. -

 گفت:  یرو به کاوه با لحن شوخ  یاوارد اتاق شد و آر کاوه
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 بشه؟  یرمردقراره زن توعه پ  ی! کدوم بدبخت یشد  یر قدر پبرات، چه  یرمبم  یه   - 

 گفت:  نشستیمبل م یور که روطزد و همان یلبخند با نمک  کاوه

 داداش. زنهیتر مدورم جوون یاز نما یکم،نزد ینما یا؛آر -

نگاه به من و   یهنگاه به کاوه کرد و    یک چونش گذاشت و   یر دستش رو ز  آریا
 گفت:

 یرمردبه نظر شما هم پ شناسین،یمن رو م یقرف ینخانم، شما که ا یلسئو -
 یشه؟م یدهد

گرفتن جواب   یبرا یا. آرکندیبا لبخند نگاهم م یدمکه د  یدمکاوه چرخ  سمت
 زل زده بود به من و من با خجالت نگاهم را از کاوه گرفتم وگفتم:

 تر شدن!خب به نظر من که آقا کاوه فقط جا افتاده -

 و رو به کاوه گفت: یدخند آریا

قت رو دارم ها...هر و یدمترش یجا افتاده، من هنوز هم دختر عمه یآقا -
 بهم بگو. یقصد ازدواج داشت 

 دار بود که کاوه از ته دل قهقهه زد و گفت:خنده یشحرف کجا ینا دانمنمی

 .یگهد یرشخودت بگ یری،دست به خ یلیخ یا،آر یریَنم -

 افتاده باشه با خنده گفت: یادشباز  یزیانگار چ سپس

 .یحرف کالا زنده کرد ینخاطرات گذشتم رو با گفتن ا -
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 !شدییهم م مونیزنده شدن وگرنه فردا، پس فردا، منکر دوست  بهتر که - 

 رو به من گفت: سپس

 کنهیها که آدم فکر م یپخته نگاه نکن ِی آقا ینخانوم، به ا یلسئو -
 آدم جهانه، دل من از کاراش خونه، خون! ینتر مظلوم

 خاطرات یکه کاوه سر من هم آورده بود، انتها  ییکارها و بالها  ناخودآگاه
 زدم. یرنگ مغزم روشن شدند و من هم ناخودآگاه لبخند کم

 را کشف کرده باشد رو به کاوه گفت: یبزرگ  یز انگار با لبخند من چ آریا

 شهره. یرونمون بجلسه ینفردا، دوم -

 :یدبا تعجب پرس کاوه

 یا؟کجا آر  -

فردا ساعت شش صبح  یول یهامروز کاف یمن، برا یقخوب رف یجا یه -
باغ گردوتون  دونمیو گردو. چون م یر نون سنگک و پن یمنتظرتونم به عالوه

 هنوزم هست!

 گفت:  یاساعت مورد نظر رو به آر یدنبا شن کاوه

 چرا شش صبح حاال؟ -

کاوه   «یلتعط  یکه درشتشان کرده بود و با نگاه »سوال اضاف   ییهابا چشم  آریا
 گفت:  کردیرو نگاه م

 .یگمدا مفر  -
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 خود بلند شد و رو به من گفت: یاز جا کاوه 

 .یمبر یدهم با یگهد جاییه یل،پاشو سئو -

گوش   یر ز یادست داد و آر یارو به کاوه نگاه کردم و کاوه با آر یکنجکاو  با
 .یدگفت که کاوه خند  یچ  دانمیکاوه نم

ربند کاوه شدم و کاوه بعد بستن کم  ینسوار ماش یم،آمد یرونمطب که ب از 
 را به حرکت درآورد. ینخود، ماش یمنیا

 گفتم:  یاآهسته یو با تن صدا یدمبه سمت کاوه چرخ یقهاز چند دق بعد

 بابام؟ یشپ برییمن رو م -

 و گفت: یدکاوه سمت من چرخ  صورت

 عمو نادر.  یشپ  برمتی. بعدش هم مکشهیربع طول م  یه  جا،یه  یریماول م  -

 شدم. یابانگفتم و مشغول نگاه کردن به خ  یفیضع «باشه»

 ینشد، من هم از ماش یادهپ ینکاوه از ماش  یدمد یوقت  ین،ماش یستادنا با
 ام،یشخاطرات هشت سال پ  یوآشنا  یمیساختمان قد  یدنشدم و با د  یادهپ

 یبهخودم هم غر   یبرا  کردمیکه حس م  ییبا ُبهت به کاوه نگاه کردم و با صدا
 بود گفتم:

 هنوز هم هست؟ اینجا -

 کرد و گفت:  ییدبا بستن چشمان خود حرفم را تا کاوه
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 یدوازده سالتون بود ول یوقت  ینجاتو و الهه رو با هم آوردم ا یشده سال پ - 
 آرزوهاست! یهمه سال باز هم اسمش کلبه ینبعد گذشت ا

آوردم  یاداز گوشه چشمم سرخورد که زود آن را پاک کردم و به  یاشک  قطره
 بودم. یاقدر دختر خوشحال و سرزندههکه چ

 یکو بعد هم    جاینا  یاینکاوه گفت که همه م  یم،آمد  ینجاکه ا  بار یناول  برای
 ینهفرقش ا یول ماندیکه مثل دفتر خاطرات م  گیرندیخودشان م یجعبه برا

که   یخاطرات و آرزوها و هرچ   یشهو م  نویسیمیرا م  یمانآرزوها  ینا  یکه تو
جعبه  توانیممیو بعد چند سال هم  یسیو بنو یرو توش بذار یدوست دار

 .یریبگ جاینرا از ا

 یتمانتر اذکاوه آدم بشه و کم  نوشتیمیم  یمانکاغذها  یو الهه هم فقط تو  من
 .خندیدیمیکند و م

ها چقدر م واقعاا   یکم: »کردیمقدر بهم گوش زد و مادرم چه خندیدمیقبالا
 تر.«آروم

 االن... . ولی

 یری؟هات رو بگبعد ده سال جعبه خاطره خواییم -

عشقم را به سبحان   ینکهبعد ا  بار ینآوردم که آخر   یادو به    یدمکش  ینیسنگ  آه
 آمده بودم. ینجااعتراف کرده بودم هم ا

د فرق کرده بود بردار   یزاینشکه فقط د  یخواست قدم به سمت کلبه چوب   کاوه
 گفتم:  یبلند یکه با صدا
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 نه! - 

 .یدبا ُبهت به سمتم چرخ کاوه

 یم؟بر  ینجااز ا یشهم -

 باز هم اصرار کند. خواستیمن را درک کند و م توانستیانگار نم کاوه

کار را به او ندادم. کاوه هم به   ینشدم و اجازه ا ینمن زود سوار ماش ولی
 حرکت کرد. یمارستانشد و به سمت ب یناجبار سوار ماش

که باز هم   گرفتمیم  ینجاهام رو از او صندوق خاطره  اومدمیم  یفقط روز  من
 از ته دل مثل قبل بخندم، نه االن!

را  ینماش یآهنگ بود که فضا یو تنها صدا کردیم یدر سکوت رانندگ  کاوه
 .تشکسیم

معذرت  یادن یککه  یمزودتر به پدرم برسم و به او بگو خواستیم دلم
 .خواهمیم

 ین و من با عجله از ماش یستاددوباره از حرکت ا یمسافت  یبعد از ط  ماشین
باال رفتم.   یمارستانب  یهاکاوه از پله  یهاشدم و بدون توجه به صدا زدن  یادهپ

 .یرداو آرام بگ یدنم با دو قلب ینمپدرم را بب خواستمیچون زودتر م

 هست.  یبستر   ccu  یرفتم وسراغ پدرم را گرفتم که گفت تو  یرشسمت پذ  به

 یستادهمادرم که پشت در ا یدندر آنجا بود رفتم و با د ccuکه   یطبقه ا به
 .یدمبود به سمتش دو
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من آغوش خود را باز کرد و مرا در آغوش خود گرفت و من، با   یدنبا د  مادرم 
 به مادرم گفتم: ریختمیکه م  یهر قطره اشک 

 حال بابام چطوره؟ -

 نکن دخترم. یهخوبه تو گر  یزم،خوبه عز  -

و  کردیرا داشت آب م وجودم یخآغوش مادرم بعد دو سال تمام  گرمای
کرده   یر وجودم را تسخ  کندیم  یداپ  یانکه در تمام بدنم جر   یآرامش مثل خون 

 بود.

دخترش  خواستیو انگار م نشستیسرم م یمادرم رو پیدر یپ هایبوسه
 را بعد دو سال آرام کند.

با مادرم   ید،کنار ما رس  یو وقت   آمدیاستوار داشت سمت ما م  یهابا گام  کاوه
 معالج پدرم رفت.کرد و سپس سمت دکتر   یپرسسالم و احوال

 ما چطوره؟ یضحال مر  یدکتر جعفر  -

 کاوه قرار داد و گفت:  یشانه یخود را رو دست دکتر 

 .یشهفردا به بخش منتقل مشاءاهلل، فردا_پسالحمداهلل خوبه کاوه جان...ان -

 ریختنیصورتم م یکه رو  یاشوق یهاو اشک  یدمسمت دکتر دو یجانه با
 .یدمپرس لرزیدیم یجانه، به خاطر هک  ییرا پاک کردم و با صدا

 ینمش؟بب تونمیم -
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به کاوه انداخت و انگار از نگاه کاوه هم »خواهش« را خواند که  ینگاه  دکتر  
 گفت:

 .یقهفقط چند دق -

که بر لبش نقش   ی»باشه« تکان دادم و دکتر با لبخند کمرنگ  یرا به معن سرم
 شدم. ccuبست از کنار ما گذشت و من با عجله وارد 

که به او وصل کرده بودند،   ییهاو دستگاه یمس یپدرم باز بود، ول چشمان
 یفیضع یمن دست خود را باال آورد و با صدا یدنقلبم را به درد آورد، با د

 زمزمه کرد.

 خودم. یدختر دوست داشتن ینم،بب ینجاا یاب -

او را بوسه باران کردم.  بلند خودم را به پدرم رساندم و صورت یم هاگا  با
 لب باز کردم. یداربغض یصورت پدرم نشست و من با صدا یرو یلبخند

 .میرمیمن م ینبابا اگه...اگه شما نباش -

 سرم زد. یرو یابوسه پدرم

 .یزکمعز  یرمنم جایجه ینمتنب یلباس عروس یمن تا تو رو تو -

را تار کرده بودند را با  یدمکه د  ییهابه پشت دست او زدم و اشک  ایبوسه
 !یختمر یینپلک زدن از چشمانم پا بار یک 

جبران کنم  یدمقول م یکردم ول  یتتوناذ یلیدو سال خ ینا یتو دونم،یم -
 !یدمقول م یی،بابا
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طور که نگاهم صورت خود را با دستش پاک کرد و همان یهااشک  پدرم 
 :گفت  کردیم

 !یزمعز  دونمیدخترم، م دونمیم -

استراحت کنه« به خودم  یدبا یمارتون»خانم ب گفتیکه م  یپرستار یصدا با
پر از اشک از او دور   یبا چشمان   و  یدمآمدم و دوباره دست پدرم را محکم بوس

 شدم.

قلبم  یبزرگ، از رو ینیسنگ یک  کردمیآمدم، حس م یرونکه ب ccuدر  از 
 نفس بکشم. توانمیبرداشته شده است و بهتر م

 کاوه به خودم آمدم و او را نگاه کردم.  یصدا با

 حالت خوبه؟ -

 را استشمام کردم. یمارستانالکل ب یو بو یدمکش  یقیعم نفس

 خوبم. -

 کاوه به سمت مادرم برگشت و ادامه داد:  سپس

 .یناستراحت کن یکم یمبر  یدبا ین،خانم، بلند  یننسر  -

 تکان داد و گفت: «ی»منف  یبه معن یسر  مادرم

 .شینمیم جاینهم ینجاست،نه پسرم...من تا نادر ا -

وقته   یلیگفت؟ خداروشکر حالش بهتره، شما هم خ  یدکتر چ   یدینمگه نشن  -
 که مامانم منتظرتونه!  ینبلند ش کنین،ینکرده ضعف م ییخدا یین،سر پا
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 کاوه گفت:با خجالت رو به   مادرم 

 ما رو برسون خونه یستن یاگه زحمت  یم،رو به زحمت بنداز یاچرا ثر  یزمعز  -
 خودمون.

به خدا چندبار بهم زنگ زده و سراغ شما رو گرفته، االن هم  یه،چه حرف ینا -
 .ینتو رو خدا بلندش ید،کن  یکار چ خواینیم ییمنتظرتونه، تو خونه هم تنها

 .یمخارج شد یمارستانبلند شد و به همراه هم از ب یصندل یاز رو مادرم

 یکباز شد و زن ش یمانروبهکه زد، در رو  یبا چند بوق  ی،مسافت  یاز ط  بعد
 .یدمترانس د یرنگ به تنش کرده بود را رو اییروزهکه کت و دامن ف  یپوش

 .یمشد یادهپ ینرا پارک کرد و من به همراه مادرم، از ماش ینماش کاوه

شدن   یک او که، با نزد  یآب   یهاو چشم  یدهچهره خانم کت دامن پوش  یدند  با
است. او هم خانوم  یاخانم همان ثر  ینا یدمبود، فهم یصبه ما قابل تشخ
که   توانستیکرده بود و اصالا در نگاه اول آدم نم  ییر تغ یادیمثل پسر خود ز

 او را بشناسد.

خانم  یارا در آغوش گرفتند و ثر  یگر به هم همد یدنخانوم با رس یاو ثر  مادرم
 گفت:  یبا ذوق به صورت مادرم نگاه کرد و با خوشحال

 !یشهباورم نم ی؟خودت  ین،نسر  یوا -

 گفت:  یاز هم جدا شدند و مادرم با خوشحال سپس

 من! یمیقد یقرف یدمتبعد چند سال باز هم د -
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 چشمانش را جمع کرد و گفت: یهخانوم با گال ثریا 

 ی؟دوستت بزن   ینزنگ به هم  یه  تونستیینم  ین،نسر   یماز دستت شاک  یلیخ  -

 زد. یلبخند تلخ  مادرم

 بودم که... . یر قدر درگبه خدا، اون -

 !یخانم، نامرد بود ینبود یر درگ -

 یستادهاو ا  یکیمن که در نزد  یدنمن شده بود، با د  یخانم که تازه متوجه  ثریا
 گفت:  یبودم با ناباور

 خودمونه؟ یلسئو ینا ین،نسر  یوا -

 کرد.  ییدزد و حرف او را تأ یلبخند مادرم

 .یقدر تو بزرگ شدچه یزم،عز  یوا -

 لب زمزمه کرد. یر را ز یزهاییچ یجانه من را در آغوش گرفت و از  بار این

 کرد و گفت:  یسرفه مصلحت  کاوه

 ها! یداشت  نگه یرونو ب یلخانم و سئو ینمامان نسر  -

ما را به داخل خانه دعوت  یدخانوم خود را جمع کرد و با گفتن ببخش ثریا
 کرد.

 ها رفت.دستش انداخت و سمت پله یو رو کت خود را درآورد  کاوه

 .یمنشست رنگییاهس یمبل چرم و راحت  یهم رو ما
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 رمان  کی

 دست خود گرفت و گفت: یانخانوم کنار مادرم نشست و دست او را م ثریا 

 یناراحت شدم، ول یلیآقا نادر قلبشون گرفته خ یدمشن یبه خدا وقت  -
 خداروشکر که حالشون خوبه.

 جان. یاثر  یمرس -

 کردی؟یم یکاراچ یمو، ما نبوداز خودت بگ -

 خانوم رو به من گفت: یاو ثر  یدکش  یغرق در گذشته آه درد ناک  مادرم

من  زنیم،یاستراحت کن، موقع شام صدات م یکمجان پاشو تو برو  یلسئو -
 .یمبا هم بزن یدکه با  یمها دارحرف یلیهم خ ینو نسر 

خانوم رو به  یاثر بلند شدم که  یماز جا یمعذب بودم، ول یکم ینکها با
 مستخدمشان ادامه داد.

 نشون بده یلاتاق الهه رو به سئو یال،ژ -

خانوم  یاو ثر  یدبپرسم الهه کجاست که مادرم زود تر از من پرس خواستممی
 در جواب گفت:

 ییبا سازها  یدفعالا اونجا مونده و ما با  ین،نسر   یادم  یکااز آمر   یگهالهه ماه د  -
 .یادو صدامون هم درن یمبرقص زننیپسر و دختر م ینکه ا

 !یگهن دبچه -
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 رمان  کی

از  یالها درد و دل کنند و من به همراه ژبعد از سال یقدادم دوتا رف اجازه 
در آن   یالو ژ  یستادما  رنگییادر قهوه  یجلو  یی،ها باال رفتم و در سالن باالپله

 را باز کرد.

 تو اتاقتون. ارمیهم م یکتونخانم، قهوه و ک ییدبفرما -

 از کنارم گذشت. یالگفتم و ژ  «یلب »ممنون  زیر 

الهه  یهاپر از عکس یوار را روشن کردم و با روشن شدن اتاق، با داتاق  چراغ
 رو شدم.بهرو یو خودم در بچگ 

خانوم و مادرم هم  یاکه از قضا ثر  یبا خانواده صابر  یشپنج سال پ تا
تر دو خانواده را محکم ینآمد اورفت یوندبودند و پ یرستانیدب یهادوست

که   یاز زمان  یآمد داشتم و من با الهه در تماس بودم. ولوکرده بودند رفت
 مشغول سبحان شدم و از الهه غافل! یگر د یدمسبحان را د

_دو سال یکیو بعد دوسال هم الهه، تا  یکاکاوه رفت آمر   یشسال پ هشت
فکر کنم  یآنجا بودند ول یز،خانوم و پدر کاوه »آقا رضا« ن یاثر  یهم حت  یشپ

الهه هنوز  یها نتوانستند غربت را تحمل کنند و بعد چند سال برگشتند ولآن
 هم آنجا مانده بود.

 بالشت او گذاشتم. یتخت الهه نشستم و سرم را رو روی

 یک دلم هوس  یب،کرده بود و عج  یر تمام بدنم را تسخ یو کرخت  خستگی
 را کرده بود. یالواب بدون فکر و خخ
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 رمان  کی

خوابم   یکِ   دانمیو ناخودآگاه چشمانم بسته شد و نم  یدمکش  یقیعم  یخمیازه 
 برد!

*** 

انگار  یباز کردم ول یرا کم یمهاچشم یال دادیکه تکانم م یبا دست  صبح
باز شدن کامل چشمانم را  یقرار داشت که اجازه یمهاچشم یرو ی،سنگ 

 !کردیتا چشمانم را باز کنم برعکس عمل م کردمیم یدر سعق. هرچهدادینم

 .زدیم یموار صداکه زمزمه  شنیدمیرا م یالژ صدای

 خانوم. یلخانم، خانوم...سئو -

سوزش داشت را کامال باز کردم  یچشمانم را که کم بار ینو ا یدمپهلو چرخ به
 تر ادامه داد.آرام یالکه ژ

 .ینتن بگم که حاضرشآقا کاوه منتظرتونه، بهم گف -

 .شناختمیکاوه را هم نم  یاز کار افتاده بود و حت  یمغزم به کل انگار 

 یبلند شوم، مانتو خواهمیشدم و م خیز یمتخت ن یرو یدد یوقت  ژیال
 یتخت گذاشت وبا مهربان  یرو یاهیو شال س یاهس ینسبزرنگ، با شلوار ج

 گفت:

 .ینها رو بپوشلباس ینچروک شده، ا یدیدچون شب با مانتو خواب -
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 رمان  کی

لبش بود از اتاق  یکه رو  یبا لبخند محو یالنگاهم از او تشکر کردم و ژ با 
آمدم و سمت  یینکه به بدنم دادم، از تخت پا  یخارج شد. بعد کش و قوس

 رفتم و آب سرد را باز کردم. ییروشو

کامالا باز شدند و خواب از سرم   یمهاچشم آب سرد به صورتم زدم که قدر آن
 .یدپر 

که پنج صبح   یوار د  یساعت رو  یدنرا به خاطر آوردم و با د  یامالقات با آر  قرار 
 آه از نهادم بلند شد. دادیرا نشان م

 رو ندارم.« ییز چ یچخدا من که اصالا حوصله ه یا»

از قبل الغرتر   کردمی. حس مشدم  یرهتخت نشستم و به خودم خ  یرو  دوباره
 شدم و صورتم زردتر شده است.

صورت  یرفتم و دستم را رو ینهصورتم بودم به سمت آ  ییرهکه خ  طور همان
 .یدمخودم کش

که، پدرم هر   یدوست داشتن یلآن سئو یگر چشمانم گود افتاده بود و د زیر 
 نبودم! کردیگوشم تکرار م  یر روز ز

 لب زمزمه کردم. یر زدم و ز ینهبه دخترک درون آ  پوزخندی

 خانوم، ارزش داشت؟ یلسئو -

 تر شد.تکان دادم و پوزخندم پررنگ  «یرا به حالت »منف  سرم
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 رمان  کی

بود و من  یدشکسته و ناام یادی. زخوردیبهم م ینهدرون آ  یلاز سئو حالم 
 .خواستمیرا نم ینا

ختم که کاوه را در چهارچوب اندا یکه به در خورد به سمت در نگاه   یاتقه با
 م گفت:و هنوز آماده نشده یسادما ینهآ  یمن که جلو یدنکاوه با د  یدم،در د

هم شام  یشبت رو بخور، دصبحانه یازودتر لباس بپوش و ب یل،سئو -
 عجله کن! یکم ی،و رنگ به رو ندار ینخورد

 رفت. یرون»باشه« بستم و کاوه در را بست و ب یرا به معن چشمانم

 یرونو از اتاق ب یدمگذاشته بود را پوش  یمتخت برا یرو یالکه ژ  هاییلباس
 رفتم.

و بدون شده بود ته دلم ضعف رفت  یدهکه چ  یکامل  یصبحانه یز م یدند با
نشستم. با آرامش مشغول خوردن صبحانه شدم و به طعم   یز خجالت پشت م

 .یشیدماند کردمیکه داشتم مزه م  ییمربا

 گذاشته بود.  یز م یحاضر کرده بود و رو یاخانوم سبد صبحانه ژیال

 یزدخود را هم م یرینش یطور که چاهمان یدسبد د یکاوه نگاه مرا رو  وقتی
 گفت:

هم سفارش گردو   یروز بحانه بخوره و دص  یر اون عادت داره د  یاست،واسه آر  -
 کرده.

 :یدمبدهم رو به کاوه پرس ییر نگاهم را به سمت کاوه تغ ینکها بدون
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 رمان  کی

 مامانم کجاست؟ - 

 .یمارستانب یرههم با مامانم م یگه_دوساعت دیکیخانوم خوابه و  یننسر  -

 ام شدم.صبحانه یو مشغول خوردن ادامه یدمنپرس یگرید چیز 

بلند   یز از پشت م  یالبا تشکر از ژ  یدمخوردن صبحانه دست کشاز    ینکهاز ا  بعد
 حرکت کردم. یاطشدم و بدون حرف پشت سر کاوه به سمت ح

 یپت  یاهس  یو کفش ورزش ینبود و با ج  یدپوش  یاهیس  یکه کاپشن باد  کاوه
 .کردیجلب توجه م  یادیز  یپت  ینکرده بود، قد بلند او هم با ا  یلخود را تکم

آرامش   ی،کرده بود که سرصبح   یرا پل  یو کاوه آهنگ آرام  یمشد  ینماش  سوار 
 .کردیم یقرا به خون آدم تزر

را  یاو آر یدیمدر آنجا منتظر ما بود رس یاکه آر  ییهفت صبح به جا ساعت
 .یدیممان دکه به چشمان خود زده بود، مقابل  اشیآفتاب  ینک منتظر با ع

 یادهپ ینمن و کاوه هم از ماش آمد، ینبه سمت ماش یاترمز کرد و آر کاوه
 .یمشد

 یموها یرو بار ینچشمانش برداشت و ا یخود را از رو یآفتاب  ینکع آریا
 .یدخوش حالتش گذاشت و رو به کاوه پرس

 من ساعت چنده؟ یز دوست عز  -

 زد. یلبخند خجول کاوه
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 رمان  کی

 یگهشد هفت د یمو آماده اومدن. تا برس یداریماز ساعت پنج ب یابه خدا آر - 
 ادر من!بر 

 سرش را به حالت »افسوس« تکون داد و گفت: آریا

 بینمیکه م  یرو ببر  یفشت بخوره و کبه کله یصبحگاه  یمنس خواستمیم -
 .یز بهتره آفتاب پس کلت بخوره دوست عز  ینداشت  شویاقتل

 یدبه من نگاه کرد و پرس کاوه

 یست؟سردت ن -

ها بغل کرده بودم نگاه کردم و که ناخودآگاه خودم را با آن  ییهادست به
 با خنده گفت: یاتکان دادم که آر «یسرم را به حالت »منف 

تر هوا گرم یگهد یکمها  جوریهینا ینجاخانوم!...البته ا یلکامالا معلومه سئو  -
 .یشهم

 ید سفبه او اجازه نداد و سوشرت   یاکه آر  یاردخواست کاپش خود را درب  کاوه
برداشت و به دستم داد و با  اشینعقب ماش یصندل یرنگ خود را از رو

 خنده گفت:

 جنتلمن! یاز پسرا یادقدر بدم ماون -

 کرد.  یخنده با نمک  یازد که آر یاآر یبه بازو یبا حرص مشت  کاوه

کنار هم قدم   یمانتاهر سه بار ینو ا یدمسوشرت را پوش رودروایستییمن ب  و
 .یمزد
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 رمان  کی

طور و همان زدیضربه م یشپا یجلو هاییزها کفش خود به سنگ رب کاوه 
و  چرخیدیهم سمت من م یگاه  کرد،یکه سمت راست من حرکت م

 .کردینگاهم م یرچشمیز

 بلندتر از کاوه! یکمهم  یدهم قدش مثل کاوه بلند بود، شا آریا

 شروع به حرف زدن کرد. داشتیطور که کنار من گام برمهمان آریا

 آوردمتون ها! یناب  یخانم عجب هوا یلسئو یگمم -

 .یدمکش  یقیصورتم نقش بست و نفس عم یرو یرنگ کم  لبخند

 .یدیمخب، رس -

را گرفت  یبانمگر   یبیپرتگاه نگاه کردم. ترس عج یرا باال گرفتم و به لبه سرم
 .یدمناخودآگاه به خودم لرز و

 .یدازمن پرس یمتکه با مال  یدصورتم دترس را در  یاآر انگار 

 ترسی؟یاز ارتفاع م -

چشمانم از ساختمان   یکه سبحان کم مانده بود جلو  یاز زمان   یم،بگو خواستم
تکان دادم که کاوه   «ی»منف   یسرم را به معن  یول  ترسم،یپرت شود م  یینبه پا

 من گفت: یجا به

 !ترسهینم یچیاز ه یلسئو -

کنم،   ییدحرف، منتظر بود تا حرف او را تأ ینکاوه نگاه کردم که بعد گفتن ا  به
 .یدمپرس یانگفتم و رو به آر یزیمن چ یول
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 رمان  کی

 یکار؟چ یماومد ینجاا - 

 گفت:  کردیطور که به من نگاه مچند قدم جلوتر رفت و همان آریا

 !یمدرون کن یهتخل یماومد -

 تعجب نگاهش کردم که گفت: با

 .جوریینا -

 با داد گفت »خدا«. سپس،

 و منعکس شد. یچیدها پسنگ  یاندر م یاآر صدای

 بزنم. یادتا من هم فر  کردیو وادارم م دادیقلقلکم م حسی

 رو به من با خنده گفت: آریا

 .یاب یلسئو -

سمت خود به خود به  یمدوباره منعکس شد و پاها یاصدا کردن آر صدای
داشته باشم   یاریاخت  گویمیکه م  یاکلمه  یرو  ینکهجلو حرکت کردند، بدون ا

اسم بودن  ین»سبحان« انگار اشک چشمانم منتظر هم یدمکش  یادفر  یغ با ج
 یم و هر چ یدکش  یغ بلندتر ج  «یادتمام صورتم را پر کردند. »ازت بدم م  یهوکه  

 .کردمیم یانب یادرا با فر  کردیم ینیدلم سنگ یدوست داشتم و رو

دوشم  یاز رو یرا بهتر کرد و انگار وزن  کوه، حالم  یتو یافتهانعکاس  صدای
 برداشته شد.

 جا لبه پرتگاه نشستم.تا خسته شدم و همان  یدمکش  یغ زدم و ج  یادفر   قدر آن
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 رمان  کی

 زود گفت: یاشد که آر یکبعد، کاوه با بساط صبحانه به ما نزد یقهدق چند 

 روشن کنم. یشآت یهکه، بذار   یدهمزه نم یزومیه یبدون چا -

 .یددو یینحرف بلند شد و وباسرعت سمت پا ینگفتن ا  بعد

 ی؟رو هم بزن  یادتفر  ینآخر  خوایینم -

 یرهت  یاکه در حال حاضر قهوه  اشیعسل  یهاکه با چشم  یدمکاوه چرخ  سمت
 .کردیشده بود نگاهم م

 !سوزهیگلوم م  -

 و به دستم داد. یختر ییفالسک، چا زد و از  ینیلبخند غمگ کاوه

ام رو تر کرد، آهسته زمزمه خشک شده یو گلو یدمرا نوش ییقلوپ از چا یه
 کردم.

 ممنون. -

 تر شد و گفت:کاوه پررنگ   لبخند

 رو هم بزن. یادتفر  یننوش جان؛ حاال بلندشو و آخر  -

 گذاشتم.  ینزم یرا رو امییچا یوانو ل یدمکش  یقیعم نفس

 یالحظه یبرا کردیم ینیدر دلم سنگ یزیام و هر چتمام خاطرات ذهن انگار 
 پاک شدند.
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 رمان  کی

بشه دختر   یکه چ   یهمه درد و غم رو تو خودت جمع کرده بود  یندو سال ا  - 
 خوب؟

همون   یشیکم مکم  یاالن انگار دار  یاصالا نشناختمت ول  یدمتد  یخدا وقت   به
 .شناختمشیکه م  یمیقد یلسئو

 .یدمکش  یقیلبم کش آمد و نفس عم یگوشه  یتلخ  لبخند

 تر یشب یکمتر فکر کنم و کم  خوامیفقط م یول یشمکه نم  یمیقد یلسئو -
 !ینبخندم، هم

 خود بلند شد و کاپشنش را تکاند. یاز جا کاوه

 بلندشو. -

 بانیهچشمم زد و مجبور شدم دستم را سا  ینور، تو  یکهورا باال گرفتم که    سرم
 چشمم قرار دهم.

 چرا؟ -

 !کنییبلندشو داد بزن بگو که فراموشش م -

 لبم نشست. یرو پوزخندی

 ی؟چ  -

 .یدمو پر از درد خند یدمبلند خند سپس

 ی؟زود ینفراموش کنم، به ا -
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 رمان  کی

 کاوه درهم گره خورد و گفت:  ابروهای 

پدرت کم غصه   یدن؟ت عذاب کشبه نظرت؟ کم خانواده  یستدو سال بس ن  -
 کنی؟یم لیاقتیآدم ب  یه یخورده؟ چرا همه رو فدا

 نگفتم که کاوه دستش رو سمت من دراز کرد. یزیشدم و چ زیر سربه

 پاشو. یاال،د  -

 یخود بلند شدم و خواستم داد بزنم ول یاز جا یرمدست او را بگ ینکها بدون
 نتوانستم!

 ش.زود با -

 شده بود. یرهرو خبهحرف را زد و به رو ینا یتکاوه نگاه کردم که با جد  به

 ریزی،یقطره اشک هم نم یه یاداسمش م یوقت  یگهداد بزن و بگو، د یاال -
 نداره. یاقتچون ل

و کجا  یهک  یادن یادت ینیَشمکه بب  کنییفراموشش م جورییهبزن بگو،  داد
 .یدشد

 گذشته، زود باش!  یلسئو یشیه که مبزن و به خودت قول بد داد

من سبحان  شدیسبحان افتادم. مگر م یادناخودآگاه مشت شد و به  دستم
 بود؟ یر پذو قلبم نلرزد! اصالا مگر امکان ینمرا بب

 .یلسئو -
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 رمان  کی

 یبرا  یکه کنترل  ییهابا قطره اشک   سوخت،یگذاشتم که م  یمگلو  یرا رو  دستم 
 زدم. یادها نداشتم از ته دل فر آن یختننر 

 یحس کردم مثل ساختمان  ید،که تمام بدنم لرز  یطور یدم،ته دل نعره کش از 
 .یشمو دارم آوار م یزشمهستم که در حال ر

 بار یه  یرمکه بم  ی. تا روزکنمیفراموشت م  ی،سبحان نادر کنمیفراموشت م  -
. بهت فکر کنمیراموش مرو ف راهیمهن معرفتیب  یتو کنم،یهم بهت فکر نم

 !یسبحان نادر کنمینم

بود.  یختهاعصابم را بهم ر دلیلمیب  هاییهبود و گر  یجیدهدر کوه پ امهقهق
در کوه و چندبار تکرار شدن کلمات و جمالت، بهم  ییافتهانعکاس  یصدا

 سبحان را فراموش کنم! یدکه واقعاا با  کردیم یادآوری

 و به دستم داد. یختر یوهمآب یوانل یک  یمبرا کاوه

 بودم گفت: یدهکه تا حاال از او شن  ییصدا ترینینغمگ با

 یهنداره! پس گر  ی،کن  یاون بارون  یهاتو براچشم کهینارزش ا یمرد یچه -
 نکن.

در چشمانش   یبیکه غم عج  یابه کاوه  کردم؛یکاوه نگاه م  یهادرون چشم  به
 یدهد تر یرهشده بود و ت یختهچشمانش با غم آم یو رنگ عسل زدیموج م

 .شدیم

ما شد و آتش را  یکدوشش انداخته بود نزد یکه رو هایییزومبا ه آریا
 روشن کرد.



  

 
69 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

»تأسف«  یذوق به من و کاوه نگاه کرد که کاوه سرش را با لبخند به معن با 
 تکان داد.

 ی؟تو واقعاا دکتر یا،آر -

 خنده گفت:و با  یدبه سمت کاوه چرخ آریا

اسم و   یناوقات به خودم شک دارم که با ا  یبه جان تو کاوه، خودم هم گاه   -
 دلقکم! قدر ینچطور ا یشناسرسم روان

رادمنش بعد  یلجمله را با مزه گفت که به خنده افتادم. من سئو ینا طوری
 .یدماز دو سال و چند ماه خند

 یرو یمن، کنترلو  کردنینگاهم م یو کاوه با تعجب و خوشحال آریا
 نداشتم. یمهاخنده

 شده بودم. ینبودم که پخش زم یدهخند قدر آن

 یم و کنترلبه سکسکه افتاده بار ینام را جمع کردم ابعد که خنده یقهدق چند
 ام نداشتم!سکسه یرو

 .زدیموج م یبیعج یتک حرکات کاوه خوشحالتک  توی

 .خندیدیو م کردیم یپرون هر بار سکسکه کردن من، مزه هم با آریا

و بعد  یدچسب ییزیسرد پا یواقعاا در هوا یزومی،ه ییهمراه چا و گردو، پنیر 
 از ته دلم،  یخنده  یاد،همه فر   کردم بعد آن  یها چقدر احساس سرخوشمدت

 من برداشته بود! یرا از رو ینیانگار وزن سنگ
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 رمان  کی

 آمدیبه حساب م وعدهیانمن و کاوه م یحانه که البته براخوردن صب بعد 
 .یمشد ینو سوار ماش یمگام برداشت  هاینسمت ماش

تا آن را  گذاشتمیدهانم م یو هربار دستم را رو کردمیهم سکسکه م باز 
 .بود فایدهیب  یکنترل کنم ول

 .یشهت قطع مدار، سکسکهنفست رو نگه -

ش را دارد کمربند یدمکه د یدمکاوه چرخ حرف، به سمت ینا یدنشن بعد
قطع نشد و من مجبور  یکه کاوه گفت را انجام دادم ول  ی. همان کاربنددیم

م بهتر جواب داد و سکسکه  بار یندارم که البته ا  نفسم را نگه  یگر شدم چندبار د
 قطع شد.

 یآهنگ   یو صدا  کردمیرا تماشا م  یرونو من از پنجره ب  کردیحرکت م  ماشین
 چشانم را خمار خواب کرده بود. ییبود مثل الال یچیدهپ ینکه در ماش

 چشمانم گرم شد. یکِ   دانمیکه نم  شدیآرام نجوا م قدر آن

 

*** 

در  یچشمانم را باز کردم و خودم را جلو کرد،یکاوه که صدام م یصدا با
 .یدمد یمانخانه

 که به خاطر خواب گرفته بود زمزمه کردم.  ییصدا با

 یدیم؟رس یکِ   -
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 رمان  کی

 االن! ینهم - 

 ساعت آه از نهادم بلند شد. یدنساعت افتادم و با د یاد

 یمارستان؟ب یماالن که وقت مالقات تموم شده، پس چرا نرفت ی،وا -

 شو. یادهخونه...پ یارنشچون عمو نادر مرخص شده و دارن م -

 ینرا فرا گرفت و با عجله از ماش  سراسر وجودم  یحرف خوشحال  ینا  یدنشن  با
با سرعت گذشتم.  یاطچطور در خانه را باز کردم و از ح یدانمشدم و نم یادهپ

 یدکاوه با داد پرس  یدمها که رسپله یباال

 یل؟کجا سئو  -

نفس طور که نفسو همان یدمرا متوقف کردم و به سمت عقب چرخ دویدنم
 گفتم:  زدمیم

 .یادحاضر بشم، بابام داره م یرمم -

 .یدمتا اتاقم دو ترییشبا سرعت ب بار ینو ا یدمکاوه را د  لبخند

 یاطکه رو به ح  ییهاپنجره  یهاکه کردم پرده  یکار  یناتاقم که شدم، اول  وارد
خود را با سخاوت در اتاق پهن کرد  یگرما و روشن  یدبود را، کنار زدم وخورش

 به خود گرفت. یخاص یو اتاقم گرما

 یدبا یچشم دوختم )چ  یمهابه لباس یکمد لباسم رفتم و با سردرگم  سمت
 بپوشم!(
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 رمان  کی

دار بود را با شلوار پف هایشینرا که آست یآخر سر، بلوز سبز نسبتاا کلفت  ولی 
 دمغ شدم. یپر خودم کم یصورت پر از مو و ابروها یدن. با دیدمپوش چرم 

را  اشیناراحت  یاذره خواهدینم یگر پدرم بفهمد که دخترش د خواستممی
 .کنمیببند و او بفهمد که دارم خودم را جمع و جور م

  افرصت حتما یناصالح صورتم شدم و با خودم گفتم که در اول یخیالب ولی
 خواهم رفت. یشگاهآرا

 زدم. یرونرا باز گذاشتم و از اتاق ب یمکردم و موها  یخودم خال یرا رو عطرم

 را هم حاضر کردم. یرینیو ش یوهرا روشن کردم و م یکتر   زیر 

 یپا  یبه سمتش رفتم که با صدا دادیها آب مکاوه که داشت به گل  یدند  با
 .یدمن به سمتم چرخ

 انداخت. یینمن زوم کرد و سپس سر خود را با شرم پا یرو یقهدق چند

 ی؟بزرگ شد کنییفکر نم یلسئو -

 یست؟منظورش چ دانستمیواج نگاهش کردم، واقعاا نم و هاج

 که زود گفت:  یدمکاوه خود حدس زد که منظور او را نفهم  انگار 

 نگرد. طور ینا یهبق یشپ ینداره ول یبیمن ع یشحاال پ -

 و با خنده گفتم:گرد شد   چشمانم

 .یدیم یفچه به خودت هم تخف یامبری،مگه تو پسر پ -
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 رمان  کی

 و با شعف گفت: یدخند کاوه 

 دختر خوب؟ هاتیزبون دلم تنگ شده بود واسه بلبل دونییم -

 نگاهش کردم که با خنده ادامه داد. ترییشتعجب ب با

 .رو بهم دادن یاانگار دن یدم،از ته دلت رو د یخنده یبه خدا وقت  -

 گفت:  کردیطور که نگاهم مشد و همان تر یک چند قدم بهم نزد سپس

 باش! جوریینا یشههم -

 لب زدم. آروم

 کاوه!  -

 گفت:  یابا لحن بامزه کاوه

 دکتر! یآقا یاها، آقا کاوه بهم بگو  ترمازت بزرگ یناسالمت  یه؟عه، کاوه چ -

 یه؟جد یمباشه حاال...آقا کاوه، افسرگ -

 فرستاد. یرونسکوت کرد و بازدمش را ب کاوه

 یجز خنده و خوشحال  یزیبه چ یداز امروز نبا  یلسئو  یاگه بگم نه دروغه ول  -
خوب و بعدش حالت خوب  کنییهم قرص مصرف م چند ماه یه ی،فکر کن

 !یشهم

 که زود گفت:  یدمکش  آهی

 .یخوبه االن گفتم فقط خوشحال -



  

 
74 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 قرص مصرف کنم؟ یدهواقعاا دوستت صالح د - 

 شد بودم و با بستن چشمانش گفت: یرهدرون مردمک چشمانم خ کاوه

 .یقرص و دارو نش یر درگ تر یشماه ب یه یدمبهت قول م یآره، ول -

 گفتم:  کردمیطور که برگ گل را لمس مکاوه گذشتم و همان  کنار   از 

 !یکه خوب شه، هر کار  کنمیم یطر بابام هر کاربه خا -

بتوانم با  ینمکاوه را بب  یسال، وقت  همهینبعد ا کردمیاحساس نم وقت،هیچ
 برقرار کنم. یاو ارتباط خوب 

بارش، درآوردن نبود، همان که فقط کار و  یشپ یهاسال یهمان کاوه ،کاوه
و فوتبال نگاه  شکستیم  وقت تخمه یر که تا د  یحرص من و الهه بود. همان 

 .خوردیمحبوبش نم یمکه سر گل نزدن و برد ت  ییهاو چه حرص کردیم

 کردیم  ینبود، نگاهش حس گرما را به آدم تلق  یستادها  یمروکه روبه  ایکاوه
 حساب باز کند. یشرو توانستیآدم م بار ینو ا

و   یدمدو  یفونسمت آ   یبیعج  یاقبه صدا درآمدن زنگ خانه با شعف و اشت  با
 آن را زدم. یدکمه

و با ذوق   یدمد  یاطرفتم، قامت پدرم را در چهارچوب در ح  یروندر خانه که ب  از 
 رفتم. یینها پااز پله یاکودکانه
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 رمان  کی

 یدندر آغوش کش یمن لب به خنده باز کرد و دستانش را برا یدنبا د پدرم 
آزاد به سمتش پرواز کردم و خودم را در آغوش  یباز کرد؛ همچون پرندهمن 

 گرم پدرم انداختم.

 من چطوره؟ یلسئو -

 چند برابر شد. امیگرفتم و انرژ  یاپدرم انگار جان تازه یصدا یدنشن با

 و گفت: یدپدرم را غرق بوسه کردم که مردانه خند صورت

 بابا! یلسئو یکرد  یمتف مال -

ناخواسته فکر نبود او در ذهنم رژه رفت   کردمیکه داشتم نگاهش م  طور همان
 سخت شد. یهوو قلبم 

 یرو اختیار یکه ب   ییهاکردند و با اشک   یدنناخودآگاه شروع به بار چشمانم
 زمزمه کردم: یفیضع یبا صدا ریختندیصورتم م

 خداروشکر که دارمت بابا...خداروشکر. -

در  یاشک جمع شده بود و با پشت دست خود سع یز چشمان مادرم ن درون
 پس زدن آنها داشت.

 که مثل گل شکفته شده بود گفت:  یبا تعجب و صورت  یدنمکاوه با د  پدر 

 !یخودمون  یپارهیشآت یلنگو که تو سئو -

طور که دوست نداشتم از آغوش پدرم زدم و همان یلبخند هامیهگر   یانم در 
 جدا شوم گفتم:
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 رمان  کی

 .ینقدر شکسته شدعمو رضا چه - 

 گفت:  وزد  یرضا لبخند عمو

 !یتر شدتر و خانومخوشگل یلیتو هم خ -

 که رو به پدرم گفت:  یدمکاوه را شن  یلبم نشست و صدا یرو یرنگ کم  لبخند

 ال به دور.به خونه عمو نادر، ب ینخوش اومد یلیخ -

 .یدمرا از خودش جدا کرد و با کاوه دست داد و او را هم در آغوش کش پدرم

 ازت ممنونم پسرم. یادن یه -

 گفت:  کردیطور که مرا نگاه مهمان کاوه

 نکردم. یعمو نادر، من که کار یهچه حرف ینا -

 رو به کاوه گفت: مادرم

اون   یشکنه، پ  ید قربان گوسفن  یه  یاداالن قصاب م  یست،ن  یپسرم اگه زحمت   -
 .یداشت کمکش کن یباش اگه کار

 چشمش گذاشت و گفت: یدست خود را رو کاوه

 خانم. ینچشم نسر  -

خانم با  یاکرد. ثر   ییخانم و عمو رضا را هم به سمت خانه راهنما یاثر  مادرم،
 و از کنار من گذشت. یدلپم را کش یطنتش
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 رمان  کی

م با لبخند گرم خود داشت م انداخته بودم و پدر شانه یپدرم را رو دست 
 .کردینگاهم م

 بده. یهبابا، به من تک -

مخالفت از کمک کردن من، غرق لذت شده بود و کنارم  یابدون ذره پدرم
 .کردیحرکت م

 مبل نشست و من هم کنارش جا گرفتم. یپدرم رو یراییبه پذ یدنرس با

 پدرم گفت:خانم رو به  ثریا

 .ینتازه مرخص شد ید،استراحت کن یکم ینآقا نادر شما بر  -

 خوادیاالن م  ساعت بعد استراحت خواهد کرد و  یمو گفت که ن  یرفتنپذ  پدرم
 با آقا رضا گپ بزند.

 رو به پدرم کرد و گفت: یرضا با خنده و شوخ  آقا

 !یستین یکه رفتن  یو گفت  یشد یقهبهخوب با فرشته مرگ دست یول -

 و در جواب عمو رضا گفت: یددخن پدرم

 !یرمبرادر من...نم یرمنم ینمنب یدلباس سف یمن تا دخترم رو تو -

خانم هم  یاوگو بودند و من و ثر در کنار هم در حال گفت یمیدوست قد دو
 .کردیمیدر آشپزخانه به مادرم کمک م

 یبود، برا  یدهپدرم را شن  یضیکه خبر مر   یپدرم هر کس  یدوست و آشناها  از 
 شب محل رفت و آمد بود. یمو ن یازدهمالقات آمده بودند و خانه تا ساعت 



  

 
78 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

ها را هم خودش در گوشت یو حت  یدزحمت کش یلیواقعاا امروز خ کاوه 
مرا  تر یشکاوه ب  گذشتیکه م  یاپخش کرده بود. در لحظه یازمندن یمحله

 .کردیم هایشیو خوب  یمهربان  ینا یشرمنده

 ی ها عمو رضا از پدرم اجازه خواست تا رفع زحمت کنند ولنرفتن مهما بعد
 .یرفتباز پذ یخانم با رو یاپدرم قول شام فردا را از آنها گرفت و ثر

هر   یگهشده بود...د  ذرهیه  ینآقا نادر، به خدا دلم واسه نسر   ینبهتر از ا  یچ   -
 به خدا. جامینهفته ا

 زد. یلبخند محو پدرم

 .شیمیونه، به خدا ما هم خوشحال مخونه خودت -

کارت خود را به سمتم   پوشید،یرا م یشهاطور که داشت کفشهمان کاوه
 گرفت.

_دو روز بعد، باز هم یکیبهم خبر بده  یداشت  یشماره منه، کار ینا یلسئو -
 بنداز. یادمبده و  یامپس خواهشاا بهم پ یا،آر یشپ ریمیم

 و گفت:  یدخانم هم صورتم را بوس  یادم که ثر »باشه« تکان دا  یرا به معن  سرم

 !ینبسوزون یشکاش الهه هم برگرده و شما دوتا فقط آت  -

 زد. یلبخند مادرم

 .گردهیشاءاهلل زودتر برمان -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

و کاوه بعد زدن   یمها را بدرقه کردهم، تا دم در آن  با آقا رضا  یخداحافظ   بعد 
 با سرعت از کنار ما گذشت. یتک بوق 

 یُمرده رو یکراست سمت اتاقم رفتم و مثل  یکخسته بودم که  قدریآن
 تختم سقوط کردم و چشمانم بسته شد.

*** 

وچشمم به   یدمبود. به پهلو چرخ  تاریک یمهاتاق ن  یچشم باز کردم فضا  وقتی
اطر خ به یول داد،یصبح را نشان م یازدهافتاد که ساعت  یز م یساعت رو

 که هنوز صبح نشده است!  کردیاتاقم آدم فکر م یاهو س یمضخ یهاپرده

 یدر آغوش گرفتم و چشمانم را بستم، ول یشتر و پتو را ب یدمکش  ایخمیازه
 خود بلند شوم. یو مجبور شدم از جا یامدخواب به چشمانم ن یگر د

کنار   به بدنم دادم و سمت پنجره اتاقم رفتم و آهسته پرده را یقوس و کش
 زدم.

 و من ناخواسته دلم گرفت.  پارک شده بود  یشخانه عمو  یرونسبحان ب  ماشین

 خسته یمهاو چشمقلبم گذاشته شد  یباز رو ینیسنگ سنگ کردمیم حس
 هستند!

 کنار پنجره خشکم زد.  یبیپرده از دستم رها شد و من با سردرد عج اختیار بی

 م در چهارچوب در ظاهر شد.به در اتاقم خورد و بعدش هم مادر  ایتقه

 ی؟شد یدار ب -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 نگاهش کردم که دوباره گفت: یرهخ طور همان 

 واسه صبحانه؟ یای...بابات تا االن صبحونه نخورده، منتظر توعه...میلسئو -

 آره باز و بسته کردم. یرا به معن یمهاو چشم یدمکش  یقیعم نفس

 !یمپس منتظر  -

و  یباز چه مرگم شده است، کرخت  دانستمیاتاقم را بست و من اصالا نم در 
 یمو انگار باز داشتم تسل کردیم یر باز بندبند وجودم را داشت تسخ یسست 

 .شدمیگذشته م

حرکت کردم و چندبار پشت سر هم چند  یبهداشت  یسسرعت سمت سرو با
 یردرا بگ یبانمر گ  خواستیکه م  یمنف  یانرژ ینمشت آب به صورتم زدم تا ا

 را دور کنم.

 رفتم و سمت آشپزخانه گام برداشتم. یروناتاق ب از 

 نشسته بود و منتظر من بود. یغذاخور یز پشت م پدرم

 صورتش نشست و با لبخند گفت: یرو یمن لبخند یدند با

 دخترم. ینجاا ینبش یاب -

متأسفانه دست خودم نبود که  یبرخورد کنم، ول یداشتم پرانرژ دوست
 .تونستمینم

 !یر صبحتون بخ -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یز گذاشت و خود ن  یمرا جلو یر پر شده از ش یواننشستم و مادرم ل یز م پشت 
 کنارم نشست.

 گفت:  یرین،لبخند ش یکبا  پدرم

 دخترم! یر ظهر تو هم به خ -

 رو به پدرم گفت: مادرم

 شروع کن نادرجان...از وقت داروهات گذشته لجباز خان! یگهخب د -

 اشاره کرد. یوانانداخت و به ل یبا لبخند به من نگاه  پدرم

 !یگهشروع کن د -

را  یر از ش یاکردم، جرعه  یک را به دست گرفتم و آهسته به لبم نزد یر ش لیوان
 .مالیدینان تست م یرا رو یر شدم که داشت پن یرهو به پدرم خ یدمنوش

 .یدمش نوشما تا تههرا با خر   میر ش  یهرا سمت ظرف خرما دراز کردم و بق  دستم

 خودش گرفته بود را به سمتم گرفت. یکه، برا  یالقمه پدرم

 !یرملقمه بگ تونمیمن واسه خودم م ین،تون رو بخوربابا...شما صبحونه -

 !یرش فرق داره...بگلقمه رو من گرفتم مزه ینا -

دراز کردم و لقمه را از دست پدرم گرفتم و با ولع مشغول خوردن آن  دست
 م.شد
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

طور که قرصش را داشت از پدرم همان یم،را در آرامش تمام کرد صبحانه 
 گفت:  آوردیجلدش درم

 و حال و هوات عوض بشه! یاز تهران بر  یمدت  خوام،یم -

 شده است. یر گاو هم غافل یدمچشمم به مادرم نگاه کردم که د یگوشه  با

 کجا بابا؟  -

 آب خورد و گفت: یوانل یک را با  قرصش

 ینخوا یگهد ی،برگشت  ینکهبعد ا خوادی...فقط دلم میا که دوست دارهرج -
 .یاریرو درب خیالیخوشحال و ب  یهاآدم یادا

 بابا من واقعا حالم خوبه... . -

 .یدمن پر  حرف یانم پدرم

 دخترم! یتر بشخوب خوامیم -

 یزینداشتم با پدرم بحث کنم و او را برنجانم، پس سکوت کردم و چ دوست
 نگفتم.

 ... .یدبا یدور باش ینجااز ا خوامیکه م  یماه  یه ینتو ا -

 پدرم را قطع کردم. من حرف بار این

 باهاتون! کنمیلج نم یگهد بار ینا ینقرص بخورم...نترس یدبا دونمیم -

 بلند شد یز شت مزد و از پ بخشییتلبخند رضا پدرم
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 خداروشکر! - 

 .یدمرفت و من سمت مادرم چرخ یراییسمت پذ پدرم

 گل خانم؟!  یشماه رو برم پ یه ینا یشهمامان...م -

 با تعجب نگاهم کرد. مادرم

 !؟یمطمئن یلسئو -

 بله! -

 دور! یروستا یفکر نکنم پدرت موافقت کنه، آخه تو...تو ولی

 التماس به مادرم نگاه کردم. با

 حالم رو خوب کنه توروخدا؟ تونهیفقط اونجاست که م -

 یفطور که مشغول جمع کردن ظروف کثبلند شدو همان یز از پشت م مادرم
 بود گفت:

 باشه! تونهیم یواقعاا نظر بابات چ  دونمینم -

پدرم اونجا  یدمرفتم که د یراییبلند شدم و با سرعت به پذ یز پشت م از 
 .یستن

 به در اتاق، در را باز کردم. یاسمت اتاق گام برداشتم وبعد تقه آهسته

 قلبش قرار داشت. یبود و دستش رو یدهتخت دراز کش یرو پدرم
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 اشینهس یخود را از رو من دست یدنشدم که با د یک ترس به او نزد با 
 برداشت و نشست.

 من شد که گفت: یمتوجه نگران  انگار 

 م خوبه!...من حالیزمعز  یستن یچیه -

 نشستم و دست پدرم را در دستم گرفتم. کنارش

 بابا...واقعا حالت خوبه؟ -

من باز  یدندر آغوش کش یدست من زد و آغوشش را برا یرو  یابوسه  پدرم
 کرد.

 باشه و من خوب نباشم آخه! یشمدخترم پ یشهمگه م -

آرامش  یک سفت من را در آغوش گرفت و من در آغوشش پر شدم از  پدرم
 !یرینش

 رو به پدرم گفتم: یلحن آرام با

 بابا -

 جان دلم؟ -

 خانم تو روستا؟گل  یشماه رو برم پ یه ینا یشهم -

 کردم ضربان قلب پدرم اوج گرفت.  حس

 ی؟اونجا واسه چ  -



  

 
85 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 خاص!آرامش  یهخوبه و پر هست از  یلیخب آب و هواش خ - 

 نگفت که دوباره ادامه دادم:  یزیچ پدرم

 یشه؟م -

 موهام زد و گفت: یرو یابوسه پدرم

دوست  جوریینو من بگم نه...اگه تو ا یبخوا یزیتو چ یشهمگه م -
 ...باشه!یدار

 دست پدرم زدم و او را محکم در آغوش گرفتم. یرو یامن بوسه بار این

 

*** 

در حال پخش، سکوت اتاق را درهم   ینتختم نشسته بودم و آهنگ غمگ  روی
 شکسته بود!

گذاشته بودم و  یمروبود را روبه یدهخر یمکه سبحان برا هایییههد جعبه
 .کردمینگاهشان م یکییکیداشتم 

باز   یعوض شده بود ول  یزهاچ  یلیدم خبو که در کوه زده  یادهاییبعد فر   انگار 
 هم نتوانسته بودم کامالا خودم را عوض کنم!

 ی از گوشه  یشههم  یکه با سبحان ساخته بودم را برا  یخاطرات   خواستیم  دلم
را قطع کنم!  کردندیکه مرا به گذشته وصل م  یزهاییذهنم پاک کنم، تمام چ

 .آوردمیدر عمل کم م یول
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یمخود آن را قا  بالش  یر ن با عجله در جعبه را بستم و زبه در خورد و م  ایتقه 
 کردم.

 یمقابلم قرار گرفت و با لحن شوخ   باریدیاز آن م  یکه خستگ   اییافهبا ق  کاوه
 گفت:

 ! مونمیتو بمونم که گشنه م یدمن به ام -

 یامگذشته و من قرار بود بهش پ  یدارماند  ینافتاد که سه روز از آخر   یادم  تازه
 دکتر! یشپ یمبر  یدکه با  یندازمب دشیابدم و 

 خب...فراموش کردم! -

 »تأسف« تکان داد و گفت: یسرش را به معن کاوه

 !یکاش گذشته رو هم مثل وقت دکترت فراموش کن  -

 .چرخدیتختم م ینگاهش رو یدمشدم که د یرهبهش خ مستقیم

 یبروم که صدا تخت با عجله بلند شدم و خواستم سمت کمد لباس یرو از 
 .یدمکاوه را شن

 !یکه خوب ش  کنییم یبه خاطر پدرت هر کار یفکر کنم گفت  -

نگاهم را به  یشدم و به سخت  یر زبهکه مچش را گرفته باشند، سر   یمتهم مثل
 سمت کاوه انداختم.

 .کنمیرو م یمدارم تمام سع -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یرونبالشم جعبه را ب  یر گام برداشت و دست دراز کرد و از زسمت تختم    کاوه 
 و بدون اجازه در آن را باز کرد. یدکش

در آن را  یدرون جعبه ماند و بعد به سخت  هاییلبه وسا یرهخ یقهدق چند
 قرار داد. یشبست و سر جا

 کاوه من... .  -

 .یدحرفم پر  میان

که جز غم و اندوه   یاگذشته  خوایینم  یچ   یدرک کنم برا  تونمیمن واقعا نم  -
 .ینداره رو فراموش کن یزیچ

 یز،که مثل مترسک سرجال  یفرستاد و رو به من یرونب یخود را با کالفگ  نفس
 بودم ادامه داد: یستادهفقط ا

 فقط زود آماده شو! -

 در اتاق را باز کرد و از اتاق خارج شد. سپس

 یتاز عصبان یادیدستم عرق کرده بود و ضربان قلبم به خاطر حجم ز کف
 .شکافتیرا م امینهداشت س

ها رفتار احمق ینبازنده باشم و ع یهامن دوست دارم مثل آدم چرا
 کنم...واقعاا چرا؟
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

فراموش   یرا به زود  یمهازود حرف  ینکهدست خودم دلخور بودم. دلخور از ا  از  
گفتم و چه  یزهاییماندم. فراموش کردم چه چن ییهاکردم و سر حرف

 دادم. ییهاقول

 .یدمدم دستم آمد را پوش یسمت کمد لباسم رفتم و زود، هرچ  یسخت  به

شد، با حرص  یدهاز اتاق خارج شوم که نگاهم سمت تختم کش خواستم
بالشت برداشتم و به سمت در  یر سمت تختم رفتم و جعبه را از ز یآشکار

 تاق خارج شدم.حرکت کردم و از ا

بودند، پدرم با  ییچا یدنو کاوه کنار هم نشسته بودند مشغول نوش پدرم
 زد. یلبخند یدنمد

که با   یدنکن یر هم د یلیخانم هم اومد، بلند شو کاوه جان...خ یلخب سئو -
 یرونقراره برم ب یلسئو

 خود برخواست و گفت: یزد و از جا یالبخند مردانه کاوه

 چشم. یبه رو -

بود  یستادهکاوه که سرپا ا  یدنشد و با د یراییوارد پذ یوهبا ظرف م ممادر 
 گفت:

 .رو بخور بعد...  تیوهم ینکاوه جان بش  -

 .یشمدوباره مزاحم م یخانم. برگشتن یننه نسر  -

 زد. یلبخند گرم پدرم



  

 
89 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 !یپسر...تو مراحم یهمزاحم چ - 

به   یرهو خ  یقدست من، به چشمش آشنا آمد که عم  یرو  یانگار جعبه  مادرم
 کرد.جعبه نگاه 

پشت سر کاوه از خانه خارج شدم و به همراه هم  یسرسر  یاز خداحافظ  بعد
 .یمگام برداشت  ینبه سمت ماش

که گذشته رو   یبا دور انداختن اون جعبه خودت رو گول بزن   خواییم  بار ینا  -
 کنی؟یفراموش م

را باز کرد   یلنگاهم کند در اتومب  ینکهکاوه بدون ا  ینگاه کردم، ول  رخشیمن  به
 و سوار شد.

 جا گرفتم. یصندل یدراز کردم و من هم رو یرهرا سمت دستگ دستم

فقط هر ...کنمیمثل قبل بهش فکر نم یگهواقعاا د زنمیخودم رو گول نم -
 .یستن یشدن کنم، گذشته من عوض  یقدر هم سعچه

 گفت:  کردیطور که دنده را عوض مرا زد و همان ینماشاستارت  کاوه

گذشته رو   تونیمیکه بشه پاک کرد. فقط ما م  یستن  یزیگذشته هر آدم، چ  -
 .مونهیجاش م یول رنگ یهم ب  یدو شا یمکم رنگ کن

 فرستادم و کاوه حرکت کرد. یرونب یرا به سخت  نفسم

به کاوه گفتم که ترمز  یدمرا د یابانسطل آشغال کنار خ یوقت  یقهچند دق بعد
 شدم. یادهپ ینمتوقف کرد و من از ماش یحرف  یچکند. کاوه بدون ه
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

کاوه، جعبه   یمتعجب زده یهابا تعجب نگاهم کرد و من مقابل چشم کاوه 
 شدم. ینرا در سطل آشغال انداختم و سپس سوار ماش

 .یدممن بود چرخ یگاهش روکه ن  یارا بستم و سمت کاوه کمربندم

خوب   کنییخستم که اون هم تو کمکم م  یکمفقط    یستم،ن  ییمن آدم ترسو  -
 بشم...مگه نه؟

 با لبخند نگاهم کرد. کاوه

سابق  یلسئو یمعلومه...من مثل کوه پشتت هستم، فقط دوست دارم بش -
 کنم.  یتتاذ یر دل س یهو من 

 را با تأسف تکان دادم سرم

 ی؟وض نشدنه انگار تو ع -

 را به حرکت درآورد. ینبا خنده ماش کاوه

 شما! ادب،یب  یهتو چ -

و من به تکان دادن سر  خندیدیگوشه چشم نگاهش کردم که داشت م  از 
 اکتفا کردم.

را فرا  ینردو بدل نشد و سکوت ماش یانمانم یحرف  یگر به مطب د یدنرس تا
 گرفته بود.

 .یمو کنار هم گام برداشت یمدش یادهپ ینمطب از ماش یبه جلو یدنرس با

 در را باز کرد و با لبخند رو به کاوه گفت: یبه در، منش یاتقه با
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 مجد منتظرتونن! ی...آقایدخوش اومد یلیخ - 

 .یمبه در وارد اتاق شد یابعد تقه یمگام برداشت  یاسمت اتاق آر 

به   یخود زده بود نگاه   به چشم  که  یامطالعه  ینک از جا برخواست و با ع  آریا
 ما انداخت.

 .یدخوش اومد یلیخ -

 .خود نشست یز دست داد و پشت م یبا کاوه به گرم سپس

 شاءاهلل؟خانم حال و احوال خوبه ان یلخب سئو -

 کردم و گفتم:  یتبسم

 ممنون خداروشکر! -

 یدپرس یارو به آر کاوه

 یا؟آر یکجا بود  یشبد -

 ش کاوه را نگاه کرد.مطالعه ینک ع یکرد و از باال  یاتک خنده آریا

 پرسی؟ی...چرا مدونییتو که م -

 پرت کرد. یاسمت آر یحبه قند کاوه

 !کنهیهم م یزهرمار...چه ذوق  -

 !یاامشب تو هم بمگه خب... یهچ -

 !یفتموقت آزاد ندارم، ش یمن مثل جناب عال -
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 یخودت گفت  یایداشته شد، من گفتم بگناه از دوش من بر   یگهخب پس د - 
 .یکار دار

چشم خود برداشت و   یرا از رو  ینکشافتاده باشد، ع  یاآر  یاد  یزیانگار چ  بعد
 ادامه داد: یجانبا ه

 برگشته! یرسامام یراست  -

 نگاه کرد یابا ُبهت به آر کاوه

 کجاست االن؟  ی؟ک   -

 »ندانستن« باال انداخت یرا به معن یشهاشانه آریا

 .دونمینم -

 دونی؟ینم یچ  یعنی -

که االن   یرهگفت کجا م  یشبرادر من مگه ده سال پ یگه؛د دونمیخب نم -
 کجا رفته!  دونمینم یگهبعد هم د یدمشد یعل یبگه...تو مهمون 

 گفت:  یبا کالفگ  کاوه

 .گرفتییش رو مخب شماره -

 به کاوه انداخت. ینگاه بد آریا

 !یستتو دسترس ن یکه! گرفتم ول  یستمنگ نخ -

 خود برخاست. یفرستاد و از جا یروننفس خود را با حرص ب کاوه
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 کجا؟  - 

 که منتظر بهش زل زده بود.  یابه آر کاوه

 کرد.  نگاه

 !یرانهبرگشته ا یرسامبه بابام زنگ بزنم بگم ام یرمدارم م -

 گفت:  یع سر  آریا

 زد! یبشباز غ یدید یهوفعال نگو... -

زد و در را  یرونداشته باشد، از اتاق ب یاتوجه یابه آر ینکهکاوه بدون ا  ولی
 بست.

 شروع به غر زدن کرد و رو به من گفت: هایرزنمثل پ آریا

به  یدزود شوهرش بدم شا یدهاش، بامادر...دلم خونه از دست کار  بینییم -
 خودش اومد!

 کاغذ شد.  یرو یزیمشغول نوشتن چ یاسر دادم و آر یکوتاه   خنده

 

*** 

 یتک کارهارا در تک   یجانو اضطراب و ه  یمزد  یرونهمراه کاوه از مطب ب  به
 .ینمبب توانستمیکاوه م



  

 
94 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

و کاوه سمت خانه  یمکرد  یهنوشته بود را ته یاکه آر  ییداروخانه داروها از  
 حرکت کرد.

 کاوه زنگ خورد و بعد وصل کردن تماس شروع به حرف زدن  یلبعد موبا  کمی
 کرد.

چشم،  یشت،پ یارمم گیرمیکنم گوشش رو م یداشمن، به خدا پ پدر  -
 !سپرمیهم م یاباشه به آر چشم...شما نگران نباش! 

 یهخبر آمدن او را داد ک یاکه آر  یرسامیکنجکاو شده بودم که بفهمم ام  کمی
 مضطربه. قدر یناسم او ا یدنو چرا کاوه بعد شن

 به خانه سکوت کردم. یدنبپرسم و تا رس یزیبه خودم اجازه ندادم تا چ ولی

 یینرا پا ینماش یشهشدم و کاوه ش یادهپ یناز ماش یدیمخانه که رس جلوی
 داد و رو به من گفت:

 خانم سالم برسون. ینبه عمو نادر و نسر -

 تو؟ یاینم -

 برم. یدبا یگهنه د -

که وارد خانه   یدکاوه د  یرا در قفل چرخاندم. وقت  یدکل  نکردم و یادیز اصرار 
 با سرعت از کنارم گذشت. یشدم، با تک بوق 

 و سپس وارد خانه شدم.  یدمکش  یقیو نفس عم  یستادما  یاطدر ح  یقهدق  چند

 .یدمن پرس یدننشسته بود که با د یزیون،تلو یمبل جلو یرو پدرم
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 پس کاوه کو؟ - 

 کار داشت رفت!  -

 گفت:  یبلند یه با صدااز آشپزخان مادرم

 برات لباس کنار گذاشتم... . یلسئو -

 دوباره ادامه داد: سپس

 لحظه...!  یهنه صبر کن  -

 .یستادآمد و کنارم ا یرونآشپزخانه ب از 

 .یدها را از دستم گرفت و پرسقرص یکیسه

 مصرفش؟ کشهیقدر طول مداروها چه ینا -

 مجد! یآقا یشپ یرمخانم برگشتم باز مگل  یشاز پ ینکهماه، بعد ا یه -

 گونم کاشت و گفت:  یرو یابوسه مادرم

 هم خوبه! یلیخوبه، خ -

چمدان   یشدم. نگاهم رو  یمهااتاقم رفتم و مشغول عوض کردن لباس سمت
 ثابت ماند و با خود زمزمه کردم یمهالباس

 یمهالباس یدنزود هم با رفتنم به روستا موافقت کردن.« مشغول پوش چه»
 شدم و بعد حاضر و آماده از اتاق خارج شدم.

 که پدرم مخالفت کرد و گفت:  یایدبا ما ب خواستیهم م مادرم
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 تو نگران نباش! گردمیو برم فرستمیرو م یلمن سئو یننسر  - 

 من... . بذار  یستخوب ن یادآخه نادر تو که حالت ز -

 حرف مادرم را قطع کرد. پدرم

 یلیها هم که واسم خشدن یبستر  ینهم خوبه، از ا یلیخانم من حالم خ -
 .یستن ینگران  یاتفاق افتاده پس جا

به همراه پدرم از خانه خارج   یرا سفت در آغوش گرفتم و بعد خداحافظ   مادرم
 .یمشد

که کاوه بهم داده بود   یارا روشن کردم و به شماره یلماز دو سال موبا بعد
 دادم. یجمس

 یرمکه م ییکنم چون جا یسفر خواستم خداحافظ  یرمماه دارم م یهمن  -
 چند روز! ینبابت ا ی...مرسیدهآنتن نم یلموبا

 .را فرستادم یامپ سپس

و به پدرم نگاه  یرمبگ یلمصفحه موبا یپدرم باعث شد نگاهم را از رو صدای
 کنم.

 یگذاشته حتماا اونا رو بهش بد  یبابا...واسه گل خانم مادرت سوغات  یلسئو -
 نره! یادتها، 

 گفتم، که پدرم ادامه داد:  یازدم و باشه یمحو لبخند

 نکن!   یتو گل خانم رو اذ حتماا لباس گرم بپوش  یرون،ب  یبر  یخواست   یوقت   -
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شش ساله  یبچه یک تا نخندم، پدرم انگار مرا با  یدمدندان کش یر را ز لبم 
 اشتباه گرفته بود.

 گفتم و پدرم نگاهش را از من گرفت.  «یرو به پدرم »چشم دوباره

 اییندهگو  یو صدا کردم  یادتر را ز یشدراز کردم و صدا یورا سمت راد مدستا
 .یچیدپ یندر ماش زدیحرف م ییز که در مورد فصل پا

 شدم. رهیخ یابانبه خ یشهدادم و از پشت ش یهتک یرا به صندل سرم

 .یدمو سمت پدرم چرخ یستاداز حرکت ا ینماش ی،مدت  بعد

 گفت:  شدیم یادهطور که پکمربندش را باز کرد و همان  پدرم

 رو؟  یلکه اسماع  یادته...برهیگل خانم م  یشسپردم، اون تو رو پ  یلبه اسماع  -

 یگشتم، ول  یلبه نام اسماع یام دنبال اسمفکر کردم و در عمق حافظه کمی
 .یاوردمبه خاطر ن یزیمتاسفانه چ

 تکان دادم که پدرم گفت: «ی»منف  یرا به معن سرم

 افتاد! یادت یدیرو د یافشق یدشو... شا یادهپس پ -

 شدم. یادهپ یندراز کردم و از ماش یرهرا سمت دستگ دستم

 ی...ولکردیم یتسوز داشت و پوست صورتم را داشت اذ یکم  ییزیپا  هوای
 به سوز سرما، پشت سر پدرم حرکت کردم. توجهیب 

پدرم دست خود را به سمت او دراز کرد و با  یانسالی،به کنار مرد م یدنرس با
 هم دست دادند، سپس پدرم به من اشاره کرد و گفت:
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 !یلخانم ما آقا اسماع یلسئو یشونما - 

 متعجب نگاهم کرد. لاسماعی

 خودمونه! یکوچولو  یلسئو ین...ایشهباورم نم یوا -

 زد. یلبخند گرم پدرم

 خودشه! خودِ  -

 ماشاهلل...هزار ماشاهلل! -

 یپرسسالم و احوال یللبم نشست و با آقا اسماع یرو یرنگ کم لبخند
 کردم.  یمختصر 

 را باز کرد و رو به من گفت: یلاتومب در 

 !ینسوار ش یدبفرمائ -

 شوم. ینسوار ماش کندیبا چشمانش اشاره م یدمکه د  یدمپدرم چرخ سمت

با لبخند  کنمیو نگاهش م یستادمالعمل ابدون عکس یدد یوقت  پدرم
حصار  یانمن باز کرد و من خودم را در م یدندر آغوش کش یآغوشش را برا

 آغوش او حبس کردم.

 شدمیم  ینطور که داشتم سوار ماشبعد، از پدرم جدا شدم و همان  یقهدق  چند
 رو به پدرم گفتم:

 هم سر پا نمون استراحت کن! یادبابا...داروهات رو سر وقت بخور...ز -
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 یشدم و رو  ینباشه باز و بسته کرد و سوار ماش  یرا به معن  یشهاچشم  پدرم 
 کنار راننده جا گرفتم.  یصندل

به سمتم  یشهعقب جا داد و از سمت ش یصندل ین و ساکم را روچمدا پدرم
 خم شد و گفت:

برو که  ییجا بار یه...پس چند روز یدهآنتن نم یلکه اونجا موبا دونییم -
 زنگ به ما بزن. یهآنتن بده و  یلتموبا

 !ییچشم بابا -

 کرد و گفت:  یلرو به آقا اسماع پدرم

 و تو رو به خدا! دخترم رو به تو سپردم یلآقا اسماع -

 رو به پدرم گفت: اسماعیل

سالم  یحو صح برمیسالم م یحخانم رو صح یلتخت آقا، سئو یالتونخ -
 .گردونمیبرم

»تشکر«  یگذاشت و سرش رو به معن  یلاسماع یشانه یدستش را رو پدرم
 تکان داد.

 را به حرکت درآورد.  ینشد و بعد زدن استارت، ماش  ینسوار ماش  یلاسماع  آقا

به پدرم که  یشهسمت به عقب برگشتم و از پشت ش یمکه فاصله گرفت  کمی
بود نگاه  یلآقا اسماع ینبود و نگاهش سمت ماش یستادهخود ا یسر جا
 کردم.
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 رمان  کی

ام رد انداخت چانه  یاز گوشه چشمم سرخورد و تا انتها  یقطره اشک   ناخواسته 
 پدر و مادرم تنگ شد. یو من نرفته چقدر دلم برا

 

*** 

 یک نشستن آن هم بدون حرکت، مرا به  ینماش یصندل یساعت رو چند
 کرده بود!  یلچوب خشک تبد

 .باریدیم یماز سر و رو یبدنم کوفته شده بود و خستگ  تمام

 :یدموقع ساکت بود رو به من پرساونکه تا   یلاسماع آقا

 دخترم؟ یخسته شد -

 و با لبخند زمزمه کردم. یدمچرخ یلسمت آقا اسماع به

 .یادنه ز -

 !یماالناست که برس یگهنگران نباش د -

و ناخودآگاه   یدمخودمان د  یروستا را در چند متر   یگذشت و تابلو  یقهدق  چند
 صورتم قرار گرفت. یرو یلبخند پررنگ 

ذره شده بود و دوست داشتم هرچه زودتر به او برسم  یک گل خانم    یبرا  دلم
 .یرمآرامش بگ یدنشو با د

 یجانمه شدمیم تر یک گل خانم نزد  یدند یکه برا  یانیلحظات پا ینا انگار 
 .گرفتیهم شدت م
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 .باریدینم داشت مبود و باران هم نم یپر گل و ال هاکوچه 

با  یلو آقا اسماع یددو ینبا عجله سمت ماش یمرد یمتا که شدروس وارد
 سرعت ترمز گرفت.

 کمکم کن!  یرهدستم به دامنت، زنم داره از دست م یلآقا اسماع -

 :یدپرس یبا نگران  یلاسماع آقا

 یم؟شده کر  یچ  -

 درمانگاه. یمشبرسون یدتوروخدا به دادم برس! با -

مرد  یشانصورت پر  یدنکرد و من با دمرا نگاه  یبا درماندگ  یلاسماع آقا
 گفتم:

 .یرممن خودم م یدنگران من نباش شناسم،یخانم رو ممن خونه گل -

 تکان داد. «ی»منف  یسر خود را به معن یلاسماع آقای

 نه دخترم من به آقا نادر... . -

من خودم...   افتهیو ترس پس م  یآقا داره از نگران   ینا  یچارهب  یلعمو اسماع  -
. 

 حرفم را قطع کرد. یلاسماع آقا

 .یشه...نمبارهیکوچه پره ِگله...بارونم که داره م  -
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نگاهم  یبا نگران   یلشدم که آقا اسماع یادهپ  ینرا باز کردم و از ماش  ینماش  در  
 کرد.

رو برام   یلمو بعدش هم وسا  ینآقا برس  ینراه رو بلدم به خدا...شما به داد ا  -
 .یاریدب

 کرد رو به من گفت:را نگاه  یلو ترس آقا اسماع یکه با دستپاچگ   مردی

 بده! یرتخانم جون...خدا خ -

مخالفت به او را ندادم و با  یخواست مانع من شود که اجازه یلاسماع آقا
 بلند، از آنجا دور شدم. یهاگام

 گل خانم به راه  یبا سرعت از کنارم گذشت و من سمت خانه یلاسماع اقا
 افتادم.

کرده   یقو بارش باران سرما را در وجودم تزر  شدیمانع گام برداشتن من م  ِگل،
گل   یتا زودتر به خانه داشتمیرا بلند برم یمهامن به زحمت گام یبود ول

 خانم برسم.

 رنگیبه در نارنج  یاقو با اشت یدمکش یقینفس عم یدم،کوچه که رس سر 
 نگاه کردم. یمروروبه

من قرار گرفت و من رنگ از رخم   مقابل  یاهم ادامه بدهم که سگ به ر   خواستم
 .یدپر 
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

رفته باعث لرزش دستانم شد؛ رفته  یگر،و ترس از سگ طرف د  طرفیک از    سرما 
 یمروسگ روبه یهاکرد و از ترس به درون چشم  یدنتمام بدنم شروع به لرز

 زل زده بودم.

 یتا سگ هرچه زودتر از سر راهم کنار رود ول فرستادمیلب صلوات م زیر 
 بود. یستادها یشبرعکس سگ همچنان سرجا

و من از   پارس کرد  یبلند  یبه سمت جلو حرکت کنم که سگ با صدا  خواستم
 .یدمکش  یبلند یغ ترس، ج

 یچه  ی،ترس بود که از کودک   ین)به خاطر هم  آمدیداشت از ترس بند م  زبانم
 (آمدیها خوشم نماز سگ 

به سمت عقب برگردم و فرار کنم که سگ دوباره پارس کرد و من با  خواستم
را  یمبازو یکه ناگاه مرد  دویدمیو م کشیدمیم یغپا به فرار گذاشتم. ج یغج

 یکن، آرام روگوشحرف یزد که سگ مثل بچه یادیگرفت و رو به سگ فر 
 نشست. ینزم

نشسته بود و ضربان قلبم  امیشانیپ  یرو  یبودم که عرق سرد یدهترس  قدر آن
 !شکافتیرا م مینهداشتند س

را  امیباعث شده بودم خودم را گم کنم و نتوانم سرم را بلند کنم تا ناج  ترس
 .ینمبب

 :یدکه پرس  یدمرا آرام کنار گوشم شن صدایش

 حالتون خوبه؟ -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

مرد نگاه کردم، زبانم  ییدهترس سرم را باال گرفتم و به صورت ترس با 
فقط نگاهش   حرفیو ب   حرکتیطور ب تا جوابش را بدهم و همان  چرخیدینم
 .کردمیم

 کرد.  یمحرف بزنم تکانم داد و صدا یکالم  توانمینم یدد وقتی

 خانم...خانم! -

با  یمهارزاند و دندانموجود در هوا و ترس از سگ، تمام وجودم را ل سرمای
 شدت بهم برخورد کردند.

 رو به سگ با داد گفت: مرد

 هام!چشم ینفهم...برو گمشو از جلو یپسره -

 نگاهم کرد و با سرعت پا به فرار گذاشت و دور شد. سگ 

من انداخت  یهاشونه یکوتاه خود را از تنش درآورد و رو  یباران  یپالتو پسر 
 و کمکم کرد که حرکت کنم.

 ینجایین؟اهل ا ینمخانم خونتون کجاست؟ اصالا بب -

 رنگ یبه در نارنج  ی»نه« تکان دهم و به سخت  یتوانستم سرم را به معن تنها
 اشاره کنم. یمروروبه

 اونجا؟ یرینخانمه، ماونجا که خونه گل -

 زمزمه کردم: لرزیدیکه به شدت م  ییو با صدا یدمکش  یقیعم نفس

 بله! -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 خوب نبود. یچگام برداشتم و حالم ه  آهسته 

که  یدمخانم را شنگل یبا مشت، چند ضربه به در زد و سپس صدا مرد
 : »اومدم!«گفتیم

خود و نگاه  یگلگل یبعد، در باز شد و گل خانم با روسر  یقهدق چند
 اش مرا تماشا کرد.زدهُبهت

را به خاطر   یناخودم را چطور درون آغوش گل خانم پرت کردم، فقط    دانمنمی
و زار  ریختمیخانم اشک مبه خودم آمدم، درون آغوش گل یدارم که وقت 

 .زدمیم

 

*** 

دوشم انداخته بود تا گرم  یرو یینشستم و گل خانم پتو ینفت  یبخار کنار 
 اشیینشسته و در کمال آرامش چا یمرومن بود روبه یکه ناج   ی. مردشوم

 .کشدیرا سرم

 مرتبش شد و کنارم نشست.  یدست لباس وارد اتاق کوچک ول  یکبا    خانمگل

 ی؟حالت خوبه؟ بهتر یزم،جان عز  یلسئو -

نمانده بود و انگار نسبت به قبل  یآثار یچه یگر قبل، د یقهلرزش چند دق از 
 بهتر بودم.

 خانم جان خوبم!آره گل -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 چیدیدور من پ یشتر بود را مرتب کرد و ب یدهمن کش یکه رو  ییخانم پتو گل 
 و با غر گفت:

اگه   رفت،یو م  ذاشتیتو رو م  یداون نبا  یل،اسماع  یسر سبک   یناز دست ا  -
 بده؟!  خواستیم  یجواب آقا نادر رو چ   ی؟چ   افتادیم  یزبونم الل، برات اتفاق 

 لب گشودم. یلاز آقا اسماع یتحما برای

 یه میدد یکه، وقت   ذاشتیاصالا نم یچارهخانم من خودم خواستم، اون بگل  -
من بودم که گفتم:   یست،حال خانومش خوب ن  یگهو م  کنهیالتماس م  ییآقا

 به داد اون آقا برسه!« یلو آقا اسماع یرم»خودم م

 .یزمعز  کردیتنها رهات م یدبه هرحال اون نبا -

طور که پوست دستم گرفتم و همان  یاندراز کردم و دست گل خانم را م  دست
 گفتم:  کردمیدستش را لمس م

 ذره شده بود! یهخانم دلم برات گل  -

خانم گل خانم گذاشتم و گل  یپا یزد و من سرم را رو یلبخند گرم خانمگل
 زده بود را آهسته نوازش کرد. یرونسرم را که از شال ب یموها

 !یزکمذره شده بود عز  یهرات قشنگم! من هم دلم ب یلمن قربونت برم سئو -

 یدهکش  یمرومرد روبه یگل خانم بود، نگاهم رو  یپا یکه سرم رو  طور همان
 .کردیشد که داشت نگاهم م

 گفت:  یکهوخانم که متوجه مرد بود  گل
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 دادی،یپزش رو م یاومد یو از وقت  یکرد  یتسگت رو ترب گفتییتو که م - 
 یر؟شد آقا ام یچ 

 گفت:  یاست با لبخند تلخ  یر بودم اسمش ام یدهمکه فه  یمروروبه مرد

 کرد، اصالا سابقه نداشت!  طوریینچرا ا یهو دونمینم -

 گفت:  یمن انداخت و با لحن آرام یرا رو نگاهش

 کردیکارا نم یناز ا وقتیچخانم، کارن اصالا ه خوامیواقعاا معذرت م -
 چش شد! یهو دونمینم

 تعجب نگاهش کردم و لب زدم. با

 کارن؟  -

 که گوشه لبش بود گفت:  یکه متوجه حرفم شد، با لبخند  مرد

 اسم سگمه! -

 رفت وگفت: یر ام یمبهتر است بگو یابه مرد  یاچشم غره خانمگل

 ذارن؟یال اله اال اهلل، امان از دست تو! آخه رو سگ هم اسم م -

 زد و لب باز کرد: یلبخند امیر 

 امه هم داره!شناسن -

 را نگاه کرد. یر خود ام یدرشت شده یهابا چشم خانمگل

 !یدهند یزهایالخالق...به حق چجلل -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 خود برخاست و سمت در رفت. یاز جا امیر  

 .گردمیو برم یرونسر ب یه یرممن م -

 گفت:  کردیرا نگاه م یر طور که امخانم همان گل

 !گرم بپوش  یز چ یهباشه پسرم! هوا سرده،  -

 گفت و از اتاق خارج شد.  «یلب »چشم یر ز امیر 

 یاو نگاه کردم، از دفعه قبل  صورت  یگل خانم برداشتم و تو  یپا  یرا از رو  سرم
ش هنوز هم مثل سبز  یهاچشم یتر شده بود، ولبودمش شکسته یدهکه د

 قبل نور و درخشش سابق را داشت!

 زد. یخانم لبخند گل

 ! یزمعز یستت نگشنه  -

 خانم جان!نه گل -

 :یدآهسته پرس خانمگل

 خانم چطوره؟ ینحال آقا نادر و نسر  -

 گفتم:  ینیغمگ یتن صدا با

 !کنهیم یتشاذ یشمامانم خوبه، بابام هم که مشکل قلب -

 .زد یشمان گل خانم به کدربرق چ یهوکردم   حس

 چرا؟ مگه دکتر نرفته؟ -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 !یرهنم یجراح  یغ ت یر عمل بشه و بابام هم ز یدبا یچرا رفته، ول - 

و گل خانم  یدحرفمان را بر   یرشته  کردیکه گل خانم را صدا م  یپسرک   صدای
 از جا برخاست.

 یکمهات رو عوض کن و لباس یامبرات لباس آوردم، تا من برم و ب یل،سئو -
 استراحت کن!

 ممنون، چشم. یلیخ -

کردم و   یضرا تعو یمهاخانم سمت در رفت و از اتاق خارج شد. لباس گل
 .یدمخودم کش یدوباره پتو را رو

 یمهاکرد که چشم یققدر گرما و حرارت به وجود آدم تزرآن ینفت  بخاری
 خوابم برد. یکِ   دانمیناخودآگاه گرم شدند و نم

بار خود نگاهم که با نگاه محبت  یدمسرم د  یکه گشودم، گل خانم را باال  چشم
 .کردیم

 یدسرم کش  ینگاهش کردم. گل خانم دستش را رو  یز پلک زدم و من ن  آهسته
 گفت:  کردیطور که نگاهم مو همان

 !یزمعز  یقدر الغر شدچه -

درون  یره،طور که خگذاشتم و همان شیدهدست چروک یرا رو دستم
 گفتم:  کردمیسبز گل خانم نگاه م یهاچشم

 سرم اومده؟ هایچ  دونییم -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 .یدکش  یخانم آه جگر سوز گل 

 !دونمیمادر، م دونمیم -

 فرستاد و ادامه داد. یرونخود را ب بازدم

 گرم بخوره!  ینبه زم ینگذره...اله یشخدا از باعث و بان -

 هجوم آورد. یوارد اتاق شد و با عجله به سمت بخار یر ام حال ینهم در 

 هوا چقدر سرد شده! یدهزمستون از راه نرس -

 یر برداشت، سپس سمت ام  ینرا از زم  ییخود بلند شد و پتو  یخانم از جا  گل
 دوش او انداخت. یآمد و رو

 .داشتمیخودم برم کشی؟یگل خانم چرا زحمت م  -

 گفت:  یر خانم رو به ام گل

 !یکنار بخار  ینمادر بش -

 یر و سمت ام یختر یچا یفنجان  ی،دست دراز کرد و از فالسک چا سپس
 گرفت.

 !یرو هم بخور تا گرم ش ییچا ینا -

 یرهخ  ییرا از دست گل خانم گرفت و به بخار چا  ییاستکان چا  یدان با قدر   امیر 
 شد.

 نگاه کردم. یر به ام یچشم یر جا شدم و زجابه یمدر جا کمی
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

...انگار چرخیدیسمت من م یبنشسته بود نگاهش عج یکنار بخار  یوقت  از  
 بودم و او دنبال حل عالمت سوال مسئله بود. یعالمت سوال یشمن برا

 چرخاند. یگریشد، زود سرش را به سمت دنگاهم که  یمتوجه

 خود برخاست و از ما دور شد. یخانم بدون حرف از جا گل

به ناچار لب باز  ینو به خاطر هم کردیم یتمداشت اذ یر ام یوابدون پر  نگاه
 کردم.

 شده؟ یزیچ -

 کرد.  یتالف  اشیرهرا با نگاه خ نگاهم

جا یگه! ما همدشناسمتیم کنمیحس م ینه...ول -  یدیم؟ند ییرو قبالا

 یدگشتم تا شا  یر در ذهنم دنبال چهره ام  کردم،ینگاهش م  یرهکه خ  طور همان
به  یزیچ کردمیهرچقدر فکر م یول یارمبه خاطر ب باشم یدهاگر قبال او را د

 .آورمیخاطر نم

 زد. یزد و بشکن یبرق  یشهاچشم امیر 

 یستی؟تو...خواهر آرش ن -

به سنگ خورده بود سکوت   شیر که ت  یر تکان دادم، ام  «ی»منف   یرا به معن  سرم
 کرد.  یار اخت

 بلند شدم. یزده از جاشد و من خجالت یک خانم با بساط شام به ما نزد گل

 !یدماومدم فقط خواب یاز وقت  م،مالحظهیقدر من ب چه -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 !یهچه حرف ینمادر...ا ینبش - 

 را از دست گل خانم گرفتم و سفره را پهن کردم. ینیسماجت س با

 نم گفت:رو به گل خا امیر 

 یشه؟م یچ  یادسرده، زمستون ب ینقدر ا ینجاو ا ییزهفعالا فصل پا -

 گفت:  یر زد و رو به ام یحیخانم لبخند مل گل

 یادبهار که م یول یاده،و دنگ و فنگ ز یشنها بسته مزمستون کالا راه -
 !یدنیهد ینجاا یعتطب

که با گل   هیمرد ک ینبپرسم و بفهمم ا یر داشتم از گل خانم در مورد ام دوست
 !کرد؟یبرخورد م یمیصم قدر ینخانم ا

 موکول کردم.  یگریسوال را به وقت د  ینا  یدنکردم و پرس  یار سکوت اخت  ولی

و سپس سفره را جمع کردم.   یمرا خورد  یمانرا پهن کردم در سکوت غذا  سفره
 که در خانه به صدا درآمد.  یمدور هم نشسته بود

رفت و بعد چند  یرونخود به ب یپالتو یدناز جا بلند شد و بعد پوش امیر 
که به دست داشت وارد خانه   و ساک و چمدان من یلبا آقا اسماع یقهدق

 شدند.

 .ینمو بش یستاشاره کرد الزم ن یلخاطر احترام بلند شدم که آقا اسماع به

 .غر زدن را شروع کرد یدرا د یلخانم همان که سر آقا اسماع گل

 !یجواب بد یایوقت اومدنه؟ از صبح منتظرم بچه ینا یل،اسماع -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 .شده بود یمانانگار از آمدن پش یچاره،ب یدهنرس یلاسماع آقا 

 .یادسرش م ییبال ینگفت  ی،کوچه ها کرد  یبچه رو چرا راه  ینتو ا -

لب باز کند و از خود دفاع کند که گل خانم مجال  خواستیم یلاسماع آقا
 .دادیاو را نم حرف زدن به

 دادی؟یم یجواب آقا نادر رو چ  گرفتینکرده سگ گازش م ییاگه خدا -

 و مرا نگاه کرد. یدرنگ از رخش پر  یلاسماع آقا

 خدا من رو بکشه...سگ به خانم حمله کرده؟ -

 گفت:  یپاچگ با دست  یلرفت که اسماع یلبه اسماع یاخانم چشم غره گل

 !ییجا یببرمتون درمونگاه  ینخانم...بلندش یلسئو -

 کرده آرام گفت:  روییادهبود ز یدهخانم که انگار فهم گل

 یعنی...پس  گرفتی...گفتم اگه گازش میفتیپس ب  جوریینا  خوادیحاال نم  -
 گازش نگرفته!

 .یدکش  یانشست و نفس آسوده ینزم یرو اسماعیل

 !یخواهر تو که من رو دق مرگ کرد -

 باش! پذیر یتمسئول یکمحقته،  -

برد و  یگریبود ساک و چمدان خود را به اتاق د یستادها یاکه گوشه  امیر 
 :یدپرس یلنشست و رو به آقا اسماع یلسپس کنار آقا اسماع
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 رمان  کی

 ی؟من رو آورد یامانت  - 

 یرو بخشییت»آره« بست و لبخند رضا یچشمانش را به معن یلاسماع آقا
 نشست. یر چهره ام

 برطرف شده بود گفت: یششپ یقهچند دق یخانم هم که، انگار ناراحت  گل

راحت  ینجاا یلاتاق بخواب تا سئو یکیبرو تو اون  یر امروز با ام یلاسماع -
 باشه.

 را باال انداخت وگفت: یشابروها امیر 

ها...اونجا که  یکن  یرو بستر  یلمن رو آقا اسماع خواییگل خانم، رسماا م  -
 سرده! یلیخ

 !یشهسردتون نم بریدیبا خودتون م یاضاف  یخب چندتا پتو -

را نگاه کردند که،  یگر هر دو بهم زل زدند و ناباورانه همد یر و ام یلاسماع آقا
 گل خانم دوباره گفت:

 !نیبر  ینکم پاشکم  ین،نگاه نکن یگرودهم هم جوریینا -

 طور خندان گفت:و همان یدخانم خندرو به گل یلاسماع آقا

 !یهخواهر آخه االن وقت شوخ -

رفت که من لپم رو از درون گاز  یلبه آقا اسماع یاخانم چنان چشم غره گل
 نخندم. یلو آقا اسماع یر ام یافهگرفتم تا به ق

 !یممن کامالا جد یلاسماع -



  

 
115 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 و گفتم: یدمحرفش پر  یانخواست التماس کند که م یلاسماع آقا 

 بخوابن! یگهبرن اتاق د یونآقا یستن یازیگل خانم جان...من راحتم و ن  -

 :یدخانم رو به من پرس گل

 یگی؟نم طور ینا یلو اسماع یر با ام یسیتو که تو دروا -

 یلو آقا اسماع یر ام یدمنه تکان دادم که، د یزدم و سرم را به معن لبخندی
 .یدنکش  ینفس راحت 

 

*** 

 یخانم چشم گشودم و نگاهم به تنهخروس گل  یصدا  آواز بد  یبا صدا  صبح
 ساختن سقف استفاده شده بود ثابت ماند. یکه برا  ییهادرخت

بلند شدم، رخت و  یشدم و سپس از جا یرهخ یبه سقف چوب  اییقهدق چند
 زدم. یرونخوابم را جمع کردم از خانه ب

گل خانم را پرکرده بود و   ییروستا یاطها، تمام حگاو گوسفند و مرغ  صدای
 .کردیبه من منتقل م یحس سرخوش یه

را گرم  ینکه زم  یدینور خورش یر ز یقهبه خود دادم و چند دق یو قوس کش
 زدم. یداطرافم را د یچشم یر و ز یستادمکرده بود ا

 ند گفت:من، با لبخ یدنآمد و با د یرونب یلهخانم از طو گل

 !ینجاا یاب یسادیمادر، چرا اونجا وا یلسئو -
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 رمان  کی

 شنگول و سرخوش بود. یادیز یسمت گل خانم رفتم که سر صبح  به 

 !ینیها رو بببزغاله یداومد. با یاش به دنبزمون بچه یشپ یکم یلسئو یوا -

 :یدمبه گل خانم نگاه کردم وبا شعف پرس یجانه با

 کجان؟  -

 اشاره کرد و گفت: یلهخانم به داخل طو گل

 !یلهتو طو -

 را باز کردم و سمت بزغاله ها رفتم. یلهطو در 

که  یدمکش یاخفه یغ صورتم نشست و ج یرو یلبخند بزرگ  یدنشاند با
 خانم با خنده نگاهم کرد.گل

 چته دختر، آروم باش! -

 قدر نازن!خانم چهگل  یوا -

برداشت و در آغوش من  ینزم یها را از روغالهاز بز  یکی یاطخانم با احت گل
گرانبها که ترس از شکستن آن را داشته باشم   ییلهگذاشت و من، همچون وس

 محکم در آغوشم آن را نگه داشتم.

 و نگاهش کردم که گل خانم گفت: یدمسرش کش یرا رو دستم

 به تو! یدمرو م ینا -

 دم.نگاهش کر  یو با خوشحال یدمخانم چرخسمت گل به
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 رمان  کی

 خانم؟واقعاا گل - 

 و کنار مادرش گذاشت.خانم بزغاله را از دستم گرفت  گل

 دلم!  یز عز  یهدروغم چ -

 او تشکر کردم که گل خانم دوباره گفت: خانم را در آغوشم گرفتم و از  گل

 یهات رو بشور، من هم صبحانهت حاضره، تو برو دستصبحانه یزمعز  -
 ! یامبدم و ب رو ببرم تو باغ یر و ام یلاسماع

 !یماومده بودم اونجا رفته بود یشکه چند سال پ  یهباغتون همون باغ -

 خانم با لبخند نگاهم کرد. گل

 ت خوبه ها!آره مادر...ماشاءاهلل حافظه -

 زدم وگفتم: لبخندی

 گردش کنم!  خوامیهم م یکممن ببرم... ینپس صبحونه رو بد -

 !برمیخودم م یشه،نه مادر زحمتت م -

 یاطح یتو یهاطور که نگاهم به مرغ و جوجهآمدم و همان یرونب یلهطو از 
 بود گفتم:

 !ینماطراف رو بب ینخودم هم دوست دارم ا ی،چه زحمت  -

 گفت:خانم که قانع شده بود، با بردن صبحانه توسط من موافقت کرد و  گل

 تر بپوش.گرم  چیز یهرو عوض کن و  هاتپس برو لباس -
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 رمان  کی

 یرونحاضر و آماده ب  یقهو در عرض چند دق  یدمو سمت خانه دو  گفتم  «چشم» 
 یجانکه حاضر کرده بود را به دستم داد و من با ه  یاآمدم. گل خانم بقچه

 تکان دادم و از کنار گل خانم گذشتم. یخداحافظ  یبه منزله دستی

 .کردمیجا را نگاه مکوتاه از کوچه گذشتم و با دقت همه  یهاگام  با

که   شنیدمیرا م یشانو صدا کردندیمن به من نگاه م یدنتا، با دروس مردم
 .کردندیدرمورد من پرس و جو م یکدیگر از 

ام را مداوا رودخانه گوشم را نوازش کرد و روح خسته  یبه باغ، صدا  یدنرس  با
 کرد.

را که به دست گرفته بود را مطالعه  ینشسته بود و کتاب  یدرخت  یر ز امیر 
 .کردیم

نگاهم  داشتم،یگام برم  یر طور که سمت امباغ را باز کردم و همان یچوب  در 
 ماند. یرهاسپرتش خ یپت یرو

دهم   یصتشخ  یبه راحت   توانستمیو نبود لهجه، م  یدنطرز لباس پوش  یدند  با
 نبود. ینجاکه اصالا اهل ا

 خود بلند شد و با تعجب نگاهم کرد. یمن از جا یدند با

 شما -

 رو آوردم. تونصبحونه -

 انداخت و بقچه را از دستم گرفت. یبه اطراف نگاه  امیر 
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 رمان  کی

 دستتون درد نکنه! - 

را گرفتم که  یلکه به لب داشتم نگاهش کردم و سراغ آقا اسماع  یلبخند با
 گفت:

 !یشهم یداشاطرافه...االن پ ینهم -

 با تشر گفت: یر نشستم که ام ینزم روی

 سرده! ینزم -

 اخت وگفت:اند ینزم یرو ییپتو سپس

 !ینیدرو پتو بش -

انداختم  یپتو نشستم و به اطراف نگاه  یخواسته بود، رو یر که ام  طور همان
 :یدپرس یر که ام

 ین؟خانم داربا گل یشما چه نسبت  -

 گفتم:  یفیضع یکردم و سپس با صدا  یار سکوت اخت ابتدا

 دور. یآشنا -

 :یدو دوباره پرس یختر ییخودش چا یبرا امیر 

 ی؟حرف کم  قدر ینا یشههم -

 سفره است. ینگاهش رو یدماو نگاه کردم که د رخیمن به

 کرد.  یر گنگاهم را غافل یکهورا سمتم چرخاند و  نگاهش
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 رمان  کی

 .یدپرس  یبلند  یخود بلند شدم و خواستم از کنار او دور شوم که با صدا  یجا  از  

 یری؟کجا م  -

 .یدماو را شن  یه باز صداتر شدم کاز او دور   یگر کردم و چند گام د  یاکالفه  پوف

 !یامصبر کن من هم باهات ب یشی،نکرده گم م ییدختر خوب، خدا -

حرف را   ینا  یتکه با جد  یمروحرص به سمت عقب برگشتم و به مرد روبه  با
 .یستادمن ا یروبه سمتم گام برداشت و روبه یر زده بود نگاه کردم. ام

 او سرم را باال گرفته بودم. یدند یو برا رسیدیم شینهستا وسط قفسه قدم

 ینرا مجبور کرد تا به سمت او برگردد و من از ا یر ام یلآقا اسماع صدای
که رو به آقا   یدمرا شن  یر ام  یفرصت استفاده کردم و به راهم ادامه دادم. صدا

 گفت:  یلاسماع

 !یرمتون حاضره من دارم مصبحونه یلآقا اسماع -

 .آمدیکه داشت به دنبالم م  یدمپاش را شن یصدا سپس

 آمد حرصم گرفت. یپسر که داشت پشت سرم م یناز دست ا ناخواسته

 .یستادهم ا  یر ام  یدمخود ماندم که د  یو ثابت سرجا  یدماز حرکت کش  دست

که گوشه لبش جا  یبا لبخند محو یدمانداختم که د یپشت سرم نگاه  به
 .کندیخوش کرده بود نگاهم م

 و گفت: تکان دادم که لب باز کرد یهچ یرا به معن سرم
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 رمان  کی

 !ینماطراف رو بب ینا خوادیخب، منم دلم م یهچ - 

 .یدمحرص بهش توپ با

 !ینرو بب یگهد جاییهخب، برو  یجا مگه قحطه، چرا دنبال من راه افتاد -

 بود.  یهر چندبار با پرخاش با او صحبت کرده بودم هم راض  ینکهانگار از ا  امیر 

پشت سر  یر باز هم ام یدمتم و به راهم ادامه دادم که دسمت جلو برگش به
 .کندیمن دارد حرکت م

 بلندتر از قبل، گفتم: ییبا صدا بار ینبه سمت او برگشتم و ا دوباره

مثل  یکم سن و سال  ی)پوزخند زدم( البته از مرد ی؟چ  یعنیکار االن   ینا -
 !یگهد ینجاهل یست؛ن یدشما هم بع

 شیدهبر  یهاخنده یانزد که با ترس نگاهش کردم. م یاچنان قهقهه امیر 
 گفت:

 باال انداخت( یطنترا با ش یش)ابروها زنم،یجوون م قدر ینواقعا ا -

 برم که کالا خوشگلم! یکمونقربون ژنت -

 .کندمیم و داشتم گوشت آن را مبه جون پوست لبم افتاده  یتشدت عصبان  از 

مرد  ینکه آرامش داشته باشم که البته با وجود ا  ینجاپاشدم اومدم ا مثالا 
 !دونمیم یدبع

 نشستم. یتکه سنگ بزرگ  یتوجه به او به راهم ادامه دادم و رو بدون
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 رمان  کی

ها آن  وزید،یکه م  یمبودند و نس  یختهکمرم ر  یشالم تا رو  یر بلندم از ز  موهای 
 وا داشته بود. یرا به باز

حال   ینبا ا  یکرده بود، ول  روحشانیکه آمدن خزان ب   میستنگر   ییهاچمن  به
 خودشان را حفظ کرده بودند! یباییباز هم ز

 .سکوتم را بهم زد مثل مگس مزاحم یر،ام یصدا دوباره

 درسته؟! یگهبود د یلاسمتون سئو یگمم -

 .یدمرا شن یشچشمانم را بستم که دوباره صدا یر ام یتوجه به صدا بدون

 !ی؟دهانت بچرخون  یسخته اون زبون رو تو قدر ینواقعا ا -

 فرستادم. یرونرا باز کردم و نفسم را با سرعت به ب چشمانم

 دوست ندارم باهاتون حرف بزنم! -

 زد. یپوزخند امیر 

 !یحرف زدن با مردها رو دار یایفوب انگار  -

 گفتم:  یتو با عصبان یدمبه سمتش چرخکامالا   بار این

 نداره! یارتباط  یچبه شما ه -

دوباره مثل کنه  یر ام یدمسنگ بلند شدم و به راهم ادامه دادم که د یرو از 
 و دنبالم به راه افتاده! یدهبهم چسب
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 رمان  کی

 یچرو بارش کنم که پام پ یاداز دهنم درم یبه سمت برگردم و هرچ  خواستم 
شد و من   یر دست ام  یر اس  یمکه بازو  یفتمب  ینزم  یوخورد و کم مانده بود که ر 

 .یدمکش  یبلند یغاز ترس ج

 ینراحت شد که پخش زم یالمخ یرا از ترس بسته بودم، وقت  هایمچشم
 .یدمرا مقابل خودم د یر چشمانم را باز کردم و صورت ام یام آهسته النشده

 که نجاتت دادم.  بارهیندوم ینا -

 اد کردم و بدون توجه به او به راهم ادامه دادم.آز  یر را از دست ام بازویم

 نشستم. ینزم یجا روخسته شدم همان یکوه باال رفتم و وقت   یهاوسط تا

 .کردیبود و نگاهم م یستادهچند متر دورتر از من ا امیر 

 صورتم جوانه زد. یرو یلبخندکردم و ناخواسته منظره روستا نگاه  به

دم  یکه دوست داشتم هرچ   یبه طور یخت،باز اعصابم را بهم ر یر ام صدای
 دستم سنگ بود رو به سمتش پرتاب کنم.

 .کردییم یدتشکر با یهها، حداقل  یناسپاس یلیخ ییشخدا -

 دادم و گفتم: یرونرا با صدا ب نفسم

 !یدمن ازتون نخواستم که کمکم کن -

 یصاش را تشخزدهپر از ُبهت  نگاه  توانستمیچند متر فاصله هم، م  یناز ا  حتی
 دهم.
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 رمان  کی

کردم   یبلند شدم و سع یمکم از جاشدم، کم یر روستا س یدناز د ینکهاز ا بعد 
 یسخت تر بود به طور  یلیرفتن، خ  یینباال آمدن از پا  یبروم ول  ییناز کوه پا

هم بخورم  ینزم ینکهو ترس از ا یافتیم یشکه با هر قدم، سرعتم هم افزا
 .شدیم تر یشب

 یزیرفتم، چ  یینتر کردم و چند قدم به سمت پارا محکم  یمپا  یجا  یاطاحت  با
 شد و کم مانده بودم پرت شوم. تر یشبرسم که سرعتم ب ییننمانده بود به پا

باشد  یکی خواستمیبود و در آن لحظه فقط م یدندو یهرفتن من شب پایین
 که نجاتم دهد.

طور : »توقف نکنم و با سرعت همانگفتیکه با داد م  یدمرا شن یر ام صدای
 حرکت کنم.«

 یچپ یمراه ناگهان پا یهاو من وسط آمدیداشت با سرعت سمت من م امیر 
 .یستادسرم ا یباال یر افتادم که ام ینزم یرو یدمکه کش  یغیبا ج خورد و

 شد؟ یچ  -

 له کردن بود.آمد، آه و نا که از من برم  یو تنها کار کردیدرد م پایم

با ترس  یر و ام یدمکش  یغ دراز کرد که دوباره ج یمدست خود را سمت پا امیر 
 .یددست خود را پس کش

 چته؟ هنوز که دست نزدم! -

 .یدمگز   لب
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 رمان  کی

 .کنهیدرد م - 

طور که با حرص دست خود »تأسف« تکان داد و همان  یسرش را به معن  امیر 
 گفت:  بردیقوزک پام م یرا رو

 ...کمکت کنم.خورهیبهت برنم یانااگه اح -

 .یدرو به من پرس یر که ام  یختمر یمهارا در چشم التماس

 ی؟شق کله  قدر ینا یشههم -

جا شد و من جابه یمحس کردم استخوان پا یهوکه   کردمینگاهش م داشتم
 .یدمکش  یبلند یغ از درد ج

 گفت:  کردیمرا نگاه م طور کهبلند شد و همان ینزم یاز رو امیر 

 تموم شد. ینارنج خانم نازک -

 .یدمدندان کش  یر بردم و آن را ماساژ دادم و از درد لبم را ز  یمرا سمت پا  دستم

در رفته بود که انداختم جاش، االن هم دستت رو بده به من و آروم بلند  -
 شو.

 بلندم کرد. یتصبان»نه« تکان دادم که با ع یرا به معن سرم

 !یقدر واقعاا رو مخ چه -

 را به زور دور گردنش انداخت و بدون توجه به معذب بودن من گفت: دستم

 .یارآروم حرکت کن و به پات فشار ن -
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 .یستدضربان قلبم شدت گرفته و کم مانده قلبم با کردمیم حس 

 .کردیخفه م  قلبم داشت خودش را  طور یناز شرم که ا  یااز ترس بود    دانمنمی

خاطر قد بلندش خم شده بود تا با من هم قد شود و من بهتر بتوانم راه  به
 بروم.

پچ بود و با هم پچ یدر حال برس یر من و ام یروستا نگاهشان رو مردم
 .کردندیم

که سرم را تا حد امکان خم کرده   یطورترم کرده بود، بهنگاهشان معذب طرز 
 بودم. یرهخ ینبودم و به زم

من جارو  یدنکه با د  زدیرا جارو م یاطخانم باز بود و داشت حگل  یاطح در 
 انداخت و با سرعت به سمتم آمد. ینزم یرا رو

 شده؟یخدا مرگم بده، چ  -

 زود گفت: امیر 

 .یستن یزیخانم، رگ پاش گرفته چگل  یچیه -

 یشتر خانم بتا گل  یمنگو  یزیانداختم که بهم اشاره کرد چ  یر را سمت ام  نگاهم
 نگران نشود. یناز ا

 آخه...صبر کن. یادسر تو ب یدبا یاریهبد ب یچرا هرچ  -

 سرعت سمت خونه رفت و با تشت آب برگشت. به
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تشت آب گرم  یرا تو یمخانم پاو گل ینمتراس بش یکمکم کرد رو امیر  
 گذاشت.

 شدم و گفتم: پام که زود مانعشکرد به ماساژ دادن   شروع

 .یدمخانم خودم انجامش مگل  -

 را پس زد و گفت: دستم

 !یهچه حرف یننه مادر ا -

 ماساژ دادن را از سر گرفت. دوباره

 تر درد بکشم.کاسته شود و کم  یمباعث شد از درد پا ماساژ 

 خانم گفتم:به گل رو

 خانم جان بسته، پام بهتره.گل  -

 آورد. یرونرا از تشت آب ب یمو پا یدماساژ کشدست از  خانمگل

و اولش سگ بهت حمله کرده   ینجاا  یروز نشده اومد  یهرو بکشه،    خدا من  -
 و االن هم پات!

 .یستشما که ن یر آخه تقص ید،نگ جوریینتو رو خدا ا -

 پراند. یکهت امیر 

 ینهم  یگل خانم...بعدش هم آدم دست و پا چلفت   یشهنم  یچیشآدم بد ه  -
 !یگهد یشهم
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 رفت و گفت: یاحرص نگاهش کردم و گل خانم به او چشم غره با 

 یر؟ام یهچه حرف ینا -

از دستش   یلمن ب  یدنبا د  یچارهشد و ب  یاطبه دست وارد ح  یلب  یلاسماع  آقا
 .یدرها شد و به سمتم دو

 خانم؟ یلسئو شدهیچ  -

 زدم و گفتم: لبخندی

 خوب شد. که  کردیپام درد م یلآقا اسماع یچیه -

 :یدنگاه کرد و پرس یر به ام یلاسماع آقا

 تو؟ یخانم نبود یلسئو یشجان مگه پ یر ام -

 گفت:  کردیرا محکم م  اشیطور که بند کتون خود بلند شد و همان  یاز جا  امیر 

 جا مونده بود.من نبودم که همون یگه،نشسته د ینجابودم که االن ا -

 »کارن« را صدا زد. یبلند یبا صدا یر نگفت و ام یگرید یز چ یلاسماع آقا

 یدست خود را رو  یر آمد و ام  یر سمت ام  کرد،یکه م  یبلند  یهابا پارس  کارن
 یفتدسگ باعث شده بود ناخودآگاه بدنم به لرزش ب  یها. پارسیدسرش کش

 گفت:  یر و رو به ام یدخانم فهمکه گل

 !ترسهیم یلسئو یر،ام یرونسگت رو ببر ب -

 خارج شد. یاطاز ح کردیطور که نگاهم مکرد و همان  یپوف عصب امیر 
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 رو به من گفت: خانمگل 

 .یشهتو...باز هوا داره سرد م یمبذار کمکت کنم بر -

 .یمرا گرفت و به همراه هم، وارد خانه شد  یمبازو  یر کردم و گل خانم ز  موافقت

 کرد.  تر یادز را یبخار ینشستم و گل خانم شعله یبخار کنار 

 هم وارد خانه شد و کنارم نشست. یلبعد آقا اسماع کمی

 دخترم؟ یخوب  -

 گفتم:  یلو رو به آقا اسماع یدمصورتم پاش یبه رو لبخندی

 ممنون. یلخوبم آقا اسماع -

 آورد و به سمتم گرفت. یرونب یکتش شکالت   یباز ج یلاسماع آقا

 جان. یلسئو یر بگ -

 کردم.  «یلب »تشکر  یر گرفتم و ز  یلت آقا اسماعلبخند، شکالت را از دس با

چشمانم سمت در   یم،را خورد  یمانسفره را پهن کرد و در سکوت غذا  خانمگل
 انگار قصد آمدن نداشت. یبودم، ول یر و منتظر ام چرخیدیم

 

*** 

خانم در خانه و گل یلغروب کرده بود و من به همراه آقا اسماع خورشید
 .یمنشسته بود



  

 
130 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 .یمدر خانه با شدت باز شد و همه هراسان سمت در نگاه کرد ناگهان 

که متورم شده بود در چهارچوب در ظاهر شد و با   یبا رگ گردن  یجوان  پسر 
 چهار ستون خانه را لرزاند. یدکه کش  یانعره

 من بود. یرو ینشو نگاه خشمگ زدیم نفسنفس

 او رفت و با خشم گفت: ه سمتب یلاسماع آقا

 یست؟ن  یتو حرمت حال  ینجاا  یکشون اومدچته نعره  ین؟حس  شدهیباز چ   -

 گفت:  یلخود را از من گرفت و رو به آقا اسماع یننگاه خشمگ حسین

 جوریینرسمشه ا دارییههمه همسا ینرسمش؟ بعد ا ینها یل،آقا اسماع -
 !یدکن  یفمونخار و خف جوریین...ایدجوابمون و بد

 .یدپرس یناز حدقه درآمده، رو به مرد حس یهابا چشم خانمگل

 ین؟تو حس یگیم یچ  -

جون   یکه شده بال  یهپسر ک  ینخواهرم...ا  زنم،یحرف م  یروزهدارم در مورد ف  -
 ما؛ هان؟

 را نگاه کردند و گل خانم لب زد. یگر دهم یلخانم و آقا اسماع گل

 یگی؟رو م یر ام -

 .یدنعره کش تر یشب تر یشب حسین
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که نبود   ی...که البته چند روزینجاستماهه ا یه  یگم،بله، همون شازده رو م  - 
 فرما شدن. یفزرشک! آقا دوباره تشر  یدیم،شرش رو کم کرده که د یمگفت

 گفت:  یتبا عصبان یلاسماع آقا

 یمهامون بگبه مهمون یدبا یکه، کِ   یریماز شما اجازه بگ یدبانکنه از فردا  -
 یان؟ب

 و گفت: یدکش  یاپوف کالفه حسین

 داره! یمهمون شما به ما چه ربط  یل،که آقا اسماع  یستن ینموضوع ا -

 در هم گفت: یهابا اخم ینرو به حس بار ینخانم ا گل

 یه؟پس باز دردت چ -

 مشت شد. ینحس دست

 یهوکه مهمونتون چشم ناپاکه، به خواهرم چشم بد داره... ینهدرد من ا -
 !ینگفت  یننگ تونیاطرو انداختم تو ح جنازش یدیند

 .یدرا سفت چسب ینحس ییقه یتبا عصبان یلاسماع آقا

 تو پسر؟ حرف دهنت رو بفهم. یگیم یچ  -

 زد. یشخندن حسین

وقت بود حلواش رو  یلیشما نبود خ یلاگه فام یل،آقا اسماع یبه واهلل عل -
 !یفح ین،خورده بود
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 .یداش را سفت چسبرا قطع کرد و چانه ینحرف حس یلاسماع آقا 

به  یر ام یست،ن یکس  یر تر از امپرروتر نشو...چشم پاک یگمنم یچیه یه  -
 نزن. ینظر بد نداره پس حرف الک  یکس

 با پوزخند نگاهش را سمت من انداخت وگفت: حسین

دور و بر خواهرم اومده من هم دور و بر  ینمبب یدم،دارم هشدار مفقط  -
 !یپلکمخواهرش م

 یلیس یکه صدا  یدکوب  ینگوش حس  یر ز یمحکم یلیبا خشم س یلاسماع آقا
 خانه پخش شد. یدر فضا

پر از خون و  یبا چشمان  ینحکم فرما شد که حس یبیسکوت عج ایثانیه
 سکوت را شکست. ینا کشیدیکه م  یتند یهانفس

 ... .یفح یتر از منبزرگ یف،ح -

 رفت. ینسمت حس یتخانم با عصبان گل

و  یاون دهنت رو باز کن ینکهاصال قبل ا یگی؟م یدار یچ  فهمییم یچه -
 کنی؟یبهش فکر م یحرف بزن 

 نامزدش کنارشه، هان؟ یخواهر تو داره وقت  یکار چ امیر 

 .یمو من با بهت به گل خانم نگاه کرد یلاسماع آقا

ها وصله یننه ا یه،اونجور یر اشتباه اومده، نه ام بار ینبرو به خواهرت بگو ا -
 نامزدشه! یستهم خواهرش ن یشونا چسبه،یبهش م
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و  زدمیپلک هم نم یبهم وارد شد که حت  یاسم نامزد چنان شوک  یدنشن با 
 .کردمیخانم نگاه مناباورانه به گل

 تر شد و لب باز کرد.پوزخندش پررنگ  ینحس

 نداره. یبه من ربط  یگهد -

 زد و گفت: ینبه حس یاضربه خانمگل

 روشن کنم. ینارو با ا یفمتکل یداون چادر رو بده به من، من با یلاسماع -

 .یدکش  یادشد و فر  یخانم عاصکه گل  یدبگو یزیخواست چ یلاسماع آقا

 گفت:  ینبه ناچار چادر را به دست گل خانم داد و رو به حس یلاسماع آقا

 !یرونبرو ب -

 رفت.. یرونخانم هم پشت سر او باز خانه خارج شد و گل حسین

 .لرزیدیکه زد به جانم انداخت م  یخانم با حرف که گل  یبدنم به خاطر شک   تمام

کاش من   یافتاد که ا  یادم  یقه،خود ماندم و بعد چند دق  یسر جا یقهدق  چند
 از چه قرار است. یهقض فهمیدمیها رفته بودم و مهم با آن

 

*** 
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 یل. آقا اسماعداشتیبود و استوار گام برم  یدهچادرش را سفت چسب  خانمگل 
بار  یر دست بردارد او ز یونسکه از رفتن به خونه حاج   کردیهرچقدر تمنا م

 .رفتینم

 یعشخانم بدجور ضاگل  نکهیو به خاطر ا  کشیدیم  یاکالفه  یهانفس  حسین
و   یستادا  یونسدر حاج    یروبهخانم رو. گلخوردیکرده بود خون خونش را م

 بعد در باز شد. یقهزد و چند دق یچند مشت محکم به در چوب 

را  ینبود و با ترس و وحشت برادرش حس یستادهخانم ادر مقابل گل فیروزه
 .کردینگاه م

 یدکه به خاطر ترس بهم چسببده بودند آهسته پرس  ییهالب با

 خانم؟شده گل یچ  -

گفته بود   ینبه حس یروزهکه درمورد ف  ییهابه خاطر حرف یالحظه خانمگل
و  یبدختر نج دانستیو م شناختیرا م یروزهاو ف یرازده شد؛ زشرم
ه خود قدر او را ناراحت کرده بود کآن  ینحس  یهاحرف  یاست ول  یریزسربه

 است. هکرد  یانب یروزهرا در مورد ف هاچطور آن حرف دانستیاو هم نم

 گفت:  نگریستیرا م یروزهطور که فهمان خانمگل

 کرده؟  یجادمزاحمت ا یر جان، ام یروزهف -

خانم کرد. گل  یار و سکوت اخت یستبا ترس و وحشت برادرش را نگر  فیروزه
 مطرح کرد.خود را دوباره  سوال یتر بلند یبا صدا

 زد: یادبا نعره فر  ینتکان داد و حس «ی»منف  یسر خود را به معن فیروزه
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 . تو دختره... یگیم یچ  - 

 رفت. یروزهرا ادامه نداد و سمت ف حرفش

 به آقاجون... . یامروز داشت  یاروکه درمورد اون   یمگه تو نبود -

 که مشهود بود گفت:  ییحرف برادرش را قطع کرد و با لررش صدا فیروزه

تو چرا باز معرکه  ین،هامون به خودمون مربوطه حسمن و آقا جون حرف -
 ی؟گرفت 

 یخانم عصبگل  ید،کوب  یروزهدهان ف یبا پشت دست خود محکم تو حسین
 را هل داد و با داد گفت: ینحس

 تو؟ کنییم یکار چ -

در ظاهر  یدر آستانه کردیطور که سرفه مت، همانعصا به دس یونس حاج
 .یدپرس ینشد و رو به حس

 شده باز؟ یچ  -

خانم با حالت گوش گل  یر نگاه نگرانش را سمت پدرش انداخت و آرام ز  فیروزه
 زار گفت:

 بابام ناخوشه! ید،خانم توروخدا بر گل  -

 گوش او زمزمه کرد.  یر ز یبا لحن آرام یروزهمثل ف خانمگل

 ینجااز ا ینپسر مردم حرف درآورد یچرا داداشت و خودت، برا یتا نگ  -
 نه! یاهم بدونه  یونسحاج  ید...بایرمنم
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 لب زد: یدهترس فیروزه 

ناخوشه، به قرآن من اصال درمورد  یضه،خانم دستم به دامنت...بابام مر گل  -
 نزدم من فقط به بابام... . یحرف  یر آقا ام

 یروزهسمت ف ینشد. حس یر ززده سربهخجالت حرف خود را خورد و ادامه
 :یدپرس یادهجوم آورد و با فر 

 !بریدهیستو حلقت گ یزهبزنم دندونات بر  زنید؟یحرف م یدر گوش یهچ -

 گفت:  یتر شد و دوباره با لحن آرام  یمخانم قاپشت گل یدهترس فیروزه

 ترسمیخونتون...م  یاممن فردا خودم م  یدبر   ینجاخانم جان تو رو قرآن از اگل  -
 .یفتهب یزبونم الل واسه بابام اتفاق 

 گفت:  لرزیدیکه م  ییبا صدا یونسکه حاج   یردرو بگ یروزهخواست ف حسین

 چته تو پسر؟ ینبس کن حس -

 اش با داد گفت:با رگ متورم شده حسین

جلو  هایستیخانم وا م ینا یپدر من، چرا وقت  یگهشماست د یر همش تقص -
 تو دهنش آخه؟ ینزد یشهزن مالک نم یگهمن و م

 گفت:  یلکرد و رو به اسماع  یسرفه بد یونس حاج

 ست؟درنده جور ینچرا نگاه خواهرت ا یلاسماع شدهیچ  -

 خانم انداخت و آهسته لب زد:به گل ینگاه  اسماعیل
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 رمان  کی

 .کنیمیرفع زحمت م یم...ما داریحاج  یچیه - 

 .یمرو آمد که بر خانم چشم و ابرو به گل سپس

آمد و  ییناز موضعش پا یروزه،ف یالتماس گونه یهانگاه یدنبا د خانمگل
از خانه به  ید،ها را هم نفهمآمدن آن یلکه دل  یونساز حاج  یبعد خداحافظ 

 زد. یرونهمراه برادرش ب

 

*** 

بلند  یمدر از جا ی. با صدافتادمایداشتم پس م یتو دلم نبود و از نگران  دل
 :یدمزود پرس یدنشوارد خانه شد. با د یر ام یهوشدم که 

 کو؟  یلگل خانم و آقا اسماع  -

 :یدبه پشت سرش انداخت و رو به من پرس ینگاه  امیر 

 یستن؟مگه خونه ن -

 فرستادم و گفتم: یرونرا با صدا ب نفسم

 ... .یلمرد اومده بود دعوا و گل خانم و آقا اسماع یهشما؟  ینکرد  یکار چ -

از خانه خارج شد. من هم با ترس پشت   یعکه سر   یدانگار موضوع را فهم  امیر 
به همراه آقا  زدیطور که غر مگل خانم همان یدمرفتم که د یرونسر او ب

طور و همان یدبه سمت او دو یر ام یدنخانم با دشد. گل یاطوارد ح یلاسماع
 .یدپرس لرزیدیکه از ترس م
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 رمان  کی

 شناسی؟یتو اون رو م یه؟چ یونسج دختر حا ینا ییهقض یر ام - 

 و سپس گل خانم را نگاه کرد و گفت: یلسردرگم آقا اسماع امیر 

 شده بود؟ یداشده، باز اون برادرش پ یچ  -

را نگاه کرد و لب باز  یر زده بود، ام یرونکه از حدقه ب  ییهابا چشم خانمگل
 کرد.

 الم شنگه راه انداختم. یها؟ نکنه من امشب الک  یچ  یگهچشمم روشن! د -

از خواهرش و من گفته اشتباهه...اون دختر رو من تو  یزیاگه اومده چ -
 و ازم کمک خواست. یدمدرمونگاه د

 .خانم چادرش را از سر خود باز کرد گل

 یر؟ام یچه کمک  -

 خانم با حرص گفت:نگفت که گل یزیسکوت کرد و چ امیر 

 سرخود؟ کنییم یکار چ ی...تو دارشناسییروستا رو نم ینا یهالتو انگار ا -

 و گفت: یدکش  یاپوف کالفه امیر 

بگم و اگه  تونمینم یزیچون چ ین،ازم نپرس یچیه یناز ا تر یشخانم بگل  -
 دوباره اون برادره... .

 گفت:  یر حرف ام یانرا نگاه کرد و م یر خانم با خشم ام گل

 !ین من گفتم نامزد دارچو یادب تونهینم یگهد -
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 رمان  کی

 گفت:  یبلند یخانم را نگاه کرد و با صداناباورانه گل امیر  

 ی؟چ  -

خانم را شده گلدرشت یهامن، با چشم بار ینخانم به من اشاره کرد و ا گل
 .نگاه کردم

 طور ینهم ا یدبا ینجایی،ا ینامزدته که البته تا وقت  یلمجبور شدم بگم سئو -
بدونه که   یداونم با  یول  یداد  یروزههم به ف  یچه قول  دونمیهم باشه...من نم

 .ینامزد دار

 لب گشودم: یمن با ناراحت  بار این

 امکان نداره! ینخانم، اگل  یول -

 و من ادامه دادم: یدسر ها سمت من چرخ یهمه

 کنم!  ینقش باز تونمیمن نم -

 نگاهم کرد. یو با شرمندگ  یددندان کش یر لب خود را ز خانمگل

 زن عقلش رو از دست داده. یر پ ینا یگیاالن م دونمیم -

 لب زمزمه کردم: زیر 

 دور از جون. -

 گل خانم ادامه داد:  و
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 رمان  کی

 یکار داره چ دونهیست، نمبچه ینکمک کن، ا  یرتمادر پ ینو به ا یاب یول - 
جان ازت  یلر، سئوحق رو به گردن من بذا ینتو کمکش کن و ا کنه؛یم

 .کنمیخواهش م

 انداختم: یبه گل خانم نگاه  یشرمندگ  با

 یول  میرمیشما م  یهم برا  یر بم  ینمن بگ  ی،چه حق   یهچه حرف  ینخانم اگل  -
 ... .یلیخ یباز ینآخه ا

 کرده بود ادامه داد:  یداپ یکه انگار راه نجات   امیر 

 کار بگذر.  ینخانم، از اگل  یگهد یگهراست م -

 شد. یرهخ ینخود جا داد و به زم یهاابرو ینب یاخم خانمگل

 یدلم از کار  و با غم به من نگاه کرد که ته  یدکش  یچنان آه   یقهاز چند دق  بعد
از من خواسته بود   یشرمنده شد. مگر او چه کار بزرگ   دادمیکه داشتم انجام م

 یدههم سخت د یادزنقش که  یهکردن  یکه نتوانم انجام دهم، فقط باز
 .شدینم

 یزم؟به سرم بر  یمن االن چه خاک  یر ام ی،ه  -

 لب زدم: یحرف قلبم فشرد و با لحن آرام ینا با

 خانم، اصال باشه.گل  یدنگ جوریینا -

 با حرص نگاهم کرد. یر ام چشمانش برق زد و خانمگل

 .کنمیم یباشه نقش باز -
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 رمان  کی

 داد زد: یتبانخواست مخالفت کند که گل خانم با عص امیر  

که به   یشیطرحت م ینا یخیالب یاو  کنییقبول م یا یر که گفتم ام  ینهم -
 تهران!  گردییو برم ینجاا یخاطرش اومد

ها لج کرده بود بچه  ینهم ع  یر بود که حد نداشت و ام  یقدر عصبآن  خانمگل
 .کردیلب زمزمه م یر خانم را زاسم گل یو ه 

 کرد و رو به گل خانم گفت:  گرییانجیم یلاسماع آقا

 ها! گیرییسخت م یادیخانم زگل  -

 کرد و گفت:  یلاسماع یآقا یاش رو حوالهو برنده یز نگاه ت خانمگل

 یعنیباشه  یر گفتم چشمت رو ام  یوقت  یستی؛ن تقصیر یتو هم ب  یلاسماع -
 ی؟چ 

 آخه من... . -

 آقا خودش رو تو مخمصه بندازه. ینکلمه حرف نزن، فقط نذار ا  یه! یسه -

ضرب گرفته بود و  ینزم یرو یشانداخت که با پا یر به ام ینگاه  خانمگل
طور که گل خانم را هم با سرعت همان یلسپس از کنار او گذشت. آقا اسماع

 یر سرش را چنگ زد و ز یموها یر پشت سر او وارد خانه شد. ام کردیصدا م
 بودم. یستادها یمکرد و من سردرگم سر جاب خود را لعنت ل
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 رمان  کی

نگاه من را  یدبود که با خود دعوا داشت و همان که چرخ یر ام یرو نگاهم 
نگاهم کرد. ناخودآگاه من هم اخم کردم و سمت   تر یو عصب  یدخودش د  یرو

 زد. یمخانه به راه افتادم که صدا

نداشتم سمتش بچرخم و خواستم به راهم ادامه بدم که دوباره اسمم   دوست
 یدهکه در هم کش  ییها. با سگرمهیستمرا صدا کرد و باعث شد از حرکت با

من بود، مسافت   یطور که نگاهش روهمان  یر و ام  یدمبودم، به سمت او چرخ
 .یستادکرد و مقابلم ا  یرو ط  ینمانب

.خانم گفت؟ موبهبه گل یچ  یکهاون مرت -  موشو بهم بگو، لطفاا

 نگاهش کردم. کالفه

 .دونییکه انگار خودت بهتر م  یی...همون حرفایچیه -

 رو بفهمم. چیزییه یدبا کنم،یخانم، خواهش م یلسئو -

 نشستم. ینزم یتم و روگف  یزیو من »آخ« ر یدکش  یر ت پام

 نگاهم کرد و گفت: یبا نگران  امیر 

 کنه؟یدرد م یلیپات خ -

زنان سمت . لنگ بلند شدم  ینزم  یتکان دادم و از رو  «ی»منف   یرا به معن  سرم
 جا ماند.جواب سوالش را بفهمد همان ینکهبدون ا یر خانه راه افتادم و ام

 

*** 
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 رمان  کی

بود.  یو گل خانم انگار منتظر کس گذشتیم ینآمدن حس یروز از ماجرا دو 
من، از نگاه کردن به راه  یکه حت   کردیم یرا ط  یاطقدر طول وعرض حآن

 او خسته شده بودم. یهارفتن

کردم. با باز کردن   یضرا تعو  یمهاآب خوردم و لباس  یوانل  یکرا با    هایمقرص
 .یددر خانه، سر گل خانم به سمتم چرخ

 جان؟ یلسئو یریکجا م  -

 یلم کجا موبا  ینمبب یرمخونه...م ینقدر نشستم تو اخانم دلم گرفت اونلگ  -
 زنگ به بابام بزنم. یه یدهآنتن م

 گفت:  ینشرمگ خانمگل

 تا درستش کنه. یستن یگیرشهم پ یلوقته قطعه و اسماع یلیتلفن ما خ -

 زدم وگفتم: لبخندی

 .کنمیم یشکار  یه یرونب یرمسرتون من که دارم م یفدا -

خارج شدم. نگاه نگران گل خانم رو هم  یاطو از ح یدمرا پوش هایمکفش
به خرج  یادیز یوسواس و نگران  یر من و ام یگرفتم. از آن شب رو  یدهناد
 .دانستمیو من علتش را نم دادیم

بودم گذاشتم و به سمت باغ به راه   یدهکه پوش  یبافت   یبج  یرا تو  هایمدست
 شنوم یرا م  یکس  یپا  یصدا  کردمیحس م  داشتمیکه برم  یافتادم. با هر قدم

 .کندیم یبمتعق جورایییک و  آیدیکه دارد دنبال من م
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 رمان  کی

از حد  یشب یانگار نگران  یدم،را ند یپشت سرم را نگاه کردم و کس بار چند 
 یلمرفتم و موبا یتپه نسبتاا بلند خانم، من را هم حساس کرده بود. سمتگل

 یدستم رو  ی،و با خوشحال  یدمرا د  یمرا به دست گرفتم. دو خط از آنتن گوش
 .یدلغز  یلمصفحه موبا

 لب باز کردم. یو با خوشحال یدمپدرم را شن یبوق صدا یندوم با

 .ییالو بابا -

 بابا جان؟ یدلم، خوب  یز سالم عز  -

 تر شد. یعم لبخندم

 ممنون بابا خوبم...مامان چطوره؟ -

 رو؟ هاشیسوغات  یاونم خوبه دخترم. گل خانم خوبه؟ داد -

 .یدمدندان کش یر به سرم زدم و لبم را ز ایضربه

 خانم هم خوبه.گل  -

 الحمداهلل. -

نه؟  یاخوشش آمد  هایخانم از سوغات گل  یدکردم که پدرم نپرس  خداروشکر 
دروغ سرهم   یدخانم را بدهم و باگل  هاییات چون من فراموش کرده بودم سوغ

 .کردمیم

 دوباره ادامه داد: پدرم

 !یلحظه گوش یهباهات حرف بزنه،  خوادیمنه م یشکاوه هم پ  -
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 رمان  کی

 گوشم شد.  انداز ینکاوه طن  یسپس صدا و 

 دختر خوب!  یشمنگرانت م  یگیو تمام؛ نم  یدیم  یامپ  یهخانم،    یلسالم سئو  -

 و... . شد یهوییآخه کاوه  -

بهتر بود به من  یگهد یهمون روز، بعد مطب رفت  ی،کن  یالپوشون  خوادینم -
 .گفتییهم م

 کردم و کاوه ادامه داد:  سکوت

تو هم  ی،و آلودگ  دود یونم ینجاها...ما ا یرفت  ییعجب جا شییخدا یول -
 کوکه!  یفتوک کنییآزاد و استشمام م یکه هوا

 کردم.  یکوتاه   یخنده

 خوری؟یهات رو سر وقت مدارو -

 دکتر. یبله آقا -

 پس خداروشکر. -

نگاه کردم و با  یلمکه به صفحه موبا  یدخش به گوشم رسکاوه با خش  صدای
 عجله گفتم:

 الو کاوه.الو... -

 لب باز کردم. تر یع و و سر  یدمکاوه را شن  یفنسبتاا ضع صدای

 .خداحافظ یادنم یگهکاوه به همه سالم برسون صدات د  -
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 رمان  کی

رفتم و سمت رودخانه حرکت  ییناز تپه پا یرا قطع کردم و با دلتنگ  تماس 
 کردم.

که کنار رودخانه نشسته بودند و   یدمکه جلوتر رفتم، دختران جوان را د  کمی
با  ینگاه دختر  ی. متوجهزدندیداشتند با هم حرف م ی،نسبتاا سرد یدر هوا
 .داشتیو چشم از من برنم کردینگاهم م یرهشدم که خ یآب  یهاچشم

. به زندیم یمصدا یدختر  یدمکردم و از کنارشان گذشتم که د  یکوتاه   سالم
 .کردیکه نگاهم م  یدمرا د یگشتم و دختر چشم آب سمت عقب بر 

 ین؟داشت یکار  -

 در سکوت نگاهم کرد و سپس لب باز کرد. یقهچند دق دختر 

 یرین؟شما نامزد آقا ام -

 ناخودآگاه بازتر شد. هایمچشم

 شما؟ یدببخش -

 .میروزهمن ف -

 ی هانگاهش کردم. چشم تر یقدق بار ینو ا اسم دختر، او را شناختم یدنشن با
 یوندیپر پ یعضو صورتش بودند و ابروها یباترینز یشاقلوه یهاو لب یآب 

نم لب باز ک  براش رقم زده بود. خواستم  یمعمول  یچهره  اش،یاستخوان   ینیو ب
 دوباره گفت: لزیدیکه م  ییکه دختر با صدا

 یرین؟واقعاا نامزد آقا ام -
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 رمان  کی

 یدواقعا با دانستمینگاه کردم که پر از درد بود و من نم یروزهف یهاچشم به 
او مجبورم کرد به   یآشنا  یشخص و بعد صدا  یک   یهاگام  ی. صدایمچه بگو

 سمت عقب برگردم.

 نامزدمه! یل...سئوبله -

استپ  یروزهف یکرد و نگاهم رو  یدنقلبم با سرعت نور شروع به تپ ضربان
ها جمع شده بود، که درون آن  یبه خاطر قطرات اشک  یروزهف یهاکرد. چشم

دستم را درون  یع سر  یر . امکردیو با بغض نگاهمان م درخشیدندیم
 گفت:  یروزهکرد و با لبخند، رو به ف  یر خود اس یقو یهادست

...در موردتون باهاش حرف زدم، ینهست داشت شما رو ببدو یلیخ یلسئو -
 ازم خواست که کمکتون کنم. یلمسئو یننگران نباش

زدن نداشت؛   یبرا  یرو نگاه کرد و انگار حرف   یر در سکوت فقط من و ام  فیروزه
ببارند. بعد از چند  اختیار یب  یشهاتا لب باز کند و چشم ترسیدیهم م یدشا
 ست لرزانش را سمتم دراز کرد و گفت:د یبا لبخند تلخ  یقهدق

 .یکمکم کن  خواییم ینکهو ممنون از ا یدنتخوشبختم از د یلیخ -

بود و قصد رها کردن نداشت.   بود که دست مرا گرفته  یر دست ام  یرو  نگاهش
 یر که به دستم وارد کرد شدم. ام  یفشار کوچک   یدست دادم و متوجه  یروزهبا ف

 دوباره گفت: یروزهرو به ف

 خوره،یعادت نداره سرما م  ینجاا  یبه آب و هوا  یلسئو  یم،ما بر   یگهخب د  -
 با اجازه!
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 رمان  کی

کنم و مرا به دنبال خودش  یخداحافظ  یروزهاجازه نداد من با ف یحت  امیر  
 لب زمزمه کرد: یر ز کرد،یطور که نگاهم مهمان یر ام .یدکش

 !خوامیمعذرت م یلیخ -

حبس   مینهگرفت. نفس در س  یرا دور انداخت و کنارم جا  دست خود  بار ینا  و
زمزمه  یتلب با عصبان یر تر شده بود. زسخت یمشده بود و گام برداشتن برا

 کردم:

 تو؟ کنییم یکار چ -

 .کنهیداره نگاهمون م یس،ه -

رفتم و خواستم دست او را از دورم باز کنم که با التماس  یر به ام ایغرهچشم
 نگاهم کرد.

 !یلسئو -

غره بود که تنها توانستم با چشم یختهخواهش و تمنا ر یشدر صدا قدر آن
نبود،  اییروزهف یگر که د  یمقدر دور شدآن ینگاهش کنم و حرص بخورم. وقت 

ام زود از من جدا شد و دستش را از دورم رها کرد و من نفس حبس شده  یر ام
 را آزاد کردم.

احساس  قدر ینا یبکشم که با چه جرأت  یادسرش فر  لب باز کنم و خواستم
سکوت باال آورد و  یخود را به معن زود دست یر ام یکرده است ول  یمیتصم

 گفت:
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 رمان  کی

فقط گوش کن؛  یکن  یرو سر من خال یتتعصبان یبخوا یرگبار ینکهقبل ا - 
 .کردمیم یکار  یه یدو واقعاا با یدبه ذهنم نرس اییگهد کار   یچمن واقعاا ه

 زدم. پوزخندی

از من استفاده  خواینیو بعد م یندختر قول ازدواج داد یننکنه شما به ا -
 و... . ینکن

رو شروع کرده و من هم بعد   یباز  ینخانم خودش اگلتو دختر...   یگیم  یچ   -
کنم چون   یباز ینقشم رو به خوب  یلمف ینبهتره تا آخر ا یدمفکر کردن د یکل
 بد نسبت بدن! یبهم حرفا خوامینم

 ی؟چ  -

طور که شروع کرده بود را فشار داد و همان اشیجگاهیخود گ با دست امیر 
 آن، به سمت خانه به راه افتاد. به ماساژ دادن

 .ینمبب یستاوا -

 .یدمکه پرس  یدبه سمتم چرخ امیر 

 یگه؟حرفا از کجا دراومد د ینا -

 زمزمه کرد: کردیطور که نگاهم مهمان امیر 

 بهت اعتماد کنم؟ تونمیقدر مچه -

 :یدمو با لبخند پرس یداز شدت ذوق باال پر  یمابروها ناخودآگاه

 !یدر مورد راز باهام حرف بزن  خوایینگو م -
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 رمان  کی

»آره« بست.   یرا به معن  یشهاکش آمد و چشم  یر لب ام  یرو  یرنگ کم  لبخند 
با من صحبت کند، ناخواسته  یدر مورد راز خواستیم یکس  یوقت  یاز بچگ 

پر  یذوق خاص یک و سراسر وجودم از  دادیحس مهم بودن بهم دست م
 .شدیم

 .یبهم اعتماد کن تونییخب پس، م -

 من گفت: یکنجکاو  یدنسرش را خاراند و با د یننماد امیر 

 .یخیالب -

 .یدمرا گرد کردم و با حرص به او توپ چشمانم

 .کننیکه حرف رو نصفه ول م  ییاهاز آدم یادقدر بدم ماون -

 سر داد. یکوتاه   یخنده امیر 

 .یگمبهت م زنیمیکه قدم م  طور ینخب بابا، هم -

طور که . همانیدمکردم و به او رس یعجله چند قدم فاصله را ط  با
 شروع کرد به حرف زدن. یر ام کردیم،یدوش هم حرکت مبهدوش

طرح  یه...برگشتنم یرانبه ا ینکهانبودم، بعد  یرانا یمن دکترم و چند سال -
کم امکانات   یروستا  یهبه    شدیدوست داشت اعزام م  یبود که داوطلبانه هر ک 

مردم اونجا رو چک   یماریو همه سوابق ب  کردیاونجا کار م  ید_دوماه بایکیو  
 .یدمرو د یروزهف ینجا. بعد هم اینجاا یامگرفتم ب  یم...که من تصمکردیم

 و با لبخند گفتم: یدنناخواسته باال پر  ابروهام
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 رمان  کی

 !یروزه؟ف - 

 بهم رفت و گفت: یاغره چشم امیر 

 اسمش رو گفتم. ینهستم به خاطر هم یمن آدم راحت  -

 خب حاال! -

 با حرص نگاهم کرد. امیر 

روز اومد و گفت که به زور   یه  بهم اعتماد کرد و  یرو چه حساب   دونمیبعد نم  -
...از من خوادیهم نم پسر ازدواج کنه و اون یه با کننیدارن وادارش م

فرار کنه. البته باهاش حرف زدم و قانعش  ینجاخواست کمکش کنم تا از ا
خوب سراغ دارم و اگه  یلوک یهو من  یستن یراهکار درست  ینکردم که ا

بسپرم که وکالتش رو   یلبه وک  تونمیفشار گذاشتن، م  یش اون رو توخانواده
 کنه.  یتش شکاخانواده قبول کنه و از 

 تعجب نگاهش کردم. با

 !کرد؟یاون دختر اون کارو م کنییتو فکر م -

خونده شده بوده و هنوز  یشوقت پ یلیخ ینشونب یعقد رسم یدمبعد فهم -
کنه.   یعروس خوادیاست که قبول نداره و نم یروزههم باطل نشده و فقط ف

شب گفتم  یهقدر از طرز تفکر خانواده و برادرش حرصم گرفته بود که اون
 ر داره س یعاشق  یالدختر با خ ینا یدمبعدش د یبدم بره...ول یشفرار

 ... .کنهیم

 سر دادم. یکوتاه   یرا جمع کردم و خنده چشمانم
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 رمان  کی

 عاشقت شده؟ - 

 کرد.  ییدبا تأسف سرش را تکان داد و تا امیر 

بد بذارن، شانس  یهاکه روم نسبت  ینه در حد یول کنمیمن کمکش م -
 ینجانامزدشه و البته ا یدمکه امروز فهم یاروآوردم برادرش اومد اگه اون 

 .شدمیدشمن م یفهطا یهبا  یدبا شدیم یداشپ یست،ن

 .یدمخند یبلند یصدا با

 !ییقدر تو ترسوچه -

 زد. یلبخند پررنگ  امیر 

 پس! یبلد بود یدنمخند -

 گفتم:  شدمیطور که با سرعت داشتم از او دور مبه او رفتم و همان  ایغرهچشم

 !یدهچه زودم حس پسرخاله بودن بهت دست م -

 .یدمو با سرعت سمت خانه دو یدمرا شن یر ام یخنده یصدا شکلیک 

 یدن. با دبافتیم  یکه داشت بافتن  یدمخانم را دعجله وارد خانه شدم و گل  با
 :یدمن سر خود را باال گرفت پرس

 شده؟ یچ  زنی،ینفس مچرا نفس -

 خاطر اونه. به یدمفقط تا خونه دو یچی،ه -
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 رمان  کی

خانم گل  یروآوردم و روبه  یرونخانم را بگل  هاییچمدانم رفتم و سوغات   سمت 
 نشستم.

 یادمکرده، که البته من   یهتون تهواسه شماست؛ مامانم برا یناگل خانم...ا  -
 بدم!رفته بود 

 را کنار گذاشت و با لبخند نگاهم کرد. اشیبافتن خانمگل

 خانم درد نکنه. یندست نسر  یه،چ یناا -

 یانمرا م یهاها را کنار گذاشت و دستها را باز کند، آنبسته ینکها بدون
 دستان خود گرفت.

 دونم یکردم، نم  یکینشون  یدخترش رو الک اگه آقا نادر بفهمه  یاه،روم س -
 بگم. یچ  یدبا

...بعدش هم فهمهینم وقتیچحرف رو توروخدا...بابام ه ینا یننگ -
 کنم.  یبتونم کمک  یشمخوشحال م

از تو  خوامیچون هم م ین،جز هم یدبه فکرم نرس یچیبه خدا ه ی،ه  -
 .یر محافظت کنم هم ام

 .یدنگام نکن جوریینکمک کنم...پس ا  خوادیمن هم دلم م -

 یدهمن کش  یرو  یو از نگاهش که با محبت خالص  یدمرا در آغوش کش  خانمگل
من و گل خانم با لبخند   یدنوارد خانه شد و با د  یر . امشده بود خوشحال شدم

 گفت:  یتلخ 
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 رمان  کی

فکر کنم روز  یکه بغلم کرد  بار ینها...! آخر  یشهم یمگل خانم، داره حسود  - 
 فوت مامانم بود.

 .یدکش  یرا نگاه کرد و آه  یر خانم ام گل

 .ینمبب ینجاا یاب -

 زد و گفت: یر ام یشانیپ یرو یاخانم بوسهسمت گل خانم آمد و گل امیر 

 ... .یتو کارات دخالت کنم ول خواستمینم یر ام -

 خانم را قطع کرد.زود حرف گل امیر 

 ...خداروشکر که دارمت.یگههاشون باشه دحواسشون به بچه یدمادرها با -

طور که لبخند شوق به لب داشت و همان یدرا در آغوش کش یر ام خانمگل
 گفت:

پسرم بشم که ماشاءاهلل شده سرو بلند قامت و تو بغل آدم هم  یمن فدا -
 .یشهجا نم

 :یددخن یطنتبا ش امیر 

 باشه و خوش به حال اون دختر.  یکیمتعلق به    یدسرو بلند قامت خودش با  -

 .یدداد کش یساختگ  یر گرفت و ام  یر ام یاز بازو یشگونین خانمگل

 گل خانم گوشت بازوم کنده شد.  یوا -
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 رمان  کی

سرخ گل خانم  ییافهبه ق یر زد. ام یر پشت گردن ام یآروم یلیخانم س گل 
 انداخت و از ته دل قهقهه زد. ینگاه 

 

*** 

کامالا مچ شدم و  یر مدت با ام ینهفته مثل خواب گذشت و تو ا سه
 .یکانماز نزد یکیگفت، شده   یشهم یحت  جورایییک 

تا لبخند به  کردیم یکمکم کرده و هرکار  یلیخ یمافسردگ یدنبعد فهم امیر 
 .یاوردلب من ب

 یهاها هم جوکموقع  یعضو ب آوردیدرم یبازها دلقک موقع  بعضی
ها جوک یهبه چ دانمیکه من نم کردیم یفتعر  یرا طور اشمزهیب 
 .خندیدمیم

واقعا زنده شده بود و به قول گل خانم مثل غنچه باز شده بودم. با  امروحیه
و از پنجره به  یدمکش  یمدست از بافتن موها کرد،یم یمکه صدا  یر ام یصدا

 نگاه کردم. یرونب

 !یر مبله ا -

 .یرونب یاب یلسئو -

با  یر ام یدمرفتم که د یرونرا با کش بستم و از خانه ب یمموها انتهای
 .کندیاشاره م یرونبه ب یپاچگ دست
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 رمان  کی

 دارم زود باش. یاجزود باش...به کمکت احت یلسئو - 

آن   یروزهف  یدن. با دیدمدو  یر رفتم و به دنبال ام  یینها پاچطور از پله  دانمنمی
 و سرشکسته، با ترس نگاهش کردم. یهم با لب و دهن خون 

 من کمکش کنم، تو کمکش کن. ذارهی...نمیلسئو -

را گرفتم و کمکش  یشبازو یر زور و اجبار، ز رفتم و با یروزهعجله سمت ف با
 یرا رو یروزهبه درمانگاه، ف یدنکردم تا سمت درمانگاه گام بردارد. با رس

 یلرزان سع یهابا لب یروزهاو شد. ف یمشغول مداوا یر نشاندم و ام یصندل
 .ریختمیآن تنها اشک  یو به جا توانستینم یداشت حرف بزند ول

به آن  یتا نگاه  دادیهم اجازه نم یر کبود شده بود و به ام یروزهف یشانه
شده بود، به او اشاره  یعاص یروزهکه کامال از دست ف  یر ام یدنبندازد. با د

 یرونبا حرص ب  یر قدر است. امشدت ضربه چه  ینمباشد و من بب  یرونکردم تا ب
 .ینمرا بب یروزهف یرفت و من توانستم شانه

رگ  یروزهباز ف یرا صدا کردم ول یر او، هراسان ام یشانه یتوضع یدند با
اش به شانه یاو نگاه  یمداوا یبرا یر ام دادیگرفت و اجازه نم  اشیلجباز

 .یندازدب

. یرمرا سفت بگ  یروزهآمد و اشاره کرد که دست ف  ییرو به من چشم و ابرو  امیر 
 یر و ام یدکش  یغ ج یروزهکار را انجام دادم که ف  ین. همیدمکش  یقینفس عم

 کرد.  یاو را بررس یشانه
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 رمان  کی

شدم که   یرهخ  یر به ام  یدهشده بود که کم ترس  یرهاو خ  یبا اخم به شانه  چنان 
 یغج  یروزهجا کرد و فحرکت جابه  یهرا با    یروزهف  یاستخوان شانه  یر،ناگهان ام

 . هراسان لب گشودم.یدکش  یتر بلند

 ی؟کرد  یکار چ یر ام یوا -

 دونمی، در رفته بود؛ نامردا نمش رو انداختم سر جاشفقط شونه یچیه -
 حال افتاده. ینزدنش که به ا یچطور

 یا؟ک  -

 لب زمزمه کرد: یر ز امیر 

 !عاطفهیب  یآدما -

 گفت:  یزار یبا صدا فیروزه

 میرمیدارم از درد م -

 .زنمیآروم...االن برات مسکن م یسه -

که به   یو تا زمان  یدتخت دراز کش یرو یروزهف یروزه،زدن مسکن به ف بعد
 .یستادیمسر او ا یباال یر خواب رود، من و ام

 لب زدم: آرام

 برادرش کتکش زده؟ یر،ام -

 با تنفر و تأسف گفت: امیر 
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 رمان  کی

 آوره که اسم خودش رو هم گذاشته َمرد!خجالت - 

 ی؟آخه واسه چ  -

 یوار به د یبد ینگفت. ناگهان در درمانگاه با صدا یزیسکوت کرد و چ امیر 
 در چهارچوب در ظاهر شد. ینخورد و حس

 کجاست؟  -

 گفتم:  ینداد رو به حس با

 تر!آروم یکمکه   یستن یلهطو ینجاآقا...ا یه  -

را به  ینمقابل او قرار گرفت و حس یر آمد که ام سمتم به یتبا عصبان حسین
 سمت عقب هل داد.

 !یواش -

 .یدغر  زدیم یکه به سرخ   یبا صورت  حسین

 خواهرم رو ببرم. خوامیم -

 استراحت کنه. ید...فعالا بایشهنم -

 یروزه. فیستادسر او ا یرفت و باال یروزهرا کنار زد و سمت ف یر ام حسین
را گرفت که   یروزهف  یبازو  رحمییبا ب   ینرا گشود و حس  یشهاهراسان چشم

حرصش گرفته   ینکه از کار حس  یر . امیدکش  یاداش فر به خاطر درد شانه  یروزهف
 را رها کند. یروزهتا ف یدکوب  ینصورت حس یرو یبود، مشت 
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 رمان  کی

 را برداشت و یز م یرو یشده بود، چراغ مطالعه یعصب یر که از کار ام  حسین 
. را صدا کردم یر و ام یدمکش یغ من هراسان ج بار ین. ایدکوب یر سر ام یرو

گره   یتکان داد و با ابروها  یر مقابل ام  یدخود را به حالت تهد  انگشت  ینحس
 خورده در هم گفت:

 یدی؟مگه، نشن یگفتم دور و بر خواهر من نباش! کر   -

 سرش گذاشته بود گفت: یطور که دست خود را روهمان امیر 

 !یاری؟بال رو سرش ب ینا تونییاحمق...اون خواهرته، چطور م -

با خشم  ینو حس یستادما یر ام یرفت که من جلو یر دوباره سمت ام حسین
 نگاهم کرد.

 .ینحال خواهرتون خوب بشه بعد ببر  ینآقا، فقط بذار -

 .ببرمش خوامیمن االن م -

 یگلو  یر چاقو را ز یروزه. فیمبا ترس به او نگاه کرد همه یروزهداد ف یصدا با
 .کردیپر از اشک ما را تماشا م یهاخود گذاشته بود و با چشم

 گفت:  یروزهرو به ف یادزد. با فر  یشخندین حسین

 .یاردرن یبازاون چاقو رو...بچه ینبذارش زم -

خود  یگلو  یر ز تر یشرا ب تکان داد و چاقو «ی»منف  یسرش را به معن فیروزه
 یروزهنگاه کرد و خواست آرام به سمت ف یروزهبا ترس به ف یر فشار داد. ام

 زد: یادفر  یروزهبرود که ف
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 رمان  کی

 .کشمیجلو...به قرآن خودم رو م یان - 

 آروم باش توروخدا. -

 .یاگفتم جلو ن  -

گرفته   یکه انگار کار او را به شوخ   ینو حس  یستادا  حرکتیخود ب   یسر جا  امیر 
 یگلو  یر ز  یحرکت، خراش  یک او در    یدنبا د  یروزهرفت که ف  یروزهسمت فبود،  

دهان خود قرار  یو دستانم را رو یدمکش  یغ کرد. از شدت ترس ج  یجادخود ا
 دادم.

 شنوی؟ینم ین،جلو حس یاگفتم ن  -

 ی؟شد یوونهدختر تو د -

 ...برو عقب.ینکرد  میوونهشدم، د یوونهآره د -

 یروزهدوباره به ف خواهدیانداخت و اشاره کرد که م ینگاه  یر به ام حسین
 خود فشار داد و یگلو یر ز تر یشدوباره چاقو را ب یروزهف یشود ول یکنزد

نگاه   یروزهبه ف  یبه جا گذاشت. با ناباور  یشگلو  یر از خون ز  یرد پررنگ   بار ینا
ترس گرفته بود  شدتکه از   یشد. با زبان  یجار یشهاکردم و از ترس اشک 

 زدم: یادفر  یروزهو برادر ف یر رو به ام

 عقب. یاینُشـ...شما دوتا ب -

 رنگ خون حالم بد شد. یدنو با د یدلرز صدایم

 عقب! یاینب شنوین،ی...نمینم -
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 رمان  کی

 لرزیدیکه م  ییشدت گرفت. با صدا  هایشیهگر   یروزهتر آمدن و فدو عقب  هر  
 لب باز کردم.

 به من! ینخانم...اون چاقو رو بد یروزهف -

 وار گفتم:پر از اشک نگاهم کرد و من دوباره زمزمه یهابا چشم فیروزه

 بذار. ینتوروخدا...اون چاقو رو زم -

 زد. یلبخند کج  فیروزه

 .یرمبم یدنداره که! من با یجون من ارزش -

 کرد:  ینگاه  ینحس سمت

 مگه نه داداش؟ -

باعث لرزش مردمک چشمانش شده بود، که  یو ترس یتبا عصبان حسین
 ادامه داد: یر رو به ام یروزهو ف یسترا نگر  یروزهف

 و شما هم که... . ینشما بود یدمام یهمه -

 شدت گرفت. اشگریه

. چرا من رو یادکه ازت خوشم ب  یکرد  یچرا کار ی؟چرا با من مهربون بود -
 ی؟خودت کرد یر اس

با  یروزهو خواست لب باز کند که ف یدکالفه به پشت گردنش دست کش  امیر 
 گفت:  یادفر 
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 رمان  کی

 حرف بزنم. یدبا ترکه،یقلبم داره م ید،...فقط گوش کنینحرف نزن - 

که دلم را به درد آورده بود   اشیاشک  یهاانداخت و با چشم یمن نگاه  به
 گفت:

 دکتر عاشقته، نه؟! یاسمت هم مثل خودت قشنگه...معلومه آقا -

 شدند. یاز چشمانم جار اختیار یب  یمهانگاه کردم و اشک  یر ترس به ام با

 من نامزدت رو دوست دارم. فهمی؟یمن دوستش دارم، م یول -

 .یدغر  یادبا فر  حسین

 !یروزهشو فخفه -

که زد، قطرات اشک او هم مثل من صورتش   یزد و با پلک  یشخندین فیروزه
 .را در بر گرفتند

 جرمه؟! یگمحرف دلم رو دارم م زنی؟یچرا نعره م یه؟هان...چ -

 .یدکش  یغ ج وار یستریک ه سپس

 فهمی؟یبا دوست تو ازدواج کنم چرا نم خوادیمن دلم نم -

 خود را چنگ زد. یموها یعصب حسین

 فهمی؟ینفهم دوست من نامزد توعه...چرا نم یآخه دختره -

که رضا نداره رو   یدل ی،عرب  یچند کلمه یشهاون عقد باطله. اصال مگه م -
 به خدا باطله! یت،محرم ینکنه...بابا ا  یمحرم کس
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 رمان  کی

 !یروزهشو فخفه - 

که   یاز حس خود را سمت برادرش روانه کرد و با پوزخند ینگاه خال فیروزه
 لبش بود زمزمه کرد: یگوشه

 .یشمخفه م -

و   یدمسمت او دو به  یغ و من با ج  یدخود کش  یگلو  یر چاقو را دوباره ز  سپس
زد.   یتخت سقوط کرد و رنگش به زرد  یرو  یروزه. فیدمچاقو را از دستش کش

 و نبض او را چک کرد و با داد گفت: یددو یروزههراسان سمت ف یر ام

 .یمارستانب یمشبرسون یدبا -

 گفت:  ینرو به حس یر را نگاه کرد و ام یر درمانده ام حسین

 ...زود باش.ینجاستمن ا ینماش -

از اتاق خارج شد. حال من هم  یر را بلند کرد و پشت سر ام یروزهف حسین
گام برداشتم و  یرونبه زور سمت ب لرزید،یاصالا خوب نبود و تمام بدن م

 با داد گفت: یر رفتم که ام ینسمت ماش

 ...تو کجا؟یلسئو -

 .یامب خوامیمن هم م -

 خانم برگرد.گل  یشپ -

نشستم و سر او  یروزهعقب کنار ف یصندل یردم و با عجله روعقب را باز ک در 
 یگر قدر عجله داشت که دآن یروزهرساندن ف یبرا یر قرار دادم. ام یمپا یرو رو
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 رمان  کی

 یرونکه ب  یبا رگ گرن  ینشد. حس ینبا رفتن من مخالفت نکرد و سوار ماش 
 زد: یادفر  یر زده بود رو به ام

 .ذارمیت نم...زندهیفتهخواهرم ب یبرا یبه خدا اتفاق  -

افزود و با سرعت  ینبدهد، به سرعت ماش ینبه حس یجواب  ینکهبدون ا امیر 
 کرد.  یرانندگ  ترییشب

 

*** 

 یرو یکردم و کنترل یهفقط گر  یروزهسر ف یباال یم،برس یمارستانبه ب تا
خواهرش را  ینترمز کرد و حس یمارستانب یجلو یر . امنداشتم یمهااشک 

هم پشت سر او با  یر . من و امیددو یمارستاندوباره بلند کرد و به سمت ب
 .یمعجله حرکت کرد

قدر تالش کرد تا زودتر هرچه هم یر بود، ام یادروستا تا شهر ز یفاصله چون
و کمک  کشیدیداد م ینشده بود. حس یر د یباز هم کم یم،برس یمارستانبه ب

. رنگ به رخ صورت کردیرا حمل م یروزهف حرکتیو جسم ب  خواستیم
 م.یباش یدهنرس یر د کردمیخدا منمانده بود و من فقط خدا یروزهف

به شمارش افتاده   یشهابود و نفس  یاز سرخ   یارگه  ینحس  یهادرون چشم
به جسم  یبا تأسف نگاه  یروزهف یدنبود با د ینکه سمت حس  یبود. پرستار

خود زمزمه کرد و  یدر گوش پرستار کنار یزیلب چ یر او انداخت و ز یخون 
 گذاشتند.  برانکارد یرا رو یروزهف
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 رمان  کی

به من   یپراز اشک نگاه   ییهابا چشم  زد،ینفس مطور که نفسهمان  حسین 
 یر آن نشست. ام  یرو  یدیبا ناام  سر خورد و  یوار کنار د  یصندل  یانداخت و رو

 ینبه ا یپ توانستمیم یشد و من از تمام کارهاو کالفه بو یهم کامالا عصب
که آخر سر دکتر   یدیمانتظار کش  عمل  قدر پشت اتاقچه  دانمیموضوع ببرم. نم

 یدندسمت دکتر دو یمهسراس ینو حس یر از اتاق عمل خارج شد. ام یانسالیم
 :یددکتر پرس با اضطراب رو به یننگاهشان کرد. حس یرهخو دکتر 

 حال خواهرم چطوره؟دکتر  یآقا -

 دهانش برداشت وگفت: یخود را از رو ماسک  دکتر 

بود  یدهرس یر د ینکهجوون...با ا یدهبهت بخش یگهد بار یهخدا خواهرت رو  -
 خداروشکر االن حالش بهتره. یول زدیم یفضع یلیو نبضش خ

که او   یردرا بگ یشبازو یر خواست ز یر خم شد و ام یاز ناتوان  ینحس زانوهای
 :یدرو به دکتر پرس  یر نشست. ام  ینزم  یرا پس زد و رو  یر مانع شد و دست ام

 بخش؟ یشهمنتقل م یدکتر ک  یآقا -

 .یدامروز...نگران نباش ینهم -

 یر من سمت ام یدنبا د رفت،یم یطور که داشت به سمت خروج همان دکتر 
 .یدچرخ

 خانم هم با شماست؟ ینا -

 کرد که دکتر گفت:  ییدابا تکان دادن سر خود، ت امیر 
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 .یرنرنگ به رو نداره، انگار فشارش افتاده...ببر فشارش رو بگ - 

 به سمتم آمد. یعاا تازه انگار نگاهش به من افتاد که سر  امیر 

 یل؟سئو یخوب  -

 زمزمه کردم: آرام

 خوبم. -

 اشاره کرد و گفت: یخال یبه صندل یر از کنارمان گذشت و ام دکتر 

 اونجا. ینبش -

 ...برو به اون آقا کمک کن.یر بم امخو- -

 انداخت و گفت: ینبه حس ینگاه  امیر 

 ...برم کجا آخه!یاداز من خوشش م یلینه که خ -

با سرعت از جا  ینرا از اتاق عمل خارج کردند و حس یروزهبعد ف یقهدق چند
طور که کنار برانکارد داشت همان ینبرخاست و سمت خواهرش رفت. حس

 :یدکرد و پرس  یرو به پرستار رفتیراه م

 یاد؟به هوش م یخواهرم...خواهرم کِ  -

 .یدنگران نباش یگه،د یکم -

 با سرعت به همراه هم خارج شدند. سپس
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 رمان  کی

حرکت   یآهسته سمت خروج   یز من ن  یر امو به همراه    بلند شدم  یصندل  یرو  از  
کاوه   یدنآشنا، باعث شد به سمت عقب برگردم. با د  ییکردم که ناگهان صدا

لب باز کردم و  کرد،یداشت نگاهم م یپر از تعجب و نگران  یهاکه با چشم
نگاهم کرد   ترییشب  تکنار من با ُبه  یر ام  یدناسم او را زمزمه کردم. کاوه با د

 :یدپرس  چرخیدیم  یر من و ام  یطور که نگاهش روشد. همان  تر یک به ما نزد  و

 یه؟چه سر و وضع ینا کنی؟یم یکار چ جاینا یلسئو -

 :یدانداخت و دوباره پرس یینگاه گذرا یر ام به

 یه؟آقا ک ینا -

را  یر . خواستم امیدمکاوه د  یرا رو یر ام ییرهو نگاه خ یدمچرخ یر ام سمت
 رو به کاوه گفت: با لبخند یر کنم که ام  یمعرف 

 َمرد! یچه عوض شد -

در ذهن کاوه زده شد که با  یاجرقه را نگاه کرد و انگار  یر ام یبا سردرگم کاوه
 لب زد: یناباور

 سام! یر ...امیوا -

 یتک اعضاتک  ی. نگاه کاوه رویدزد و کاوه را در آغوش کش یلبخند امیر 
 گفت:  یو با ناباور یدچرخ یر صورت ام

 یکرد  ییر قدر تغ...چهشناختمتینم  زدییمعروفت نم  یبه قرآن از لبخندها  -
 تو!
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 رمان  کی

 حال عمو چطوره؟ - 

 ی؟دار ییافتاده عمو یادتتازه  معرفتیب  یتوعه، تو یدنفقط تو انتظار د -

 :یدشد. کاوه دوباره پرس  یرهخ  یننگاهش را از کاوه گرفت و به زم  ینشرمگ  امیر 

 کنید؟یم یکار چ ینجاهمه سال؟ شما دوتا با هم ا ینا یکجا بود  -

 رو به کاوه گفت: یعاافتاد که سر  روزهیف یادانگار  امیر 

 .گردمیباش، برم یلسئو یشکاوه، داداش من کار دارم...تو پ  -

باال رفته  یبود که کاوه با ابروها یمیقدر گرم و صمآن یر گفتن ام  یلسئو نوع
من با  یلباس خون  یدنبا عجله از ما جدا شد. کاوه با د یر مرا نگاه کرد و ام

 :یدترس پرس

 !یگه؟د یهخون چ ینابوالفضل، ا یا -

موضوع شده بودم،  یننگاه کردم و من که تازه متوجه ا امیخون  لباس به
من انگار به خاطر  یافهق یدنخون حالم بد شد. کاوه با د یناخودآگاه از بو

 یصندل یزود کمکم کرد رو خورد،یآورد که من از رنگ خون حالم بهم م
د و کاوه آن کر یم  ییآن خودنما  یکه اسم پدرم رو  یاپرونده  یدنبا د  .ینمبش

 :یدمرا در دست داشت با تعجب پرس

 یه؟اون چ -

پرونده متوقف شد. زود پرونده را  یرد نگاهم را گرفت و نگاهش رو کاوه
 :یدبرعکس برگرداند و رو به من پرس
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 رمان  کی

با تو  یرسامام کنی؟یم یکار چ ینجاا یه؟چه سرو وضع ینا ینم،اول تو بگو بب - 
 کنه؟یم یکار چ

 نگاهش کردم و آهسته لب زدم: خیره

 ی؟شکالت دار -

کتش درآورد و به سمتم گرفت. بدون تعارف  یباز ج یشکالت  یعاسر  کاوه
شکالت   یرینش  ی. مزهرا از دست او گرفتم و زود درون دهانم گذاشتم  یرینیش

 بهتر کرد و لب زدم. یحال دلم را کم

 شناسی؟یرو از کجا م  یر ! امکنییکار نم  ینجاتو که ا  کنی؟یم  یکار چ  ینجاتو ا  -

 گفت:  ینگاهم کرد و عصب یعصب کاوه

 ی؟اول به سواالت من جواب بد یشهم -

 گفتم:  یکردم و بعد مکث کوتاه   یار اخت سکوت

تو  رو هم یر ...امیمارستانب یمشکرده بود تو روستا، رسوند  یخودکش یکی -
 !یدمشخانم دخونه گل

 لب زمزمه کرد: یر ز کاوه

 یر؟ام -

 کردم.  یحزده بودم را تصح که  یحرف  زود

 !یرآقا ام -
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 رمان  کی

 بلند شد و رو به من گفت: یصندل یاز رو کاوه 

 .یبه دست و صورتت بزن  یآب  یهخونه برسونمت تا  بلند شو -

 .کنهیسکته م ینهمنو بب جوریینه، بابام ان -

 ما منظورمه. ی...خونهیر دختر زبونت رو گاز بگ -

کنار کاوه گام برداشتم.   بلند شدم و  یصندل  یسر و وضع اسفناکم از رو  یدند  با
توقف من او هم  یدن. کاوه با دیستادمو از حرکت ا یدمرا د یر ام یر،در مس

 سمت او رفت و گفت: یر ام یدنو با د یستادا

 .یریمخونه ما م -

 زود واکنش نشان داد. امیر 

 خونه شما! یامسرو وضع ب ینها با انه! بعد مدت -

که به خدمت   یمن دار  یشهم پ  یکتک حساب   یه...یر خودت رو لوس نکن ام  -
 .رسمیم

 زد. یلبخند یمچهن امیر 

 تو جون بخواه -

 .یمپس بر  -

و از خوب بودن حالش  یادبهوش ب ضمونیمر  یدمن با یتشکاوه، راست -
 .یامب تونمینم ینجوریمطمئن بشم...ا
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 رمان  کی

 دوباره گفت: یر برند که ام یخواست حرف  کاوه 

 .یگهد شناسمیخونتون...م یامم یگه_دوساعت دیکی یام،کاوه به خدا م  -

 متعجب بود، چشمانش را جمع کرد. یرسامام یپاچگ که از دست  کاوه

 ؟یچرا رنگ به رو ندار -

 کاوه.  یهاز خستگ -

 حرف او را باور نکرده بود گفت: ینکهبا ا کاوه

. به یم؛ منتظرتهاش رو عوض کنهلباس یلتا سئو ریمیم یلپس من و سئو -
 .یارهخدا بابام بشنوه پر درم

 :یدخود را به من انداخت پرس ینگاه سوال امیر 

 شناسین؟یم یگروشما همد -

 »آره« تکان دادم و گفتم: یبه معن سری

 آره کاوه پسر دوست پدرمه! -

 »آهان« گفت و من با عجله گفتم: امیر 

. منم نگران حال یمتو گوش بزنم یدشمارتون و بد یر،آقا ام یعنی...یر ام -
 .میروزهف

 یقه! بعد چند دقیستن  یدمرا خارج کنم که د  یلمکردم تا موبا  یبمج  یتو  دست
 رو به کاوه گفتم:شدم  یدناام یگشتن وقت 
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 رمان  کی

 .یستن یشمپ یلممن موبا یت،شماره رو تو بزن تو گوش - 

 گفت:  کرد و  یورا س یر ام یخود را در دست گرفت و شماره یلموبا کاوه

 .یممنتظرت ی...ولیریمما م -

 دست کاوه را فشرد و به سمت بخش گام برداشت. امیر 

. در یمه به راه افتادو به سمت خان یمخارج شد یمارستانهمراه کاوه از ب به
 :یدمو رو به کاوه پرس یرمخود را بگ یکنجکاو  ینتوانستم جلو ینماش

 ین؟دار یچه نسبت  یر تو و آقا ام -

 و گفت: یدبه سمتم چرخ کاوه

 یست؟ن یادت یگه،د شناسییرو م یر تو ام -

 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد: با

 رفته. یادتحتماا  یدیش،د یتو بچگ  -

به اسم  یزمان به گذشته برگشتم و دنبال فرد ینسوار بر ماش اییقهدق چند
 ید،_سفیاهس هاییلمخود گشتم. خاطرات مثل ف یدر خاطرات گذشته یر ام

 جمع کردم. تر یشچشمانم زنده شدند و من چشمانم را ب یجلو

 با خنده گفت: کاوه

 !یکیوسانمغزت ِارور نده ا یهو -

 ه رو تماشا کردم و با لبخند لب زدم:باال رفته کاو یابروها با
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 رمان  کی

 !یعوض نشد بینمینه، م - 

 .یدبلند خند کاوه

کردن   یت...ذات منم عاشق اذیشهبا گذر زمان عوض نم  یحت   کسیچذات ه  -
 ست.تو و الهه ا

 !یشیخداروشکر منکر ذات مزخرفت هم نم -

 متواضع و راستگو بودم. یمن از بچگ  -

 که کاوه گفت:  یدمخند ریز 

 .اندیپدرهامون ناتن منه! البته یپسر عمو یرسامام -

 افتاد، همون پسر آروم گذشته! یادماالن  -

 درس و کتاب بود. یخودشه، همون که سرش فقط تو -

 :یدمپرس متعجب

 ین؟بود خبر یهمه سال از هم ب  ینچطور شما ا یول -

 !یهطوالن شیهقض -

 :یدکاوه از من پرس  سپس

 ین؟شد یمیصم یلیمدت انگار شما دوتا خ ینتو ا -

 واکنش نشان دادم. زود

 راحتم! یششنه بابا، فقط پ -
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 رمان  کی

 یدن. بعد رسیمکرد  یادامه راهمان را در سکوت ط   و  یدنپرس  یگرید  یز چ  کاوه 
پارک   یاطرا در ح  ینباز شد و کاوه ماش  یاطدر و زدن چند بوق، در ح  یبه جلو

 رو به کاوه گفتم: چرخاندن و یاطکرد. نگاهم را در ح

 نترسه؟ یهو ینه،بب جوریینمامانت من رو ا -

 گفت:  شدیم یادهپ ینطور که از ماشهمان کاوه

 نگران نباش! یستن،مامان و بابام خونه ن -

 یادهپ ینمن از ماش یدد یشد و به سمت خانه گام برداشت. وقت  یادهپ کاوه
 گفت:  یبلند یبه سمتم برگشت و با صدا شوم،ینم

 پس؟ یشینم یادهچرا پ -

 دانمیشدم، نم  یادهپ  یندراز کردم و آهسته از ماش  یرهرا به سمت دستگ  دستم
 :یدکه با تعجب پرس  یدد یام چ کاوه در چهره

 شده؟ یچ  -

تکان دادم. با حرص نگاهش کردم که با صدا  «یچی»ه یرا به معن سرم
 .یدخند

! اگه شناسییمن رو نم کنهیآدم فکر م کنییرفتار م جورییهچته تو؟  -
 م...کاوه!عرض کنم من کاوه یدکه با  یفراموش کرد

 به کاوه رفتم و با حرص لب زدم. یاغره چشم

 گفتم؟  یزیمگه من چ -
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 رمان  کی

 .یدیمعلومه گرخ یافتاز ق - 

 اه...کاوه! -

 یالنگران نباش. ژ گردم،یسر خونه شما و برم یه یرمباشه بابا، من دارم م -
خودت   یخودت برو تو اتاق الهه و برا  یول  یستن  ینجاگرفته و ا  یروز مرخصام

 لباس بردار.

 ی؟ما واسه چ  یخونه -

 خاطر تعجب بزرگ شده بود نگاهم کرد. که به  ییهابا چشم کاوه

 برم؟ تونمینم -

 نه...نه...منظورم اون نبود که! -

 .گردمیهات رو عوض کن، من هم برمبرو لباس -

 پدرت منتظره و... . ینجا،ا یادب یر ام یمگه تو نگفت  -

 .یدخند کاوه

 ذارمیمگه م  ینجا،ا  یادخونه عموشه...فکر کن ب  ینجاا  زنی،یقدر تو حرف مچه  -
 تکون بخوره! ینجااز ا

من تکان داد و بعد  یبرا ی. دست رفتیم یطور که سمت خروج همان سپس
و  زدمیلب با خودم حرف م یر خارج شد. ز یاطاز ح ینسوار شدن به ماش
به خاطر   یددرآوردم که کاوه فهم  یقدر تابلوبازکه آن  کردمیخودم را مالمت م
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 رمان  کی

و  برداشتمدست لباس از کمد الهه  یک ها باال رفتم و حضورش معذبم! از پله 
 وارد حمام شدم.

 

*** 

هم  یر به ام یدبه در خانه بودم. با یرهبودم و منتظر کاوه خ مبل نشسته روی
و واقعاا  زدیشور م یلی. دلم خشدمیم یارا جو یروزهوو حال ف زدمیزنگ م

من  یدنبعد نگهبان وارد خانه شد و با د یقهنگران حال او بودم. چند دق
 :یدپرس

 یگهاومده م  ییآقا  یه  یدن،آقا کاوه جواب نم  زنمیخانم من زنگ م  یدببخش  -
 ست.اقا کاوه یاز آشناها

 گفتم:  رفتمیطور که سمت در مخود بلند شدم و همان یسرعت از جا با

 .یادب ینجاقرار بود ا شناسمش،یم -

 و در را باز کردم. یدمسرعت سمت در دو با

 !یر ام -

که   یبا لبخند زنم،ینفس مکه نفس  یدمرا د یو وقت  یدبه سمتم چرخ امیر 
 گفت:  باریدیاز آن م یخستگ 

 نبود که! یمشکل رسیدییم یر هم د یکم -

 چطوره؟ یروزهحال ف -
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 رمان  کی

 خوبه! یزم،خوبه عز  - 

. با لحن کندیبه پشت سر خود اشاره م یدمنگاه کردم که د یر تعجب به ام با
 که فقط من بشنوم گفت:  یبه طور یآرام

 نداشت! ییآوردمش، جا ینجابا هزار زحمت ا -

که به   یدر هم او با تعجب نگاهش کردم. کس یهاو اخم ینحس یدند با
 یاد؟ب ینجابود چطور ممکن بود تا ا تشنه یر خون ام

را به داخل دعوت کنم. زود به خودم   ینبه من آمد تا حس  ییچشم و ابرو  امیر 
 گفتم:  ینآمدم و رو به حس

 تو. ییدبفرما -

حکم نثار او کرد و سپس وارد م  یاانداخت و تنه  یر به ام  ینگاه   یمچهن  حسین
 آرام گفت: یر را نگاه کردم و ام یندرشت شده، حس یهاشد. با چشم یاطح

 !یهقدر هم عصبچه -

و   لباس او را گرفتم  ینشود که آست  یاطوارد ح  ینخواست پشت سر حس  امیر 
 نگاهم کرد که لب باز کردم. یو سوال یدرا متوقف کرد. به سمتم چرخ یر ام

 بگم من؟ یبه کاوه چ  -

 ی؟بگ  یچ  ی،چ  یعنی -

 یشانیگرد شده نگاهش کردم که ناگهان دستش را آهسته به پ  یهاچشم با
 .یدخود کوب
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 رمان  کی

 نبود! یادممن اصال  - 

 :یدماضطراب پرس با

 یشه؟م یحاال چ  -

 .کردیرا برانداز م یاطانداخت که داشت ح ینبه سمت حس ینگاه  امیر 

 خیالیبکشه، پس خودت رو ب  یشپ ینرو حس یموضوع  ینفکر نکنم همچ -
 نشون بده. یلکسو ر

 اگه کاوه... . یول -

 تو و کاوه مگه... . یل؟سئو یکاوه چ   -

 صورت او تکان دادم. ی»نه« جلو یرا به معن دستم

 !یرمنه خ -

 .یستن یباشه پس، مشکل -

را ببندم  یاطرفت و با هم وارد خانه شدند. خواستم در ح ینسمت حس امیر 
 ینو ماشدر را زد    یموتر  بار یندر متوقف کرد. کاوه ا  یرا جلو  ینماش که کاوه

گفت و رو   یزیقرار داشت پارک کرد. به نگهبان چ یاطکه در ح  یدرخت  یر را ز
را از   یم و افکار منف یدکش  یقیبه من اشاره کرد که به سمت او بروم. نفس عم

 ذهنم پاک کردم و با اعتماد به نفس سمت کاوه رفتم.

 اومد؟ یرسامام -

 :ید»آره« تکان دادم که کاوه با تعجب پرس یرا به معن سرم
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 رمان  کی

 غرق شدن؟ هاتیکشت   شده؟ یچ  - 

 نشاندم. یمهالب یرو یمیمال لبخند

 من خونه شمام؟ یبه بابام گفت  -

 با تعجب نگاهم کرد. کاوه

 تو. یمبر  یا...حاال بکردندیم یالعالمه فکر و خ یهو  ترسیدنیم یهو بابا نه -

که هر کدام در   یدمرا د ینو حس یر و در نگاه اول ام یمکاوه وارد خانه شد  با
 :یدپرس یر رو به ام نشسته بودند. کاوه با تعجب یاگوشه

 کنی؟ینم یمعرف  یرسامام -

 خود بلند شد و گفت: یاز جا امیر 

 هامه کاوه!از دوست -

 زد. یپوزخند حسین

 !یآقا! تو دشمن من یچه دوست  -

 سمت کاوه آمد. یننگاه کرد که حس ینجا به حساز همه خبر یب  کاوه

...شما ینمآقا رو بب ینبود که کس و کار ا ینفقط به خاطر ا ینجااومدنم به ا -
 ی؟باهاش دار یچه نسبت 

 گفت:  ینرو به حس کاوه

 برادرمه، چطور؟ -
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 رمان  کی

 را نگاه کرد. یر با خشم ام حسین 

به خواهر من داده که از نامزدش  ییهاچه وعده دونمیبرادر شما، نم ینا -
از نامزدش  ییآقا با رونما ینما رو برده، بعدش هم ا یو آبرو یدهدست کش

 انداخت. یمارستانب یخواهرم رو گوشه

 را نگاه کرد. یر صورتش مشهود بود ام یکه رو  یبا تعجب کاوه

 نامزدش؟ -

 به من اشاره کرد: حسین

 یست؟ن یشونزد اخانم، مگه نام ینبله ا -

که   و سپس به من انداخت یر به ام یشده بود، ابتدا نگاه  یجکه کامالا گ  کاوه
 گفت:  یر ام

اون از دست   یزی،دادم نه چ  یدمحترم، من به خواهر شما نه وعده وع  یآقا  -
 چرا... . ینتا جون داشته کتکش زد یگیچرا نم روز افتاده، ینشما به ا

 .یدرا سفت چسب یر ام یقه حسین

 رو دارم، تو رو سننه! یارشخواهرمه اخت -

 .یدبا خشم غر  ینباز کرد و حس یرسامام ییقهرا از دور  یندست حس کاوه

درافتاده، به  یداداشت خوب بفهمون که با بد کس ینبه ابرادر، یفقط آقا -
بکنه،   اییگهد  یشه و بخواد کار احمقانه  ییخدا قسم، خواهرم هوا  یخداوند

 .یدمم یلتونوجنازش رو تح
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 رمان  کی

 بلند خود از خانه خارج شد. یهازد، با گام یر که به ام  یابا تنه سپس 

با  ینپشت سر حس یر . امزدیپلک هم نم یشده بود و حت  یرهبهم خ کاوه
زنان وارد خانه شد. کاوه بعد نفس یقهسرعت از خانه خارج شد و چند دق

 :یدپرس کردیما را گنگ نگاه م یطور که هردوهمان

 خبره؟چه ینجابگه ا تونیکی یشهم -

 کاوه را نگاه کرد.  با خنده، امیر 

 .یستن یزیچ یچی،ه -

 کرد.  را نگاه یر ام یتبا عصبان کاوه

 نامزدته! یلگفت، سئو  -

 شدم. یرهسرش را خاراند و من به کاوه خ امیر 

 کاوه!  یگهد ینامزد الک  -

 :یدکش  یادفر  کاوه

! یتو فاز شوخ  ینزن  یشهم -  لطفاا

 فقط به من کمک کرد. یل...سئوامیبه جون خودم جد -

 کنه؟  یکه نقش نامزدت رو باز  ینهم ی،چه کمک  -

 .کردیمرا نگاه م یتو با عصبان کاوه در هم بود  ابروهای

 گل کرده؟  بازیتیستواسه من آرت ی،خورقرص و دوات رو ب ینکها یبه جا -
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 رمان  کی

که کاوه چش شده و من   کردینگاه کردم که با چشم و ابرو اشاره م یر ام به 
 یبا خنده از سر جا یرسام. امکردمیاو را درک نم  یتحجم از عصبان  ینا  یلدل

 گفت:  رفتیطور که سمت آشپزخانه مخود بلند شد و با خنده همان

 !یهمه سال، چه استقبال گرم ینبعد ا -

گام را بردارم که کاوه   یناو بروم. خواستم اول  یشبه من اشاره کرد که پ  سپس
 :یدرو به من پرس

 کردی؟یداروهات رو سر وقت مصرف م -

 گفت:  یبلند یبا صدا یر من، ام یجا به

 له، تحت نظر خودم بود.ب -

به من انداخت و من، خواستم به سمت آشپزخونه بروم که  یقینگاه عم کاوه
 کاوه دوباره گفت:

هم هست که  یموضوع مهم یاریم،رو از روستا ب یلتوسا یمعجله کن، بر  -
 بهت بگم. یدبا

 از آشپزخانه خارج شد. یمهسراس امیر 

 یالده خدا تا االن هزار تا فکر و خخانم خبر ندادم، بنمن اصال به گل ی،وا -
 کرده.

 گفت:  یر نگاه کند، خواست از خانه خارج شود که ام یر به ام ینکهبدون ا کاوه



  

 
183 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا
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 یالتندارم، خ  یتو کار  یهابا داشته  بار ینتو کاوه، به خدا ا  یهست   ینگران چ   - 
 تخت!

 .یدچرخ یر سمت ام کاوه

 کنی؟یتو هنوز به اون موضوع فکر م -

 زد. یلبخند تلخ  امیر 

 هر شب و روز. -

تموم شده، تو هم برام  یچ همه یشها پسال یلیشو، چون خ یخیالپس ب -
 که؟  یانیدر جر  یزیعز 

 زد. یلبخند امیر 

 هات!با اون سگرمه یختر یینپا یدلم هر  -

 گفت:  یر رو به ام یتبا جد کاوه

 .یمستا و برگردرو یمبر  یداالن با یدی،م یحرو برام توض یچ همه یقبعداا دق -

 کاوه را نگاه کرد.  یبا کنجکاو امیر 

 شده؟ یزیچ -

 .یننه، زود باش -

 :یدرو به من پرس یر از در خارج شد و ام کاوه

 چش بود؟ ینا -
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 »ندانستن« باال انداختم و من هم از خانه خارج شدم. یرا به معن هایمشانه 

 را روشن کرد. ینرفت و به سرعت ماش ینبه سمت ماش کاوه

 برم به مامان بابام سر بزنم. خواستمیبا عجله، م قدر ینکاوه چرا ا  -

 و گفت: یدکش  یینرا پا ینماش یپنجره کاوه

 تون، فقط بجنب.خونه برمتیبعد برگشتن م -

 یبه تن کرده بودم و چون کال سوشرت را رو یدار با شلوار راحت کاله  سوشرت
 یام را عوض کنم. کاوه تولباسسرم انداخته بودم، به خودم زحمت ندادم تا 

 .یستراه نحالش روبه یدفهم شدیم یشهافکر بود و از حرکات دست

. یمشد ینهم با عجله از خانه خارج شد و به همراه هم سوار ماش امیرسام
 ینزم  یرا از رو  یننشست و کاوه با سرعت، ماش  ییجلو  یصندل  یرو  یرسامام

ساعت زمان  یک را فقط  یچند ساعت  یر که مس  راندیقدر با سرعت مکند! آن
 .یمو به روستا برس یمکن  یبرد تا ط 

 یکییکیها را و کاوه کوچه دادیآدرس را با دست خود، به کاوه نشان م امیر 
در متوقف   یبه کاوه گفت که جلو  یر خانم، امگل  یدر خانه  یدند  . باگذراندیم

و به سمت خانه   یمشد  یادهپ  ینهر دو با عجله از ماش  یر مراه امکند. من به ه
 تراس نشسته بود. یرو رام،غروب کرده بود و گل خانم ناآ  ید. خورشیدیمدو

که از چشمانش   یاخود بلند شد و با دلهره  یاز جا  یمهسراس  یر من و ام  یدند  با
زدن  حرف ینطور که لبانش حخانم همان. گلیدمعلوم بود به سمتمان دو

 گفت:  لرزیدیم
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رو  یروزهف گفتینونوا م یمپسر رح شده،یباز چ  یر ام ین؟شما دوتا کجا بود - 
 شده؟ ی...چ یدکرد  ینغرق خون سوار ماش

 خانم را به آرامش دعوت کرد و گفت:گل  امیر 

 .کنمیم یفرو برات تعر  یچ همه ین،خانم شما بشگل  -

 با ترس به در خانه نگاه کرد. خانمگل

به پا  ییولوا یهروستا،  یدهامروز رس یروزهنامزد ف ین،بر  ینجااز ا یداول با -
 .دونهیکرده خدا م

 :یدخانم پر حرف گل یانم امیر 

از ترس به خودت   جوریینکردم که ا  یشما نگران نباش، مگه من کار اشتباه   -
 .لرزییم

 ... .ینهتو کار خالفه، تو رو بب یارو یه،ک  شناسیشیتو که نم یر،آخ ام -

خانم رو به من کرد و . گلیایدخانم را ماساژ دادم تا نفسش باال بگل  هایشانه
 گفت:

بگم، تو رو هم انداختم تو  یدبا یبه آقا نادر چ  دونمیدخترم، نم یاهروم س -
 دردسر، خدا من رو بکشه.

 آخه! یهچه حرف ینخانم اگل  -

 تراس بود اشاره کرد و گفت: یگوشهو چمدان من  فیبه ک خانمگل
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 ینجاکه ا یدنتهران، اهل روستا د ینزود برگرد رو بردار و هاتیلوسا - 
 .یدسراغتون زودتر بر یادم یبه زود یروزهپس نامزد ف ین،اومد

 لب باز کرد: یتبا عصبان امیر 

 !یههرک یمگه هرک  کنه،یغلط م ی،کرد  یشخانم چرا جنجالگل  -

 کنم آخه؟  یکار من از دست تو چ یر ام -

 هم لباسش نازکه. یلسرده، سو یرونتو ب یمخانم تو هم پاشو، بر گل  -

 کاوه با التماس گفت:  یدنرا نگاه کرد و با د یر خانم با حرص ام گل

 ی؟پسر نادون من اومد ینپسرم، تو با ا -

 کرد.  یخانم سالم و احوالپرسشد و با گل تر یک نزد کاوه

بچه   ینببرشون. آخرش ا  ینجاو زودتر از ا  یر رو بگ  یلو سئو  یر رم دست امپس  -
 خودش رو انداخت تو مخمصه!

 .یدکرد و رو به گل خانم پرس  یر من و ام یخود را حواله نگاه متعجب کاوه

 شده مگه؟ یچ  -

 نپرس پسرم فقط زودتر ببرشون. یچیه -

 :یدغر  یر رو به ام یتنگران شده بود، با عصبان خانمگل  یکه از نگران   کاوه

 .ینمبب یفتراه ب یاالتو،  یکرد  یکار چ -



  

 
187 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

خانم کرد و ها، رو به گلو بعد برداشتن آن  من رفت  هاییلسمت وسا  سپس 
 گفت:

 .یاینبا ما ب ینخانم شما هم حاضر بشگل  -

 !یزنبر  ینجادوتا رو ببر فقط، اآلنه که ا ینپسرم ا -

 یحرکت کرد. وقت  یما نگاه کرد و به سمت خروج  یبا خشم به هر دو کاوه
 :یدداد کش کنیمینم یو حرکت  یستادیمهردو فقط ا یر من و ام یدد

 ین،بر  کنهیبهتون التماس م جوریینکه ا  دونهیم یزیچ یهخانم حتما گل  -
 .یگهد ینبجنب

 یدداد او بلند شد. ته دلم لرز یبعد صدا یقهخارج شد و چند دق یاطدر ح از 
 یغ دهانم، ج یرو یبا قرار گرفتن دست  یول یدمدو یرونو هراسان به سمت ب

 ینزم  ی. کاوه رویدمرا شن  یر ام  یادخانم و فر وار گلناله  ی. صدایدمکش  یفیخف
 .کردیافتاده بود و از درد، ناله م

که گوشه چپ   یمرد یدناطراف چرخاندم و با دبهت و ترس نگاهم را در  ُبا
شد. مرد  تر یشرا کامالا زده بود وحشتم ب یششکسته بود و موها یشابرو
 یترک بد  ین،ماش  ییشهکاوه زد و ش  ینماش  یجلو  ییشهضربه را به ش  یناول

 نثار کاوه کرد و با داد گفت: یگر د یبرداشت. سپس مشت 

 ی؟اومد یروزهسمت ف یبه چه حق  -

 یر زد و ام یاخواست لب باز کند که مرد دوباره ناغافل به کاوه ضربه کاوه
 :یدغر 
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 منم، نزنش! یکه دنبالش هست   یاون  - 

 ماند. یرهخ یر مرد در هوا خشک شد و به صورت ام دست

 ولش کن. -

مشت محکم خود را  ینآورد. اول یورش یر کاوه را رها کرد و به سمت ام  مرد
. کاوه خواست بلند افتاد ینزم یاز درد ناله کرد و رو یر زد که ام یر شکم ام یر ز

مشت   یر را ز  یرسامنثار او کند که دو نفر محکم او را گرفتند و ام  یاو ضربه  شود
 و لگد گرفتند.

 شدند. یر سرآز یمهاو اشک  یدمکش  یغ شدت ترس ج از 

را رها  یرسامانداخت و عاجزانه تمنا کرد تا امخانم صورت خود را چنگ  گل
سر و  یفقط مشت و لگد بود که رو ی،رحم ینتر ها بدون کمآن یکنند ول

 یدهرا سفت چسب یر دو دست ام یگر . دو مرد دنشاندندیم یر صورت کاوه و ام
 یر ام  یگرفته بود و با لذت به صورت خون   یر ام  یاز مردها از موها  یکیبودند و  

رو به مرد زمزمه  ریختمیطور که اشک مزدم و همان یادشده بود. فر  یرهخ
 کردم:

 !یولش کن عوض -

به من انداخت و به سمتم گام برداشت. صورت خود را مقابل  نگاهییمن مرد
 لبش بود گفت: یکه گوشه  یصورتم قرار داد و با پوزخند

 ی؟نامزدش -

 .یدرسبه گوشم  یر ام یادداد و فر  یمن انداخت. صدا به ینگاه بد سپس
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 دست بهش نزن کثافت! - 

دست خود  یمرا تو یبرداشت و تکه از موها یمموها یمرد کاله را از رو ولی
 گرفت. کاوه نعره زد.

 آشغال! -

 گفت:  یر به ام قهقهه زد و رو مرد

کار   ینا یکه اسم من روش بود، به چه جرأت   یرو دختر  یدست گذاشت  تو، -
 ی؟رو کرد

 انداخت و گفت: ینزم یرو یتوف  امیر 

 کمکش کنم.  خواستمیمن چشم به ناموس تو نداشتم و ندارم، فقط م -

 یر بر شکم ام یگریکرد و مرد، مشت محکم د  یر ام یبه مرد کنار یااشاره مرد
 یستادهروستا که اطرافمان ا  یاهال  یدن. با دیدکش  یاداز شدت درد فر   یر زد و ام

کمک   یبرا  کسیچه  یو داد و کمک خواستن ول  یغ بودند، شروع کردم و به ج
 . مرد با پوزخند گفت:یامدجلو ن

 .کنهیکمکتون نم  کسیچو داد نکن خوشگله، ه یغج یالک  -

 که در دست گرفته بود را به سمتم گرفت و گفت:  تیغی

 .یرو بکش  یغت  ینذره از درد ا  یه  یدتو هم با  یده،درد کش  یلیخ  یروزهحتما ف  -

 زد. یکه تمام صورت او به سرخ   یدکش  یادیچنان فر  کاوه

 کنی؟یم یکار چ یکثافت، دار  -
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 کاوه، دوباره گفت:  یهامرد بدون توجه به نعره ولی 

 تو عذاب بکشه! یز هم نامزد عز  یکمیبذار  -

. یدکردم و مرد دستم را سفت چسب  یمرومرد روبه یرا حواله امیدهترس نگاه
نعره  یر نبود به دادم برسد. ام یکس  یول خواستمیو کمک م کشیدمیم یغ ج

 زد.

 رو رگش، نه اون دختر. یرو بذار یغ ت یدهستم که با یآشغال، من اون  -

 .یدخند مرد

 صبر کن. یکم یشونیت،رو پ مونهیتو رد گلوله م -

 یهثان یک اشک تمام صورتم را پر کرد. در عرض را از ترس بستم و  هایمچشم
گوشم   یتو یر کاوه و ام  یدادداد و ب یدستم حس کردم و صدا یرو یسوزش

 یکیشدت گرفت و خواست سمت مرد حمله کند که    اشیهخانم گر . گلیچیدپ
 افتاد. ینزم یو رو یدبه صورت او کوب یمحکم یلیاز مردها س

کنند.   یشتا رها کشیدیکاسه خون شده بودند داد م  که  ییاهبا چشم امیر 
 یاهیس یمهارفته چشمرفته یول ینمتر ببتا اطرافم را واضح زدمیپلک م

گوشم را به ارتعاش   یبود که پرده یر کاوه و ام  یادفر  یو تنها صدا رفتیم
تم. را نداش شمانمقدرت باز نگه داشتن چ یبار پلک زدم ولدرآورده بود. چند

 افتادم. ینزم یچشمانم بسته شد و رو یری،وحشتناک ت یصدا یدنبا شن

*** 
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 یخود را باز کرد و بو  یهابود، چشم  یچیدهپ  یرسامکه پشت سر ام  یسوزش  با 
 یکند ول  یاو را پرکرد. چشم چرخاند تا اطراف خود را بررس کاه مشام  نم و

و به  شدیباز و بسته م یکه چشمانش ه   کردیقدر درد مپشت سرش، آن
کاوه، به  یناله یصدا یدنخود را باز نگه داشته بود. با شن یهازور چشم

خورد و به سمت   یکاوه برود که سکندر  خود بلند شد تا سمت  یاز جا  یسخت 
را  یشصدا یبلند شد و به سخت  تر یشناله کاوه ب یکاوه پرتاب شد. صدا

 .یدشن

 کجاست؟  یلسئو یرسام،ام -

و به پشت سرش که به  ییدهم سا یخود را از شدت حرص رو هایدندان
با چه  دانستیهم نم یرساماصالا خود ام ید،دست کش کردیشدت درد م

کاوه دوباره سراغ . کشیدیم یر ت طوریینکه ا  یدنبه پشت سر او کوب یزیچ
 گرفت.  یرسامرا از ام یلسئو

 کجاست؟  یلسئو -

 یو صحنه  دادیم  یدبه کاوه با  یحیاصالا چه توض  ید،بگو  چه  یدبا  دانستنمی
 ی. جلوکردیچشمان خود محو م  یچگونه از جلو  یدرا با  یلسئو  یجسم خون 

که از دست او   یرا زدند و تنها کار یلرگ سئو رحمییبا ب  یرسامچشمان ام
 بود! یدنبرآمد نعره کش

 یتمنا بود و او در  یدهبه آتش کش ی،را انگار، فلفل تند یرساموجود ام تمام
خود بلند شد و به سمت   ی. از جاکوبیدیم  یوار قطره آب خود را به در و د  یک 

ها شود و به داد آن یداپ یتا کس یدکش  یاددر رفت. چند ضربه به در زد و فر 
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 چیزییچنجا سر درآوردند هیشد که از ا یکه چ   کردیقدر فکر مبرسد، هر چه 
بود،   یلنبود و نگران حال سئو  ی. کاوه که آدم صبورکردیبه ذهنش خطور نم

 .یدکش  یادو از ته دل فر  یاوردنتوانست طاقت ب

 یلست، بگو سئوزنده یلبه خاک پدرت، بگو سئو یدمقسمت م یرسام،ام -
 نمرده!

 یانو تنها مردمک چشمانش بود که در م  دادیرا فشار م  یرسامام  یگلو  بغض
 یت،. از شدت عصبانلرزیدندیکه او را در آغوش گرفته بود م  یسکوت تلخ 

افتاد. قدرت حرف  ینزم یسر خورد و رو یوار کنار د  و یددر کوب یبر رو یمشت 
 یهم از جلو اییهثان یبرا یل،سئو یزدن از او سلب شده بود و جسم خون 

 .شدیچشمانش محو نم

 یدکش  پوست صورتش خشک شده بود  یرو  به صورت خود که رد خون  دستی
خود بلند شد و به سمت در رفت.   یدوخت. کاوه به زور از جا  و به کاوه چشم

درخواست کمک کرد. کاوه  یفضع یو با صدا یدچند مشت محکم به در کوب
 ست،هنوز هم نفس بکشد نمانده ا  یلسئو  ینکها  یبرا  یدینور ام  یچه  یدکه د
 .یدصورت او کوب یرو یو مشت محکم یدچرخ یرسامام سمت یعصب

 یدو آوار شد. نعره کش یختکاوه، بر سرش ر  یبا ضربه یرسامسکوت ام دیوار 
که داشت   یوجدان کند و عذاب  یهو به کاوه چشم دوخت. دوست داشت گر 

 یچداده بود که ه یادخانم به او گل  یببرد ول یناز ب یرا طور کردیاش مخفه
و  گرفت  خونخفهبود که  یاو که مرد نبود، نامرد یکند ول  یهگر   یدنبا یمرد
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 یلنگفت سئو یست،نامزد او ن یلو نگفت که سئو یاوردرا به زبان ن یقتحق 
 است! کارهیچه

 دار خود، شروع به مالمت خود کرد و زمزمه کرد:بغض یبا صدا کاوه

 بگم؟ یبگم خدا...چ  یمن به عمو نادر چ  -

 یکتک خورده بودند که توان راه رفتن نداشتند و رو  یقدرها آنآن هردوی
در اوج سکوت، تنها  شدیداشت بسته م یشانهاافتاده بودند. چشم ینزم

 طلق!م یاهیو بعد س یدندشکستن در را شن یصدا

 

*** 

کننده مشامم را پر کرد. گل خانم با  یالکل ضدعفون  یگشودم و بو چشم
من،  باز یمهچشمان ن یدنبود و با د یستادهمتورم شده، باال سرم ا یهاچشم
قربان  کرد،یم یهطور که گرخانم هماندکتر را صدا کرد. گل یادو فر  با داد
 یستادباال سرم ا  ندکتر هراسا.  گفتیلب ذکر م  یر و ز  رفتیمن هم م  یصدقه

 کرد با لبخند گفت:  مینهمعا ینکهو بعد ا

 خداروشکر خطر رفع شده. -

 یر سراز تر یشب یشهاجمله بود اشک  ینا یدنکه انگار، منتظر شن خانمگل
نگفت و از  یزیچ کردیکرد. دکتر که حال او را درک م  یهشدند و از ته دل گر

 اتاق خارج شد.
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پانسمان  یجا یدندست خود را باالتر آوردم و با د یسوزش دستم کم با 
و  یرسامام یوحشتناک زدن رگم افتادم. صورت خون  یلحظه یاددست خود، 

به  یز که خودم ن یینقش بستند و با صدا یمهاچشم یکاوه، جلو یهاناله
 گفتم:  شنیدمیم یسخت 

 ... .یر خانم، کاوه، امگل  -

من، رو به پرستار  یجمله یدنکرد و بعد فهم  تر یک خود را نزد گوش  خانمگل
و  زدیکه ناگهان برفک م  یوییگفت. شده بودم مثل ضبط راد  یزیکرد و چ

 ی آورد و با صدا  تر یک خود را دوباره نزد  خانم سر . گلشدیصدا قطع و وصل م
 گفت:  یادورگه شده

 !ینها هم بسترکردن مادر، اون  یداشونپ -

 لبانم نقش بست و خدا را شکر کردم. یرو یلبخند نیمچه

 

*** 

بود  یشده بودم. دو روز یرهخ یمروروبه یوار تخت نشسته بودم و به د روی
از من نگرفته بودند، فقط  یام خبر هخانواد بودم و یبستر  یمارستانکه در ب
تند که کاوه سراغ پدر و مادرم را گرفتم، گف  یکاوه بهم سر زدند و وقت   یخانواده

دچار   یدم،جمله را شن  ینکه ا  یبا من صحبت خواهد کرد. از زمان   مورد  یندر ا
به سرم آمده  یبو غر یبعج هاییالقدر فکر و خآن اضطراب شده بودم و
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 یدمنظور آنها شوم. چرا با یمتوجه توانستمیمن نم یبود که حد نداشت ول 
 .گفتندیها نمده که خود آنافتا یکاوه با من حرف بزند؟ مگر چه اتفاق 

ش اتاق باز شد و قامت کاوه در چهارچوب در ظاهر شد. دست گچ گرفته در 
بود که در ذوقم زد و سپس صورت داغون او، قلبم را به درد آورد.   یزیچ  یناول

 وحشتناک روستا،  ینشست. بعد ماجرا  یصندل  یشد و رو  تر یک به تختم نزد
و   یدکش  یراحت   نفسمن    یدن. کاوه با ددیدمیبود که او را م  باریینامروز اول

 به خود گرفت و لب زد: ترییشلبش بود، عمق ب یکه رو  یرنگ لبخند کم

 داغونه! یلیخ میافهق -

 :یدمصورت کاوه گرفتم و پرس یرا از رو امیرهخ نگاه

 ی؟حالت خوبه، درد ندار -

 زد. یند تلخ لبخ کاوه

 ی؟خودت چطور یل،خوبم سئو -

 کنند؟  یداو برادرش رو پ یروزهمن هم بهترم...تونستن ف -

 تکان داد و گفت: «ی»منف  یسر خود را به معن کاوه

خدا بهمون رحم کرد که  ین،انگار آب شدن رفتن زم یمارستان،بعد فرار از ب -
 یبشروز هم در تعقوقت بوده رد مالک رو زده بودن و اون  یلیخ هایسپل

 ... .یمارستانب رسیدییم یر د یکمنکرده تو  ییبودن اگه خدا
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 یرونماند. بازدم خود را ب یرهخ یدحرفش را خورد و به مالفه سف یادامه 
 فرستادم و گفتم:

 بود؟ هایسپل یر ت یصدا یدمکه شن  یریت یاون صدا -

 آره. -

 ین؟نخورد یر شما که ت -

 .یمنه ما فقط کتک خورد -

 :یدمصورتش ظاهر شد و دوباره پرس یرو یتلخ  لبخند

 کردن؟  یر شد، مالک رو دستگ یبعد اون چ  -

 تکان داد و گفت: «ی»منف  یسرش را به معن کاوه

مالک ما رو هم  یهاو از قضا آدم یمشد یهوشما هم ب یانداز یر بعد اون ت -
 کرده.  برداشتن و در رفتن، خود مالک هم فرار 

 شد و با ترس به کاوه نگاه کردم. یختنم س یکلمه فرار موها  یدنشن با

 کجاست؟ حالش خوبه؟  یر ام -

 با حرص نگاهم کرد. یر،اسم ام یدنبا شن کاوه

به  یداشت  ی؟کن  ینقش احمقانه رو باز یه یمن موندم تو چطور قبول کرد -
 !دادییدروغ جونت رو از دست م یهخاطر 

 نگفتم که کاوه ادامه داد: زییچ کردم و  سکوت
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در مورد  یخوبه، نگران نباش...راست  یناجوره ول یکمهم اوضاعش  یرسامام - 
 بابات... .

گفت   یکاوه ثابت ماند. طور  یهالب یباال آوردم و نگاهم رو یع را سر  سرم
 .لرزیدیداشت م مینهبابات، که قلبم به خاطر ترس و استرس درون س

 !یکاآمر  رفتیهرچه زودتر م یدمسائد نبود و با یادحال عمو، ز -

نفس بکشم.  یبه درست  توانمیمسدود شده و نم امیکردم راه تنفس حس
 شدم. یرهکاوه خ  یهاناباورانه به لب

باال  یلیعملش خ یسک متاسفانه، ر یول حرف زدم ینجابا چندتا دکتر هم ا -
 و... . رفتیم یدبا ینبود و به خاطر هم

شده  یر ها سرآزکه قطرات اشک از آن  ییهااو را قطع کردم و با چشم حرف
 ها نداشتم گفتم:آن یرو یبودند و من کنترل

 شده کاوه؟ ی...راستش رو بگو، بابام چ یگیدروغ م یدار -

و...  یستنرمال ن یتروح یطتم بهت نگه، تو شرامن از عمو خواس یل،سئو -
. 

 لب زمزمه کردم. یر و اسم کاوه را ز یدمکش  جیغ 

بره.  ییبزنه جا یو به من حرف  ینهمن رو بب ینکهامکان نداره، بابام بدون ا -
 !یبگ  خواییشده، تو نم یزیچ یهامکان نداره، 

 کالفه نگاهم کرد.  کاوه
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 قلبش بد بود و یتوضع شدیدتر عمل مزو یدبشه؟ فقط عمو با یدبا یچ  - 
 .آوردیماه دووم نم یه کردیاگه بدون عمل سر م

 یمبرا یدنو نفس کش پریدیداشت م یتسمت چپ چشمم از عصبان پلک 
 تر شده بود.مشکل

بزنن، امکان   یبگن، زنگ   یزیچ  ینکهمن رو ول کردن رفتن، بدون ا  ی؟چ   یعنی  -
 نداره!

 یتو با عصبان  یدبروم که کاوه سفت دستم را چسب  یینتخت پا  یاز رو  خواستم
 نگاهم کرد.

 ی؟بر  خواییکجا م  -

 بابام!  یشخونمون، پ -

بعدش هم عمو چندبار زنگ  یست،ن یآخه دختر خوب، تو خونتون که کس -
 دونییم ی،درست بشه بعد باهاش حرف بزن  تیهروح یکمخواستم  یزده ول

 .یشهم یکه اگه ناراحت بشه چ 

 کاوه را نگاه کردم.  یانگر   یهاقورت دادم و با چشم یرا به سخت  بغضم

داروهات رو کامالا  ی. راست کنهیم یرو بررس یطتو شرا یادم یاآر یگهد یکم -
 ی؟تموم کرد

 حرف نگاهش کردم که دوباره گفت: بدون
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مداوا  یپدرت برا یشه،نم یزیبا بغض من رو نگاه کردن چ یل،سئو ینبب - 
 ی،کن  یهو گر   یریها بهونه بگمثل بچه  ینکهنه ا  ی،خوشحال باش  یدرفته و تو با

 ی؟حاال بهم بگو داروهات رو کامالا مصرف کرد

 را باز و بسته کردم که گفت: هایمچشم

 ینهباش که بعد معا یتو هم دختر خوب  یشت،پ یادب یاپس من برم بگم آر -
 .یرف بزن با عمو ح زنمیزنگ م

 گفتم:  لرزیدیکه م  ییصدا با

 کاوه تو رو به قرآن، راستش رو بگو.  -

 .یدکش  یکالفه پوف   کاوه

 .یگمکه دارم راستش رو م  خورمیقسم م -

 .ینمپدرم رو بب خوامیزنگ بزن م یریپس تصو -

 شده نگاهم کرد. یز ر یهابا چشم کاوه

 یدماجازه نم یزی،اشک برهم  جوریینا یمارستان،اونم تو ب یافه،ق ینبا ا -
 !یریچه برسه تصو ی،عمو رو هم بشنو یصدا

در  یشهحالش بد م ینه،تو رو بب یذره غصه یه یانادر هم اون سر دن عمو
 که!  یانیجر 

 بلند شد و به سمت در رفت. یحرص کاوه را نگاه کردم که با لبخند تلخ  با

 باش. یااالن هم منتظر آر -
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 .یدرفت و من بغضم ترک یرونکاوه از اتاق ب  سپس 

قرار داشت، وارد   یشهالب  یبر رو  یشهکه هم  یبا لبخند  یابعد، آر  یقهدق  چند
 اتاق شد و با لبخند به سمتم آمد.

 خانم! یلسالم بر سئو -

گرفته بود که جز اشک   یقدردلم آن ینثار او کنم ول یداشتم لبخند دوست
کنارم بود و با من   یاآر یساعت  یکنشد.  یارآ  یبنص یگرید یزیچشمانم، چ

. آخر سر یدماو دو کلمه هم نفهم یهاتمام حرف ینمن از ب یصحبت کرد ول
از اتاق   یسالمت   یکرد و با آرزو  یز دارو تجو  یمبرا  یگر ماهه د  یک   یدوره  یک باز  

 تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم. یاز رو یاخارج شد. بعد رفتن آر

 یدمرا د  ییبود، گام برداشتم که باز مأمورها  یدر آن بستر   یر ام  که  یاتاق   سمت
. زود در اتاق کنندیو با کاوه صحبت م زنندیپرسه م یرسامکه سمت اتاق ام

با  یدمفهم که او را شناختم،  یماه  یک شدم. در  یر را باز کردم و وارد اتاق ام
 یدنبرد! با د  ینکرد و از ب  پاکدل خود را    یتمام غبارها  توانیاو م  یهاحرف

»افسوس« تکان دادم و سمت  یسرم را به معن یر ام یشدهیچیصورت باندپ
واقعاا به  یر ام یافهق یدنآش و الش را بعد د یقدق یمعن یعنیتخت او رفتم. 

 درک کردم! یخوب 

 یدنحالش از د  کردینگاهش م  یکبود شده بودند و آدم وقت   یشهاچشم  زیر 
با  یر اسم خود از دهان ام یدن. با شنشدیبد م یاهو سآن همه رنگ سبز 

 تعجب نگاهش کردم.
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 یداری؟ب - 

 .یدارمآره ب -

 او که باز نبود! یهاچشم یدقت نگاهش کردم ول با

 !شناسمیپات رو م یصدا -

دورگه شده   یهکه به خاطر گر   یبه خود گرفت و با صدا  ترییشب  رنگ   تعجبم
 بود گفتم:

آش و  جوریینتا ا شناختییمالک رو هم م یکهاون مرت یپا یکاش صدا  -
 !شدییالش نم

 را باز کرد. یشهاچشم امیر 

چطور با  دونمینم خورد،یدستش به تو نم یول ُمردمیکاش من م -
 سر کنم. یدرو گرفته با یبانمکه گر  یوجدان عذاب

 کردم.  ینگاه  یچیمدست باندپ به

 کردم.  یداچون نجات پ یرم،که بم  خواستیخوب شدم، انگار خدا نم -

 ... .یمارستانب رسیدییم یر اگه د -

 دار زدم. بغض لبخند

 !میرهینم یره،که خدا نخواد بم  یبه قول پدرم، کس -

 گفت:  یبعد سکوت کوتاه  امیر 
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 ی،خودت رو بکش خواییانگار خودت م یول ی،از دست مالک که در رفت  - 
 ت چرا گرفته؟صدا

در  یبه زور کم یر بزنم. ام یهگر   یر سوال بودم که دوباره ز ینمنتظر هم انگار 
 جا شد و گفت:خود جابه یجا

 شده؟ یچ  -

 گفتم:  فینینف با

بگن  یزیبه من چ ینکه...بدون ایکامداوا رفته آمر یبابام برا یگهکاوه م -
 گذاشتن رفتن.

 شده! یمن گفتم حاال چ  -

کاوه داره   یشه؟جور م یزاشماهه و یه یبشه، کدوم آدم ستیخوایم یچ  -
 !یگهدروغ م

 .یدکش  یاپوف کالفه امیر 

گذروندن درمان بابات   ینامه برااز دکترها خواسته دعوت یکیحتما کاوه از  -
 به نظرت؟ یشهنم ینبفرسته، ا

نگاهم  یممستق یر نشستم. ام یصندل یرا ندادم و کنار تخت او رو یر ام جواب
لب  یر بند آمد، ام امیهگر   یوقت  یقه،و سکوت کرده بود. بعد از چند دق کردیم

 باز کرد:

 ی؟قدر پدرت رو دوست دارچه -
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 لب زدم: یر ام یهوییاز سوال  متعجب 

 !یادز یلیخ یلی،خ -

 ریزی؟یاشک م جوریینخب پس، چرا به خاطر خوب بودن بابات ا -

 بگن رفتن! یزیبه من چ ینکها ناراحتم که بدون ینا یمن برا -

 صورتش درد گرفت و صورتش جمع شد. یچهزد که ماه یلبخند امیر 

بهت زنگ بزنن. بگن »دخترم  یشهبعدش هم یگمم ینمصبر کن بابات رو بب -
 «یدی؟اجازه م ریمیم یمما دار

 به او رفتم. ایغرهچشم

 اومدم تا حالم رو خوب کنه. یک   یشمن پ ینبب -

 با حرص گفت: امیر 

 بخندم خب! تونمیتو رو خدا من و نخندون، نم -

 مشت بزنم تو صورتت؟ یهمن هم  خواییم -

 !یونمتا مشت بزن، من بهت مدشما چند -

رگم رو بزنم، حاال بعد   خواستمیقبالا م  بار یه! من  یگهفراموشش کن د  یر اه، ام  -
 زده! یگهد یکیچند سال، 

 با چهره درهم نگاهم کرد. امیر 

 خجالت بکش! -
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 .یدماز درد خند پر  

 !یگهزهرمار، چه با افتخارم م -

 که کاوه هم وارد اتاق شد.  خندیدمیم داشتم

 من گفت: یهاخنده یدند با

 خنده هست. اییهبعد هر گر  یگنم -

 زود گفت: امیر 

 هست! یهگر   یابعد هر خنده یگنم یر،خ -

 شده؟ یخب حاال، چ  -

 گفت:  رفتیم یاطور که بهم چشم غرههمان امیر 

خل بوده در زمان گذشته، بهتره با فکر در مورد   یلیخ  ییبنده خدا  یه  یچی،ه  -
 !یزیمگذشته اعصابمون رو بهم نر 

 باال رفته نگاهم کرد. یبا ابروها کاوه

 یله؟منظورت سئو -

 یثیه خبتکان داد، کاوه با خند «یید»تا یبا تاسف سرش را به معن امیر 
 گفت:  کردیطور که مرا نگاه مهمان

 یدی؟تازه فهم -
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 رمان  کی

اش گذاشت و با گونه  یدست خود را رو یر حرص کاوه را نگاه کردم که ام با 
 گفت:  یهگال

 !یلتعط ی،کمد  یز هر چ یمحرومم، پس تا اطالع ثانو یدنآقا من از خند -

 و گفت: یدبا صدا خند کاوه

 قول بدم! تونمینم رسهیچون الهه هم داره از راه م یرسام،متأسفم ام -

 :یدشده رو به کاوه پرس یز ر یهابا چشم امیر 

 مونم؟یمگه من خونه شما م ینم،صبر کن بب -

 را نگاه کرد و گفت: یرسامام اییروزمندانهبا لبخند پ کاوه

قبل رو  یتباز جذاب ریختت،یب  یافهو اون ق یتا خوب ش ی؟فکر کرد یچ  -
 !ییکنه مهمون ما  یداپ

 لب زد: یبا ناباور امیرسام

 ی؟چ  یگهنه، د -

 هم خونه ما مهمونه! یلبعدش هم، سئو یم،نترس، ما تو خونمون جن ندار -

 نشان بدهم. ینوبت من بود تا واکنش بار این

 من چرا؟ -

 متعجب نگاهم کرد کاوه

 چرا؟ ی،چ  -
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 رمان  کی

 !ممنون یلیترم، خمن خونه خودمون راحت - 

 به من انداخت و گفت: یهینگاه اندرسف کاوه

 ی؟خونتون بمون  خواییچطور م ییتنها ی،بهم بگ  یشهوقت ماون -

 نداشتم و سکوت کردم که دوباره گفت: جوابی

 !کنمیکه به عقلت شک م  زنییم ییهاها حرفموقع  یبعض یلسئو -

 مقابل کاوه گارد گرفتم. زود

خب تو  یدمتون،! چند ساله ندیریهم در نظر بگ ینوا یشهمن معذبم، م -
 !کنهیمعذبم م یکمخونتون موندن 

 باال انداخت و گفت: ییابروتک  کاوه

 برات تو هتل اتاق رزرو کنم؟ خواییم -

 با لبخند گفتم: شیهوجه به کنا بی

 .یشمممنونت م -

 نگاهم کرد. یعصب کاوه

 !یلواقعا که سئو -

 خب؟ یهچ -

 کرد و گفت:  یرسامواب مرا دهد رو به امج ینکها بدون

 !یفردا مرخص -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 لب زد. یبا ناباور امیرسام 

 ی؟زود ینبه هم -

 »آره« باز و بسته کرد. یچشمان خود را به معن کاوه

شاءاهلل فردا خونه و ان برمشیم یگهد یکمهم امروز مرخص شده،  یلسئو -
 .یایهم تو خونه م

 کاوه... .  یول -

 .یستقبول ن یابهونه گونهیچه یرسام،ام یار اما و اگر ن -

 به من گفت: یدارحرص یسپس با صدا و

 پاشو خانم معذب! -

 و با تعجب لب زدم. یستمصورت کاوه نگر  به

 یستی؟ن یها، چه عجب تو بستر یکتک خورد  یر ام یتو هم اندازه -

 تا نخندد. یددندان کش یر لب خود را ز کاوه

 .یرممن فناناپذ -

 هه، نمکدون!هههه -

 شد؟یم یچ  یبلنده! معذب نبود قدر ینزبونت ا یتو معذب  یلسئو -

بودم  یر زطور که سربهزد. همان یکه کاوه لبخند محو  یدمخجالت لبم را گز از 
 گفتم:



  

 
208 
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 رمان  کی

 !یقرار بود به بابام زنگ بزن  - 

 .یدکش  یاپوف کالفه کاوه

 .زنمیزنگ م یاد،رنگ و رو به صورتت ب یکم یر وش بگخونه، اول د یمبر  -

 خونه ما. یماول بر  یدبا -

 ی»استپ« جلو یلب باز کند که دست خود را به معن یخواست عصب کاوه
 صورت او گرفتم و گفتم:

 نه؟ یالباس بردارم  یدبا -

 .یدکش  یقینفس عم بار یننگفت و ا یزیچ کاوه

 !رسهیعوض کن، االن مامانم از راه م هات رولباس یمباشه، زود پاشو بر -

 .کردینگاه کردم که با چشمان خندان خود نگاهم م یر ام به

 !یگهد بینمتیفردا م -

 نگاهم کرد و گفت: یقعم امیرسام

 !خوامیمعذرت م یچ باز هم به خاطر همه یلسئو -

 ها نزن.حرف ینگفتم از ا  -

 یبرا  یکرد و کاوه با اشاره به من فهماند که عجله کنم. دست   یار سکوت اخت  امیر 
 :یدپرس یرسامتکان دادم و خواستم از اتاق خارج شوم که ام یر ام

 از مالک نشده؟ یکاوه خبر   -



  

 
209 
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 رمان  کی

 انداخت و لب زد. یبه من نگاه  کاوه 

 .یامتو برو حاضر شو منم االن م -

 از اتاق خارج شدم.  یسرسر   ی»باشه« تکان دادم و با خداحافظ   یبه معن  سری

*** 

راه رفتن با  ینو ح یداز راه رس هم خانم یاخود، ثر  یهالباس یدنپوش بعد
. کاوه کردیهمه لطف مرا شرمنده م ینخود حواسش بهم بود و با ا نگاه گرم

 خانم گفت: یادرآوردن حرص من، رو به ثر  یبرا داشتیکه کنار ما گام برم

 آورد؟یم یابه خونه ما چه بهونه یومدنن یبرا یلسئو دونییمامان، م -

. یدنگو یزیتوپ گرد شده و به او چشم و ابرو آمدم تا چ یاندازه چشمانم
 من، با خنده گفت: یهاو اشاره یماا یدنخانم با د یاثر 

 دکتر. ینکن آقا یتدخترم و اذ -

 و من از خجالت آب شدم. یدبلند خند کاوه

 مزاحمتون شم. خواستمینم -

 خانم با محبت نگاهم کرد. ثریا

و دوست  یادخودته، بعدش هم الهه هم امروز_فردا م یخونه یهمزاحم چ -
 جا بشه.بهشما جا یهاخونه با خنده یوارهایدارم د

 !یدخانم لپم را کش یاشدم که ثر  یر زسربه شرمگین
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 رمان  کی

کاوه خواست پشت   ینو بعد سوار شدن به ماش یمحرکت کرد ینماش سمت 
 :یدخانم با تعجب پرس یاکه ثر   یندرل بش

 ی؟کن  یرانندگ  خواییبا اون دست گچ گرفته چطور م -

 .یارهنم یشبرام پ یمامان جان دست چپمه مشکل -

 یصندل  یخانم رو  یا. همان که ثر یمشد  یننگفت و سوار ماش  یزیخانم چ  ثریا
 به سمت عقب برگشت و گفت: ی،ند گرمنشست، با لبخ ییجلو

 گرفت،یبهم زنگ زده بود و سراغت رو م  یشپ  یکمجان، مامانت هم    یلسئو  -
 نگرانته! یلیخ ی،زنگ بهش بزن  یهبهتره 

 به من انداخت و گفت: ینگاه  ین،ماش یینهاز آ  کاوه

 ها! یمندار یهگر   یلفقط سئو -

 به کاوه رفت. یاغرهخانم چشم ثریا

 !کنییم یتقدر دخترم رو اذچه -

 .کنمیدارم بهش فقط گوشزد م یست،ن یتمادر من اذ -

 خود را به سمت من گرفت و من زود گفتم: یلخانم موبا ثریا

بابام  یرم،بگ مویهگر  یاالن زنگ بزنم نتونم جلو ترسمیم زنم،یبعداا زنگ م -
 ناراحت بشه.

 زد. یحیخانم لبخند مل ثریا
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 رمان  کی

 .یزمباشه عز  - 

 خانم با تعجب گفت: یارا متوقف کرد و ثر  ینخانه ماش یجلو کاوه

 ی؟چرا نگه داشت  جاینکاوه ا  -

 هاش رو جمع کنه.اومده لباس یلسئو -

 .یستن یاز رو آورده داده، ن یلچمدون سئو یننسر  -

 ناخودآگاه پر اشک شدند. چشمانم

 آورد؟ یک   -

 من دوباره سر خود را به عقب چرخاند. یدند یخانم برا ثریا

بغض نکن که من رو هم   جوریینفرودگاه....عه ا  رفتنیکه داشتن م  یموقع  -
 !کنییناراحت م

 زدم. یخود را پاک کردم و لبخند محزون  یهاپشت دست خود اشک  با

 چشم. -

 خانم رو به کاوه گفت: ثریا

 کار دارم.  یلیبا سرعت برو که خ -

 پدال گاز فشرد. یرو تر یشخود را ب یپا چشم« گفت ولب » یر ز کاوه

 

*** 
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 رمان  کی

 یرفته بود و حس بهتر   یروناز تنم ب  یمارستان،ب  یکه گرفتم خستگ   یدوش  بعد 
 نسبت به چند ساعت قبل داشتم.

 یدهمن، درون چمدان چ یکه مادرم برا  ییهارا باز کردم و به لباس چمدانم
 ماندم. یرهبود خ

 .شدینم یدهد ی،رنگ  یرهت یا یاهاز لباس س یبودند و رد یها رنگ لباس یهمه

 یمزانو یو دامنش تا باال خوردیم یلیسهبلندم را که مدلش از کمر پ پیراهن
 ی. رنگ سبز روشن و لجنبرداشتم و به تن کردم یاهمبود را با ساپورت س

 ی. موهادادینم متر نشاو شاداب  کردیم  یرا مخف   میدهپر   یلباس، رنگ و رو
از اتاق خارج  ت،بستم و بعد زدن کرم دس یو دم اسب یدمخود را سشوار کش

 من با لبخند لب باز کرد: یدنخانم با د یاشدم. ثر 

 .یزمعز  یخوشگل شد یلیخ -

 زدم. یمحجوب  لبخند

 ممنون. یلیخ -

 .یدکش  یافتاد و آه  یچیمدست باندپ یخانم رو یاثر  نگاه

 برات، دستت چطوره؟ یرمبم -

 رو بردارن. هاشیهبخ یمخوبه، فکر کنم آخر هفته ببر  -

 .گیرنشونیشاءاهلل مدنبالشونن ان هایسخدا بهتون رحم کرده، پل -

 شاءاهلل.ان -
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 رمان  کی

. کاوه هم یمو سر سفره شام نشست یمرفت یینها پاخانم از پله یاهمراه ثر  به 
 یز آمد و پشت م یز بود سمت م که به زور بازشان نگه داشته  ییهابا چشم
 نشست.

 بابا کو؟ -

 .یختر یمسوپ برا یخانم بشقاب مرا برداشت و کم ثریا

 بمونه. یرسامام یشامروز بابات رفته پ -

 :یدبا تعجب پرس کاوه

 !یرممن که گفتم م -

 خانم دست دراز کرد تا بشقاب کاوه را بردارد. ثریا

 ی؟ها با هم دارن، تو کجا بر حرف یلیو پدرت خ یرسامام -

 کرد.  یز چشمان خود را ر کاوه

بابا   دونمیکه من م  ییتا جا  مونه؟یم  یرسامام  یشواقعا بابا خودش گفت پ  -
 !یادخوشش نم یمارستانب یاز بو

 .یدخانم خند ثریا

 فعال شد! بله خودش گفت. رگ حسادتت یه؟چ -

 .یدخند کاوه

 سال سن دارم. یس یمادر من! خوبه من باال یهحسادت چ -
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 رمان  کی

 بچه! ی،اکه بچه  یستبه سنت ن - 

 خود را در دهان خود جا داد. از سوپ یقاشق  کاوه

 ممنون. یلیخ -

 .یدتر خندخانم بلند ثریا

 .یدنبالش بر  یدبا رسه،یم یرانالهه ساعت پنج صبح ا ی،راست  -

 لب زد: یو با خستگ  یدکش  یاپوف کالفه کاوه

 چشم -

کرد   یمانهااتاق یخانم دوباره ما را راه  یاو ثر  یمغذا را در سکوت خورد بقیه
 .یمتا استراحت کن

*** 

سرم   یرا باال  ییآشنا  ییافهخود را باز کردم و قچشمان  ام،ینیحس خارش ب  با
شخص   تر یقنم کامالا باز شدند و توانستم دقپلک زدم تا چشما  ی. چندباریدمد

 یغیسرم، چنان ج یدرست باال ییآشنا ییافهق یدن. با دینمسرم را بب یباال
او هم  یدمنگاه کردم که د الههکه الهه از ترس پس افتاد. ناباورانه به   یدمکش

 یدن. الهه خود را در آغوش من انداخت و شروع به خندکندیدارد براندازم م
 کرد.

 ی؟خودت  یلسئو یوا -
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 رمان  کی

 یدنکه دست او را سفت گرفته بودم، چشمانم ناغافل شروع به بار  طور همان 
زد. هر دو  یهگر   یر کردند. الهه هم نتوانست خوددار باشد و او هم مثل من ز

تر آروم یکم  ی. وقت ریختیمیو اشک شوق م یمرا در آغوش گرفته بود یکدیگر 
 شدم لب زدم:

 !یوونهدختر د -

 و مرا در آغوشش گرفت. یدبلند خند هایشیهگر   یانم الهه

 !یبود معرفتیقدر تو ب ذره شده بود، چه یهدلم برات  -

 به صورتش نگاه کردم. تر یقرا از خودم جدا کردم و دق الهه

 !یکرد  ییر قدر تغچه -

 :یدمبا تعجب پرس نگاهم کرد، یقچشمانش را جمع کرد و عم الهه

 کنی؟یم یکار چ -

اون  ینمبهت برسم و بب خواستمیشدم فقط م یماکه سوار هواپ  یاز ساعت  -
 نه؟! یاهات مونده تو چشم یمیعشق قد

 تعجب نگاهش کردم و لب زدم: با

 کدوم عشق؟  -

 به سرت اومده؟ یفروکش کرده، چ  ینه انگار یول -

 گفت: یساختگ  یتداد و با عصبانمرا تکان  یمثل گون  الهه
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 رمان  کی

 بینم؟یعشق رو تو چشمات نم یگهمن هزارتا آرزو داشتم، چرا د یل،سئو - 

 .یدزد و بلند خند یمبه بازو یگرد شده نگاهش کردم که مشت   یهاچشم با

 عشقت به داداشم رو... . -

 دهان الهه گذاشتم و با ترس به سمت در نگاه کردم. یرا رو دستم

 خبرته؟ .چه..یسه -

 .یدتر خندآرام الهه

 .کردمیقسمت فکر م ینسن برسم، فقط به ا ینخدا تا به ا به -

 جا خوش کرد. یمهالب یناخواسته رو پوزخندی

 ی؟گرفت   یقدر تو جدگفته بودم، چه  یزیچ یه یحاال من تو بچگ  -

 خود گرفت. دستانم را درون دست الهه

 یه؟! خب طرف کیکرد  یکه معلومه، به داداشم نامرد  جور ینا -

ام گذاشتم. معده یو دستم را ناخودآگاه رو یچیدام پهدر معد یبیعج سوزش
 دستم نگاه کرد. یرو یچیالهه با ترس به باندپ

 ی؟کرد  یکار تو...تو چ -

نگران او لب  یهابه چشم یرهخ را دو طرف صورت الهه گذاشتم و دستانم
 زدم.

 بمونه واسه بعد. یها باهات دارم، ولحرف یلیخ -
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 من رفت. به یاچشم غره الهه 

! یمن رو داشت  یدند یجانقدر تو هچه -  واقعاا

 .یچیدمشد و از درد به خود پ تر یشام بمعده درد

 فقط! یستحالم خوب ن یکم -

کمکم کرد تا دراز بکشم؛ خود او هم کنارم   بالشت را مرتب کرد و  یبا نگران   الهه
 و لب زد. یددراز کش

 ی؟بهتر  -

»آره« باز و بسته کردم و الهه دستانم را درون دستان  یرا به معن چشمانم
 .یدام را بوسخود گرفت و گونه

 

*** 

من   که به  یدمصورت خود چشم گشودم و الهه را د  یرو  ینیحس نگاه سنگ  با
 زد. یرینیباز من لبخند ش یهاچشم یدنشده است. با د یرهخ

 .یربه خ یصبح عال -

 کردم.  یمصورت الهه تنظ یبه بدنم دادم و نگاهم را رو یو قوس کش

 .یخوشحالم که برگشت  -

 شده نگاهم کرد. یز ر یهابا چشم الهه
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 .بینمینم یزیمن که چ - 

 یاو کاشتم که لبخند رو یگونه  یرو یاخم شدم و بوسه او خنده به سمت با
 صورت الهه عمق گرفت.

 شد. ینحاال ا -

صبحانه وارد اتاق  ینیبا س  یالبعد، ژ  یصورت خندان الهه نگاه کردم که کم  به
 شد و رو به الهه گفت:

 ین؟ندار اییگهخانم امر د -

 زد. یلبخند الهه

 دستت درد نکنه. یزم،نه عز  -

 تخت گذاشت. یرورا  ینیاز اتاق خارج شد و الهه س ژیال

 خب شروع کن. -

 دوباره گفت: کنمیبدون حرف نگاهش م یدد وقتی

 ی؟شروع کن خوایینم -

 آخه دست و صورتم رو نشستم. -

 چشمان خود را گرد کرد و گفت: الهه

ندارم و تو از اولش   یها، من کال به شستن صورت اعتقاد  یواقعاا عوض نشد  -
 !یو بخوربعد صبحانت ر  ی،صوتت رو بشور یدبا
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 او سمت نان دراز کردم. دستم 

 .شورمیامروز به خاطر تو نم -

 زد. یبشکن الهه

 !ینها -

 گفت:  خوردیخود را م ییقلوپ از چا یک طور که سپس همان و

استرس گرفته  ییجورا یه ی،ما هست  یمامان گفت خونه یبه خدا وقت  -
 یدناصالا با د یامن رو فراموش کرده باشه  یلنکنه سئو گفتمیم یبودم...ه 

کل   یدمت،که د  ینهم  یها گذشته ولسال  یلیمن سرد برخورد کنه، خالصه خ
 ؛ تر گلالبته خوش یاگذشته  یلهمون سئو یدمرفت و د ینها از باون استرس

 .کردیم مداشت خفه یو دلتنگ  یدها دلم لرز یدمتاصالا د

 گفتم:  درخشدیم دانستمیم که  یزدم و با چشمان  یمحو لبخند

در هم گره خورده   یمقدر زندگدرصد فراموشت کرده باشم، فقط اون  یهفکر کن    -
 ... .یگهبود که د

 لب زد. یجانبا ه الهه

 یاطالعات کن...تا صبح نتونستم بخوابم....ازدواج کرد یهخب، زود تخل -
 کنی؟یم یکاراچ ی؟نکرد

... . شهیم -  بعداا

 کرد.  ینچ  الهه
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 زود بگو. - 

 بهت بگم؟ خواییم یاز چ  -

 به من رفت. یاچشم غره الهه

 یه؟چ یباند دستت برا -

 عوض کردن موضوع لب زدم. یانداختم و برا یدستم نگاه  به

 کردی؟یم یکاراتو اونجا چ یستن یزیچ -

 بهم رفت. یاغرهچشم الهه

 گفته باشم!  یمن در بر  یهااز جواب دادن به سوال تونیینم -

 کردم که ادامه داد.  یزیر یخنده

 !یکرد  یبگو که به خاطر اون به داداشم نامرد یاز کس -

 کنم.  یهگر  یابه حرف الهه بخندم  دانستمنمی

 یست؟ن یادمکاوه رو دوست داشتم خودم   یالهه من کِ  -

 داخت.خود را باال ان یابروها یطنتبا ش الهه

 شانس بگو که دلت رو برده!خب حاال از اون مرد خوش یادمه،من که  -

 یکه حت   یکرد. به طور  یر گ  یمگلو  یاسم »مرد خوشبخت« تو  یدنبا شن  بغضی
 هم برطرف نشد. ییبا خوردن چا

 منتظرم. -
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لبم جا  یکه ناخودآگاه رو  یچشمان منتظر الهه نگاه کردم و با پوزخند به 
 :خوش کرده بود گفتم

 ولم کرد. -

 چشمان درخشان الهه کدر شد. یهثان یک ناباورانه نگاهم کرد و در عرض  الهه

 ی؟چ  یبرا -

که  یاز سوال یمان. الهه پشیدصورتم دو یقطره اشک از چشمم رو اولین
 عوض کردن بحث گفت: یو برا یددندان کش یر بود لبش را ز یدهپرس

 یه؟عشق من ک یادتهتو،  ینمبگو بب -

 الهه نگاهش کردم که الهه لب زد: یبو غر  یباز سواالت عج متعجب

 !گیرمتیهم م تو، خودم -

 ینثارش کردم. تا اتمام صبحانه، نه من حرف   اییوانهبه سرش زدم و د  ایضربه
و الهه  یدمرا سر کش امییچا یوانل ی. به سخت یدپرس یزیزدم و نه الهه چ

رفتم و چند مشت آب به  یی. سمت روشوبه دست از اتاق خارج شد ینیس
تر چاق یلوییچند ک شدیشدم. کاش م یرهخودم خ ییافهصورتم زدم و به ق

شود؛ درست مثل گذشته! از اتاق  یدهپرتر د یکم  امیبشم و صورت استخوان 
 .شدیکه داشت از اتاق خارج م  یدمخارج شدم و کاوه را د

طور که با خنده نبود همان او یمتوجه کهیبود و درحال یدهندکاوه را   الهه،
 گفت:  دویدیداشت سمت من م
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 .یمهم بخند یکمی یم،کن  یدار رو از خواب ب یمیتقد یار  یمبر  یاب یل،سئو - 

 یهاحرف با چشم ینا یدنبود و با شن یستادهدرست پشت سر الهه ا کاوه
 من نگاه کرد. یدهترس ییافهبه ق یطنتپر از ش یگرد شده و صورت 

تون رو هم تو بغل گرفته االن بچه گشتمیبرم یشکاش چند سال پ  یول -
 !یادن یبودم ها...ه 

مجسمه رنگ و رو رفته  ینو من ع گفتیداشت چرت و پرت م یز ر یه الهه
الهه را از حرف زدن  کردمیم یقدر سعهرچه کردم،یبه پشت سر الهه نگاه م

چرت و  یانطور م. الهه همانکردیتر ملهه موضوع را داغا یباز دارم ول
 :یدناگهان به خود آمد و پرس گفتیکه داشت م  ییهاپرت

 یزینترس از عشقت به داداشم چ کنی؟ینگاهم م جوریینچرا ا یه،چ -
 .یگمنم

دستم  یرو . نگاه الههرفتیم یجشده بودم و سرم داشت گ یجهسرگ دچار 
 متوقف شد.

 به خاطر داداشم... . نگو که -

 اسم »الهه« را زمزمه کردم: یتعصبان با

 یدی؟چته تو جن د یل،سئو -

 سرش را سمت گوش الهه برد و آرام زمزمه کرد: کاوه

 !یدهمن رو د -
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 یو به سمت عقب برگشت. کاوه دست خود را رو یدکش یبلند یغ ج الهه 
 در هم گفت: یاگذاشت و با چهره  یشهاگوش

 چته تو؟ -

 گفت:  یتانداخت و با عصبان یمن نگاه  ییدهرنگ پر  یافهبه ق الهه

 ینجایی؟ا یاز کِ  کنه،یم یاوهم یاهم یه ییجا یه یرهم یآدم وقت  -

 .یدو لپ خواهرش را کش یدسرخوشانه خند کاوه

 !یباال بزن  ینبرام آست خواییم یاد،خوشم م -

 کردند. الهه با پوزخند گفت:  یدنشروع به لرز یز ن یمهاحرف دست ینا با

 آخه؟ یشهزن تو م یک   -

 لب زد: یطنتبه من انداخت و با ش ینگاه  کاوه

 خسته داشتم و خبر نداشتم؟!عاشق دل -

رو به   لرزیدیکه م  ییکمر شد و من، با صدابه. الهه دستیدتر خندبلند  سپس
 کاوه، لب زدم:

 چرت و پرت بود! -

 یطنتشد و با ش  یلمن شد، به سمتم متما  یلرزش صدا  یمتوجه  یوقت   کاوه
 :یدپرس

 متوجه نشدم! -
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 به کاوه آورد و کاوه را از من جدا کرد. یفشار الهه 

 .ینمور بببرو اون یاپس افتاد، ب یلسئو -

 گفت:  خندیدیطور که مهمان کاوه

 .کنمیفکر م یشنهادتونتا برگردم هم به پ یارم،رو ب یرساممن برم ام -

 یهانثار کاوه کرد و دست  «ییلب »پررو  یر با خنده از ما دور شد. الهه ز  سپس
 گرفت.  یشهادست یانمرا م یزدهیخ

. الهه با لرزیدینفس بکشم و از خجالت تمام تنم م توانمینم کردمیم حس
 :یدپرس یمیلحن مال

 یل؟حالت خوبه سئو -

 ه گفت:غر تکون دادم که الهه با چشم «ی»منف  یرا به معن سرم

کار کاوه  دونییمگه نم ی؟گرفت  یتو حرف کاوه رو جد یه،چه حال ینا -
 یه؟آزارمردم

 به صورت الهه لب زدم: یرهو خ یدمدندان کش یر را ز لبم

ها تو صورت کاوه حرف  ینبعد ا یالهه، از خجالت آب شدم؛ من چطور  یوا  -
 نگاه کنم آخه؟

 و من با حرص نگاهش کردم. یدخند الهه

 ین ا  یدیو خجالت کش  یدیترس  ید،د  ی...وقت یختنهرکاوه کارش کرم  ل،یسئو  -
 .کنییرو فراموش م یچ همه یگهد یکم ،یینپا یمبر  یاکارو کرد. حاال هم ب
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برد. با حرص  یراییو سمت پذ یددست مرا به زور، به دنبال خود کش سپس 
که با لبخند   یدممبل د یخانم را روبه الهه نگاه کردم و با چرخاندن سر، گل

 متعجب داد زدم: یبا چشمان  ی،. از خوشحالکردینگاهم م

 خانم!گل  -

 من باز کرد. یدندر آغوش کش یاز جا برخاست و دستان خود را برا خانمگل

 خانم.جان گل -

خانم مرا در . گلیدمخانم دوعت سمت گلالهه را رها کردم و با سر  دست
سبک شد و قطرات  ینمسنگ خانم، دلآغوش گرفت و با استشمام عطر گل

گرفت   یشهادست  یانمن را م  خانم صورتصورتم را تر کردند. گل  یمهااشک 
 و با لبخند گفت:

 کنی؟یم یهگر   یدلم، چرا دار یز عز  -

 را در آغوش گرفتم.او کاشتم و دوباره او  یگونه  یرو ایبوسه

 حالت چطوره دخترم؟ -

 لب زدم. آرام

 بهترم! یدنتخانم با دگل  -

 یزد و مرا کنار خودش نشاند. نگاهم رو یشانیمپ یرو یاخانم بوسه گل
صورتش دلم را به درد آورد و من با بغض   یرو  یاش ثابت ماند، رد کبودگونه

 لب زدم:
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 خانم؟گل  یخوب  - 

 و لب زد: یدکش  یقینفس عم خانمگل

 آره دختر خوشگلم. -

 نگاهم کرد و لب زد: یزانآو ییافهبا ق الهه

 ها، گفته باشم. من به شدت حسادت کردم -

 باز کرد. یز الهه ن یآغوش خود را برا خانمگل

 دختر قشنگم! ینجاا یاتو هم ب -

 و گفت: یدخانم را بوسشد و صورت گل یکبا لبخند نزد الهه

 .شناسمتونیانگار از قبل م یول یدمتونقبالا ند ینکهبا ا -

 .یستخانم با محبت به الهه نگر  گل

 !یزیخانم مهربون و عز  یامثل ثر  -

 تر شد. یکخانم به ما نزد یاخانم را نگاه کرد و ثر با لبخند گل الهه

گفت ازتون خواهش  یننسر  یبه خدا وقت  ید،خوش اومد یلیخانم خگل  -
 قدر خوشحال شدم.چه دونیدینم یدبمون یلسئو یشو پ یاینکرده ب

 سرم کاشت. یرو یاو بوسه یدمن کش یبه موها یدست  خانمگل

 باشم. یلسئو یشمن از خدامه پ -
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 یدن. با دکردمیخانم رو گرفته بودم و پوست دستش را لمس مگل  دست 
 یبودم و دل تنگم کم یدهرا د امیفرد در زندگ  ترینیک خانم انگار نزدگل

وارد خانه شد.   یانگو  «یاهللبه در زد و »  یاتقه  یلبود. آقا اسماع  یافته  ینتسک
 یراییوارد پذ یر زسربه یلآقا اسماع رفت و  یلخانم به استقبال آقا اسماع  یاثر 

 مبل جا گرفت. یشد و رو

 ین؟خانم بهتر  یلسئو -

 هاییک بود و نگاه خود را از سرام یر زکه از خجالت سربه  یمحبت به مرد با
را  یلشده آقا اسماع یز ر یهانگاه کردم.رالهه با چشم گرفتینم ینزم یرو

بود شد  یدهکه پوش  یلباس نسبتاا بد یمتوجه یهوناگهان انگار  کرد،ینگاه م
را با حجب و  خودسر  یلسمت اتاق رفت. آقا اسماع «یدو با گفتن »ببخش

 نثارم کرد. یبلند کرد و لبخند یاح

 ین؟ممنون، خودتون چطور یلیخ یلخوبم آقا اسماع -

 یوانمقابلش گرفته بود ل یالکه ژ ینیدست دراز کرد و از س یلاسماع آقا
 برداشت و گفت: اییوهآبم

 خداروشکر. -

 .یددستم کش یچیباندپ یبه رو یدست  خانمگل

 گرم بخوره، چطور دلش اومد؟  ینبه زم یاله -

 زدم و با لبخند گفتم: یاخانم بوسهدست گل روی

 .یمگذشت، پس حرفش رو نزن  یر خداروشکر به خ -
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 بعد به ما ملحق شد و دوباره کنار من جا گرفت. یکم  الهه 

 

*** 

که   یشرخوش ییهو الهه با روح یمبود که کنار هم نشسته بود یساعت  چند
ما سمت در   یهمه  کاوه نگاه  یند آورده بود. با صدالب همه لبخ  یداشت رو

وارد خانه شدند.  یرسامبعد، عمو رضا به همراه کاوه و ام یو کم یدچرخ
 :یدپرس نمخا یاانداخت و رو به ثر  یرسامبه ام ینگاه  یخانم با نگران گل

 ین؟اسپند دار -

ه کرد که اسپند اشار   یال»بله« تکان داد و با عجله به ژ  یبه معن  یخانم سر   ثریا
دود کرده  بعد با اسپند یکم  خارج شد و یراییبا سرعت از پذ یالدود کند. ژ

 گفت:  یالچرخاند و کاوه با خنده رو به ژ یرسامبرگشت. اطراف سر کاوه و ام

 آخه؟ زنهیما رو چشم م یک   -

 .یدباال انداخت و خند ییابروتک  الهه

 یستی؟هم ن یمال یدیخداروشکر فهم -

 زد. یبه من انداخت و سپس رو به الهه چشمک  ینگاه  یطنتبا ش کاوه

 گوشم آرام زمزمه کرد:  یر شدم و الهه ز یر زخجالت سربه از 

 .کنهیخجالت نکش بدترش م جوریینکرم داره! تو هم ا  ینگفتم ا  یدید -

 آقا رضا، سرم را آهسته بلند کردم و نگاهش کردم. یصدا با
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 جان؟ یلسئو یخوب  - 

 گفتم:  یمیمال یزدم و در جواب آقا رضا با تن صدا لبخندی

 !یادز یلیخوبم عمو جون...اونم خ -

 یلاز گل خانم و آقا اسماع یلب خدا را شکر کرد و استقبال گرم یر رضا ز آقا
 گفت:  میرساخانم رو به ام یابه عمل آورد. ثر 

 استراحت کن. یکمبرات اتاق آماده کرده، برو  یالپسرم، ژ -

 گفت:  یرسامرا گرفت و خواست به او کمک کند که ام  یرسامام  یبازو  یر ز  کاوه

 .ینمبش ینجافعالا ا خوامیاالن م یرم،م یگهد یکم یست،ن یاجیاحت -

 گفت:  یرسامرضا با اصرار رو به ام آقا

 !یتراحت کناس یدو با یضیمر  یپسرم ول -

 زد. یلبخند امیرسام

 !یضنمن مر  یو کاوه هم اندازه یلسئو -

 کرد.  یکوتاه   یرضا خنده آقا

 باشه. یرسام،باشه ام -

 یخانم نگاهش را روخانم جا گرفت. گلسر داد و کنار گل  یکوتاه   یخنده  امیر 
 گفت:  یچرخاند و با لحن لرزان  یرسامصورت ام
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قدر گفتم خودت و ننداز تو ، چهگرم بخورن  ینبه زم یبرات مادر، اله یرمبم - 
 مخمصه مگه تو گوشت رفت!

 دست خود گرفت. یانخانم را مدست گل امیرسام

 فکر نکن! یزهاچ ینخانم، به اگل  یگهگذشت د  -

 گفت:  یرسامکرد و رو به ام  یزیاخم ر خانمگل

 ی؟چ  ُمردیینکرده زبونم الل اگه م ییخدا -

 کالفه مرا نگاه کرد.  امیرسام

 تر؟مهم یناز ا یخانم، چ گل  یگهسالمم د -

ور بودند. غوطه یالانداختم که هر کدام در فکر و خ یرسامبه کاوه و ام نگاهی
بود که زدن رگ من، اشتباه متوجه شدن نامزد  یدهنفهم یخداروشکر کس

 :یدمن پرسبوده است. آقا رضا رو به  یر در مورد نسبت من و ام یروزهف

حداقل   یدن،من جواب نم  یبه سواال  یسکه جز پل  یرسامام  کاوه و  ینا  یلسئو  -
 ذهن من رو کم کن. یاز عالمت سواال یکمتو 

 دهانم را قورت دادم و به صورت آقا رضا نگاه کردم. آب

 چرا رگ تو رو زدن آخه؟ یخورده حساب داشتن، ول یرسامبا ام -

. کاوه به یدچرخ یرسامنگاهم کرد و نگاه من سمت کاوه و ام یبا نگران  الهه
 من رو به پدرش گفت: یجا

 .یمبود یر چون ما هم با ام -
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 گفت:  یرسامرو به ام یرضا با کالفگ  آقا 

 ی؟تو دشمن داشته باش یدچرا با -

 زد و رو به آقا رضا گفت: یلبخند امیرسام

 ! دونمیخودم هم نم -

 را نگاه کرد که کاوه گفت: یرسامکاوه و ام  ینسب یترضا با عصبان آقا

 بهتره. یمموضوع رو باز نکن ینپدر من ا -

 «یدیزنگ خورد و با گفتن »ببخش یلشبزند که موبا یرضا خواست حرف  آقا
رفت. آقا  یرونخانم هم به دنبال آقا رضا ب یاخارج شد و ثر  یراییاز پذ

 گفت:  یکرد و با نگران   یرسامرو به ام یلاسماع

هم   خبر یب   شدن، اون از خدا  یبو پدرش از روستا هم غ  یروزهو ف  ین حسکالا   -
 که فرار کرده!

 به من نگاه کرد. یبا نگران  امیرسام

 .یلممن نگران سئو -

 یشهاو گوش  کردیبه همه نگاه م  یمتوجه الهه نبود که چهارچشم  یکس  انگار 
را متوجه   سامیر ام  یت مصلح  یکرده بود. کاوه که متوجه الهه شد، با سرفه  یز را ت

 :یدپرس یرسامباال انداخت و رو به ام یی. الهه ابروالهه کرد

 یلی؟چرا نگران سئو -

 ِمن گفت:سکوت کرد و با ِمن یهچند ثان امیرسام
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 !جوریینهم - 

. الهه که حس کارگاه یدخط و نشان کش  یرسامام  یکرد و برا  یاپوف کالفه  کاوه
 باز بودن، بهش دست داده بود گفت:

 لنگه؟یکار م  یجا یه -

 با حرص الهه را نگاه کرد. کاوه

 !ریزییها رو نزن ذهنش رو بهم محرف ینبابا هم ا یشنکن، پ بافییالخ -

 :یدرو به من پرس الهه

 نگفتن؟ یزیچ زدنیکه داشتن رگت رو م  یموقع -

 زمزمه کردم: آرام

 ی؟ثال چ م -

 کالفه گفت:  الهه

 ها،یلمها، تو فحرف ینو...از ا یشد ینچه بدونم، مثال بگن تو مصبب ا -
 یدی؟ند

 :یدالهه پرس هاییکنجکاو  یریجلوگ یبرا امیرسام

 ی؟بود یکارگاه خصوص  یکاالهه، تو آمر  -

 کرد.  یز را ر یشهاچشم الهه

 گفته باشم!  یحواسم رو از موضوع پرت کن تونیینم -
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 .یدپر حرص خند کاوه 

 ببافه. یالخ یبذار الک  یرسام،ولش کن ام -

خانم همه ساکت شدند و چشم به دهان الهه  یابرگشتن آقا رضا و ثر  با
با نگاه خود به دنبال  و کردیما را نگاه م یسه هر  یزبینی. الهه با ردوختند

 مبل جا گرفت و رو به من گفت: ی. آقا رضا روگشتیم یزیچ

 خب؟ -

 به آقا رضا کرد و گفت: یاخانم اشاره یاتعجب نگاهش کردم که ثر  با

 یکمها برن . االن بذار بچهزنیدیرضا جان، بذار بعداا درموردش حرف م -
 .یمو آشنا بش  یمحرف بزن  تر یشب  یکمخانم جان  استراحت کنند و ما هم با گل

خود بلند شدند  یو کاوه خدا خواسته از جا یرسامنگفت و ام یزیرضا چ آقا
شدند. من هم به دنبالشان به راه افتادم،  یخود راه  یهاو به سمت اتاق 

 خانم گفت: یاکه ثر   یایدالهه هم خواست دنبال من ب

 ه.استراحت کن یکمبذار  یضه،هم مر  یلالهه جان سئو -

 خانم دست او را گرفت و گفت: یاخواست لب به اعتراض باز کند که ثر  الهه

 .یستبد ن یبا مادرت حرف بزن  یکم -

ها باال رفتم. با در هم بود زدم و از پله یشهاکه اخم  یارو به الهه لبخندی
وارد اتاق او شوم، با عجله سمت   کردیکاوه که اشاره م  یفضع  یصدا  یدنشن

 فرستاد. یرونخود را ب ی. کاوه در را بست و نفس حبس شدهاو رفتم اتاق
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 گذشت.  یر به خ - 

 تخت نشسته بود و رو به کاوه گفت: یرو امیرسام

 زود باش! یم،کن  یفتامون اون رو تعر سر کن که هر سه یداستان  یهزود  -

 نشست. یشو رو یدکش  یرونخود را ب یوتر کامپ  یصندل کاوه

 که!  کنهیاالن ذهنم کار نم -

 کار شد.بهخودش دست امیرسام

 یمارستان؟ب گردییبرم یکِ   -

 گفت:  کاوه

 یهاز  هامیضمر  یسرکش یبرا یم...ولخونه فعالا تا دستم خوب بشه که تو -
 .یرمم یمارستانهفته بعد ب

 سر خود را تکان داد و گفت: امیرسام

 خوبه پس! -

 :یدنشده بود پرس یرسامحرف ام یکه متوجه  کاوه

 چرا خوبه؟ -

هفته بگذره کالا  یه یری،الهه رو بگ یکنجکاو  یجلو تونییچون تو فقط م -
 .یشهدرست م یهمه چ 

 تکان داد و ادامه داد: «یدن»فهم یبه معن یسر  کاوه
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که دختره قصد جونش رو   ییشد، بهش تا جا یهقض یچاگه بابام دوباره پاپ - 
 .کنیمیرو حذف م شیهو بق گیمیکرده بود به خاطر تو م

 ینفس راحت  یرسامکه فکر کردن خواهرته. ام  یگیمهم م یلدر مورد سئو بعد
 و گفت: یدکش

 خوبه. -

نسبتاا راحت شد. کاوه رو به من  یالمانو خ یدیمکش یقیسه نفس عم هر 
 گفت:

 .گیرهیصد درصد پدرم سراغت رو م یگهد یکمبرو تو اتاقت استراحت کن،  -

 یگفتم و خواستم در اتاق را باز کنم که الهه با سر وارد اتاق شد و رو  «باشه»
 افتاد! ینزم

الهه  فرش افتاده بود نگاه کرد. یکه رو  یاو به الهه یدکش  یاپوف کالفه کاوه
در  یتما، چشم دوخت. کاوه با عصبان یش را آرام باال آورد و به هر سهسر 

 گفت:  یدوار و رو به الهه تهد یداتاق را کوب

 !یگینم یچیبه بابا ه -

 گذاشت.  یشکاوه به نما  یبه غضب انداخت و زبانش را برا یباد الهه

 نزنم!  یکه حرف   یدمبهتون قول نم ین،رو بهم نگ یهتا کل قض -

 گفت:  یداربا تأسف تکان داد و با لبخند حرص یسر  امیرسام

 برو حتماا به عمو رضا بگو. -
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سام با لحن حرص   یر ام  یول  کندیم  یکار سام اشاره کرد که دارد چ  یر به ام  کاوه 
 رو به الهه ادامه داد: یدرآور

تو هم  یمبگ یزیکه گذشته و تموم شده به تو چ  یزیاز چ یمما دوست ندار -
 !یدلت خواست بکن یهر کار یمختار

 رو به من کرد و گفت: سپس

 تو هم برو استراحت کن! یلسئو -

 گفت:  یرسامرو به ام یزشدهر یهابا چشم الهه

 شناسی؟یرو از کجا م یلسئو ی،شما به من بگ  یشهم -

صورتش جا خوش کرده  یرو یتکه بر اثر عصبان  یوندیپ یبا ابروها امیرسام
 زد.بود، لب 

 تو رو سننه. -

 با بغض کاوه را نگاه کرد. الهه

 ... .یومدهها...ن یگمم چیز یه ینبه ا کنمیکاوه دهنم رو باز م  -

 :یدرو به الهه غر  کاوه

 نگو! یچینگو، ه یچیالهه ه -

از  تر یشهم فشار داد و بغض کرد. نتوانستم ب یخود را رو یهادندان الهه
 :یدمتوپ یتبا عصبان یرسامو ام خوددار باشم و رو به کاوه ینا
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 کنین؟یبا الهه برخورد م یندار جوریینچتونه شما، چرا ا - 

 رو به من گفت: یعصب کاوه

 !یهکشها دنبال حرفبچه ینع بینیینم -

 غره رو به الهه گفت:هم با چشم امیرسام

 عوض هم نشده! یشه،فضول چند سال پ یهمون الهه -

 یرسامزد و ناگهان با داد، عمو رضا را صدا زد. ام یبه سرخ  یتاز عصبان الهه
 با ترس رو به کاوه گفت:

 .یر جلوشو بگ -

و کاوه از  گویدیو به پدرش کل ماجرا را م رودیکه م  گفتیم یدوار تهد الهه
 دهان الهه گذاشته بود تا داد نزند. یترس، دستش را رو

اگر  کردیگوشزد م  یارد و کاوه ه تا کاوه دستش را برد زدیدست و پا م الهه
آرام گرفت، کاوه  یکم  ینکشد، دست خود را خواهد برداشت. الهه وقت  یغ ج

 دستش را برداشت و با آرامش رو به خواهرش گفت:

 باشه؟! یدی،ند یدیالهه جان، شتر د -

 اشاره کرد و گفت: یرسامرو به ام الهه

 .کشیدیاد مسرم د یدبگه اشتباه کرده، نبا یدبا یشوناول ا -

 گرفت.  یدهکاوه را ناد  یاشاره یرسامام یکرد ول  یرسامبه ام یااشاره کاوه
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 !یرسامام یگهبگو د - 

 الهه تکان داد و با حرص گفت: یبا »تأسف« برا یسر  امیرسام

 الهه خانم. خوامیعذر م -

 یبکشد ول یغ الهه دوباره ج یدخانم را چنان با غضب گفت که کاوه ترس الهه
 رو به الهه گفت:  یرسام. امکردینگاه م  یرسامبود و به ام  یستادهونسرد االهه خ

 ها؟ یدار یخواه معذرت یعقده -

 زد: یادرو به برادرش فر  الهه

 بینی؟یکاوه م  -

 کالفه لب زد:  کاوه

 ید؟که دار  یهچه رفتار ینهمه سال ا ینبا هر دوتاتونم...بعد ا ید،بس کن -

. الهه هم بدون زمزمه کرد  یزهاییلب چ  یر نگاهش را از الهه گرفت و ز  امیرسام
 به کاوه داشته باشد گفت: یاتوجه ینکها

 خب، ماجرا از چه قراره؟ -

 .یدکه الهه خند  یمالهه را نگاه کرد  یگرد شده و عصب  یهابا چشم  یمانتاسه  هر 

 .فهممیمن خودم که م ینباشه بابا، چتونه، نگ -

 گفت:  یرسامامرو به  سپس

 گوشت تلخ!  ی،هم شد آدم نشد یدخوبه موهات سف -



  

 
239 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

و به  کشیدیم یقیعم یهابرد. نفس یرونو از اتاق ب یددست مرا کش سپس 
 :گفتیم یدوار خودش تاک

 آروم باش الهه، آروم باش. -

 الهه با حرص گفت: زد،یخانم که الهه را صدا م یاثر  یصدا با

 باشم یلسئو یشپ یکم ذارینیچرا نم -

 خانم را داد. یابا داد بلند جواب ثر  سپس

 بله مامان. -

 یشباعث شد الهه با حرص پاها  زد،یخانم که فقط الهه را صدا م  یاثر   صدای
 برود. یراییو سمت پذ یدبکوب ینرا به زم

 

*** 

وصل  یریبودم و منتظرم بودم تا تماس تصو دستم گرفته یرا تو موبایلم
مادرم، دلم چنان گرفت که چشمانم پر از اشک شدند.  یافهق یدنشود. با د
ساکت  یدد یمن رفت و سپس وقت  یقربان صدقه یمن کم یدنمادرم با د
 :یدآرام پرس کنمینگاهش م

 جان، مامان! یلسئو -

. آخر سر توانستمینم یبدهم ولبغضم را قورت  خواستمیقدر مچه هر 
 و با زار گفتم: یرمرا بگ یمهااشک  ینتوانستم جلو
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 .ینرفت ینچرا به من نگفت - 

 گفت:  دادیم یمطور که داشت دلدارزد و دوباره همان یلبخند تلخ  مادرم

زودتر  یدشد که با یشد، طور یهوییمن فدات بشم دخترم، به خدا  یاله -
 .کردیمیم عمل قلب پدرت اقدام یبرا

 . مادرم ادامه داد:فهمیدمیم  یاندر م  یکیمادرم را    یهاو حرف  کردمیم  گریه

 ها... . کنمیم یهمامان، به خدا من هم گر  یلسئو -

که از   یقطره اشک  یدن. با دیرمرا بگ یمهااشک  یجلو توانستمیمن نم ولی
 یهزدم و با گر  یلمموبا یصفحه یرو یاچشم مادرم سر خورد و افتاد، بوسه

 گفتم:

باهات حرف نزده  یر دل س یهمن دلم براتون تنگ شده، من دو سال بود  -
 .رفتینیم یدبا شدیداشت بهتر م یکمبودم. حاال که حالم 

 گفت:  یاگرفته  یبا صدا مادرم

 .یدمبهت قول م  یرانیم،ا  یگهدو ماه د  گردیمیمن قربونت بشم، زود برم  یاله  -

تو دل بابات آب تکون بخوره.  ذارنیواقعا نم ینجاکاوه هم درد نکنه، ا  دست
را در آغوش گرفتم  یلرا بشنوم و موبا یشهامجالم نداد تا ادامه حرف یهگر 

و بالشت را در آغوش گرفتم و  یدمتخت دراز کش یو تماس را قطع کردم. رو
تا بتوانم   یدمدندان کش  یر باز شدن در، لبم را ز  یکردم. با صدا  یهگر   ر یدل س  یه
خانم، سرم را بلند  یاثر  ی. با صداتوانستمینم یرا کنترل کنم، ول هایمیهگر 

 خانم گره خورد. یاکردم و نگاهم در نگاه مهربان ثر 
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 رمان  کی

 یزم؟عز  یجان، خوب  یلسئو - 

خانم   یاخانم را در آغوش گرفتم، ثر   یاتکان دادم و ثر  «ی»منف   یرا به معن  سرم
بعد که  یکنم. کم  یهو گر  یزماشک بر  یر دل س یک بدون حرف اجازه داد تا 

 گفت:  کردیرا نوازش م یمطور که موهاخانم همان یاتر شدم، ثر آروم

 غصه بخورن؟ یاو آقا نادر اون سر دن ینکارت نسر   ینبا ا کنییفکر نم -

 گفتم:  لرزیدیبه شدت م که  ییصدا با

 دلم تنگه! یست،دست خودم ن -

 زد. یمموها یرو یاخانم با محبت بوسه ثریا

 نکن قربونت برم! تابییب  قدر ینبرگشتن، ا یچشم رو هم بذار یزمعز  -

 یدنخانم با د یا. ثرآمدیخوابم م یبشده بود و عج ینسنگ هایمچشم
 متورم و خمار من با لبخند گفت: یهاچشم

موقع حالت بهتر تا اون ینجا،ا یادب یاقراره آر یگهد یکماستراحت کن،  یکم -
 ؟باشه ینمتبب یشکل ینا خوادیشه دلم نم

خانم از جا برخاست و به سمت در  یا»باشه« تکان دادم و ثر  یبه معن سری
 اتاق رفت و سپس با لبخند نگاهم کرد و از اتاق خارج شد.

و بغضم را قورت دادم، سرم را درون بالشت فرو کردم و   یدمکش  یقیعم  نفس
 یبه خاطر درد چشمانم، خوابم برد. چشم باز کردم و صدا  یقهچند دق  در عرض

بلند  یمبه خودم دادم از جا یوس. کش و قیدمکاوه را از راهرو شن  یخنده
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 رمان  کی

را  هایمرفتم و دست و صورتم را شستم و سپس لباس ییشدم. سمت روشو 
شدم. با حالت زار رو به  یرهخ ینهام در آ عوض کردم و به چشمان پف کرده

 گفتم:  ینهخودم در آ 

 «ی؟بر  یینپا خواییها االن چطور مچشم ینا با»

 یقه صورتم زدم و چند دق یرد روسرد را باز کردم و چند مشت آب س آب
پف   ینکهدر اتاق نشستم و بعد ا  یآب سرد گرفتم. کم  یر طور صورتم را زهمان

در اتاق را باز کردم و خواستم از اتاق خارج بشم که کاوه   ید،خواب  یچشمانم کم
و من نتوانستم  وددر باال آورده ب یدنکوب  یکه دستش را به منزله  یدمرا د

. یدمکش  «ی»ه   ترل کنم و به کاوه برخورد کردم و ناخواستهسرعت خودم را کن
طور کاوه همان  یدمکه د  یدمو من با عجله خودم را عقب کش  یدخند  یز کاوه ر

 گفت:  کردینگاهم م یطنتکه با ش

 شد؟ یچ  -

شدم و خواستم  یر زبه خود گرفت. زود سربه ترییشلبخندش رنگ ب سپس
 و من کالفه لب زدم: از کنارش بگذرم که راهم را سد کرد

 ی؟کنار بر   یشهم -

شروع کردم به کندن  یادکرد و با لبخند نگاهم کرد. از استرس ز  ینچ  کاوه
 من بود گفت: یپوست لبم. کاوه که متوجه

 یاری؟مدر  یچرا حرصت رو سر پوست لبت دار -

 و گفتم:نگاهش کردم  هایاسکته مثل
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 رمان  کی

 ی؟نکن یتماذ یشهم - 

 با تعجب نگاهم کرد و به خودش اشاره کرد. کاوه

 من! ی؟ک   -

 کردم.  یینرا با حرص باال و پا سرم

 !یمیهبهتر از پسر تخس قد یرفتار کن یرمردهابله شما، مثل پ -

زدم  یچه حرف  یدهکاوه باال رفت و با ُبهت نگاهم کرد، من تازه فهم  ابروهای
 دهانم گذاشتم. یرا جلو و با عجله دستم

 یرمردها؟پ -

 من کردن گفتم:که زده بودم با من  یگند  یالپوشان  برای

 عاقل تر... ....که  ینهمنظورم ا یزه،چ -

گفتن  یبرا یحرف  یدد یدوباره گند زدم و زبانم را گاز گرفتم. کاوه وقت  ولی
 گند بود باال آوردم گفت:  یندارم و هرچ 

 !یگهو منگ بودم تو گذشته د یجگکه من    فرمایییم یعنی -

 .یدترس دچار سکسکه شدم و پشت سر هم سکسکه کردم. کاوه بلند خند از 

 شد؟ یچ  -
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 رمان  کی

 یز . الهه با چشمان ریدمالهه، خداروشکر کردم و سمت الهه چرخ یصدا با 
چشمان کاوه و صورت پر از  یطنتش یدنشده، من و کاوه را نگاه کرد و با د

 خجالت من، رو به کاوه گفت:

 ی؟کرد  یترو اذ یلتو باز سئو -

 الهه نازک کرد و با حرص گفت: یبرا یچشمپشت کاوه

 !یرخ -

 :یدرو به کاوه پرس ینسب یتبه من اشاره کرد و با عصبان الهه

 من مثل گوجه شده؟ یز وقت چرا رنگ دوست عز اون -

دستم به سرم زدم و کاوه همان که خواست سمت من برگردد، با سرعت  با
و من بدون توجه به  یچیدکاوه و الهه در هم پ  ی. صدایدمها دوسمت پله

 :یدمن با تعجب پرس یدنخانم با درفتم. گل یینها پاها از پلهآن

 زنی؟ینفس مشده؟ چرا نفس یچ  -

ها ه و کاوه که پشت سر من از پلهلبم نشاندم و به اله یرو یرنگ کم  لبخند
 نگاه کردم که الهه با خنده گفت: آمدند،یم یینپا

 با من مسابقه داد که البته اول شد! -

 نگاهم کرد و گفت: یخانم با لبخند ثریا

 یزم؟حالت خوبه عز  -

 »بله« تکان دادم که کاوه گفت: یبه معن سری
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 رمان  کی

، االن هم منتظر توعه _دوبار زنگ زدهیکی یشعمو نادر از چند ساعت پ - 
 خانم! یلسئو

 خانم گفت: یارو به ثر شدیم یک طور که داشت به ما نزدرضا همان عمو

 هامون بد بگذره ها!به مهمون ینذار یرم،خانوم من دارم م یاثر  -

 با خنده گفت: نازک کرد و یخانم پشت چشم ثریا

 نگران نباش آقا رضا! -

صورت پدرش کاشت، از  یرو یاهه بوسهال ینکهزد و بعد ا یرضا لبخند آقا
االن   دانستمیو من نم  کردیخانه خارج شد. کاوه منتظر به صورت من نگاه م

 خانم گفت: یاکنم که ثر   یکار چ یدبا

حرف زدم منتظر   ینتاپ کاوه وصله...من هم با نسر جان برو باال لب  یلسئو  -
 .یگهتو هستن، برو د

را با زبانم تر کردم و با عجله سمت اتاق کاوه رفتم. در اتاق را که باز کردم،   لبم
 مواجه شدم که با تعجب نگاهم کرد. یرسامبا ام

 :یدمزده پرسچشمان باز و ُبهت با

 مگه؟ یستاتاق کاوه ن ینجاا -

 کاوه باعث شد به پشت سرم نگاه کنم.  صدای

 طرفه!اتاق من اون -
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 رمان  کی

چشم دوختم که با سر بهم اشاره   یرسامو به ام  یدمچرخ  سامیر سمت ام  دوباره 
تکان دادم. کاوه اسمم را صدا  «ی»منف  یشده؟ سرم را به معن یزیکرد که چ

 .یدمکرد و من با خجالت به سمت عقب چرخ

 دره! یکیاتاق من اون  -

تکان دادم و با عجله وارد اتاق شدم و در اتاق را  «یدن»فهم یبه معن سری
را  یمتاب دوباره بغض گلولب یپدرم از پشت صفحه یر تصو دنیبستم. با د

فرستادم   یاخودم را جمع کردم و با لبخند رو به پدرم بوسه  بار ینا  یفشرد ول
 و گفتم:

 ی؟...خوب ییمن دورت بگردم بابا یاله -

 لب زد. یفیضع یزد و با صدا یلبخند پدرم

 خوبم! یزم،خدا نکنه عز  -

 یستشده مرا نگر  یز ر یهارا سمت خودش چرخاند و با چشم صفحه مادرم
 :یدپرس یو با شوخ 

 .زدیکه افتضاح رئد و برق م  یششده، چند ساعت پ یانگار هوا آفتاب  -

 کاشته بودم گفتم:  یآن لبخند  یکه به اجبار بر رو  یزدم و با لب  یمحزون   لبخند

 من رو مسخره کن. یشما دلتنگ  یگهبله د -
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 رمان  کی

که   گفتیبه مادرم م یمن و پدرم ه  شروع کرد به قربان صدقه رفتن مادرم 
پدرم، با خنده  یر تصو یدوباره یدناجازه دهد تا او هم صحبت کند. با د

 :یدمپرس

 !ییبابا هایانگار سرحال بینییمن رو نم -

 محزون نگاهم کرد. پدرم

 حالم بده بابا جان! بینمیتو رو نم -

 .افتادیاز پا م امیگرفت و دوباره داشت دل نازک نارنج   دلم

 گفته؟  یزیدکتر چ یه؟عملتون کِ  -

 .زدیو انگار داشت به من دست م یددستش را به صفحه کش پدرم

 !یشتپ گردیمیبرم یشاءاهلل زود...انیشمعمل م یبه زود -

 شاءاهلل.ان -

و  یستدپدرم با یشپ تر یشب یدگفت که نبا  یسیکنار مادرم، به انگل  پرستار 
 مادرم هم قبول کرد و رو به من گفت:

 بوسمتیباش م یلیقطع کنم...مواظب خودت خ یدجان، من با یلسئو -
 .یزمعز 

تاب گذاشتم و تماس قطع شد. نفسم را بلند و پر لب یصفحه یرا رو دستم
 یره تاب کاوه که عکس خودش بود خلب یفرستادم و به صفحه یرونصدا ب
 بلند شدم. یز را بستم و از پشت م تابکه به در خورد، لب  یا. با تقهشدم
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 رمان  کی

 :یدرو به من پرس یمیدر را باز کرد و با لحن مال کاوه 

 ی؟خوب  -

ها الهه اتاق ی»آره« تکان دادم و از اتاق خارج شدم. در راهرو یبه معن سری
بود و با وسواس  ینهآ  یرانداز خودش جلوکه سخت مشغول ب یدمرا د
 ینهنگاهش از آ  ی. با تعجب نگاهش کردم و وقت کردیرا درست م یشموها

 گفت:  یجانبه من افتاد با ه

 بسته. یا یشهموهام باز خوب م ین! ببیخوب شد اومد یلسئو یوا -

 .یدمنگاه کردم و پرس یشتعجب به کارها با

 یری؟م یدار ییجا -

 و کاوه رو به من گفت: یدندسام و کاوه به ما رس یر کند که املب باز   خواست

 .یمبر  یین...پایینهاومده پا یاآر -

 :یدپرس یزبینیرو به الهه با ر سپس

 شده؟ یزیچ -

 دستپاچه کاوه را نگاه کرد و سپس دست مرا گرفت و گفت: الهه

 .یایمهم االن م یلمن و سئو یننه، شما بر  -

رفتند. الهه بعد  یینها پامشکوک به الهه نگاه کردند و از پله یرسامو ام کاوه
 .یدو رو به خودش توپ یدکش  یها نفس راحت رفتن آن
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 رمان  کی

 نه؟ یا یکاوه رو حساس کن  تونییم یننفهم، بب یالهه - 

که موقع حرف زدنم  یحرف چشمانم گرد شدند و با تعجب آشکار ینا با
 معلوم بود گفتم:

 ی؟الهه...خوب  -

به همراه هم   یقی،نفس عم  یدن»آره« تکان داد و بعد کش  یبه معن  یر س  الهه
ما از جا بلند شد که  یدنگرم صحبت بود و با د  یا. آریمرفت یراییسمت پذ

 پته گفت:و با تته یدالهه خجالت کش

 .ینیدبش یینتو رو خدا بفرما -

خانم  یاکرده بود. کنار ثر  یرانلرزان الهه واقعاا مرا متعجب و ح یصدا این
 خانم گرفتم که گفت: یاخانم را از ثر و من سراغ گل یمنشست

 .یالژ یشرفته پ -

نگاهش را از  خواهدیزوم کرده و نم یاآر یرو یدمکه د  یدمالهه چرخ سمت
گفت و سمت   یزیکه »آخ« ر  یدمکوب  یشبه پهلو یآرام ی. ضربهیردبگ یاآر

 گوشش آرام زمزمه کردم:  یر . زیدمن چرخ

 ها! ییالهه تابلو -

 واقعا؟ -

 بله. -
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 رمان  کی

شد. با لبخند سرم را باال   یرهخ  ینبه زم بار ینو ا یددندان کش یر لبش را ز  الهه 
زد و  یگره خورد. با لبخند من او هم لبخند  یرسامگرفتم که نگاهم در نگاه ام

 یاخانم گوشهخانم و گل یامن نگاهم را از او گرفتم. بعد صرف شام، ثر 
نشسته   ینزم  یو پسرا رو  هو من و اله  زدندینشستند و داشتند با هم حرف م

هنوز بعد چند ساعت در ُبهت  یا. آریمجمع شده بود یزیو دور م یمبود
هضم کند که کاوه  توانستیمانده بود و اصالا نم یاداغان کاوه و آر هاییافهق

 :یدپرس یاخنده رو به آربا  یرسامکتک خورده باشند. ام  یرسامو ام

 بگو. یزیچ یهها... برییم رو سر منگاه معتجبت حوصله ینبا ا یدار یاآر -

 گفت:  یرسامکرد و رو به ام  یزیر یخنده آریا

 آخه چطور ممکنه... . -

 .یدحرفش پر  یانم کاوه

 ...ولش کن.یگهممکن شده د یاآر -

 یوگو دربارهگفت ی« گفت و حرف را عوض کردند. بعد از کم»باشه آریا
 :یدرو به من پرس یا...آرکردهیکه کجا بوده و چه کارها م  یرسامام

 !یخداروشکر بهتر  یشخانم انگار از چند روز پ یلسئو -

 گفت:  یارو به آر یرسامکردم که ام  ییدزدم و حرفش را تا لبخندی

 یب حسا یدورهم یهوقته  یلی...خیرونب یمبر  ینبرنامه بچ یه یروز یه یاآر -
 نداشتم.
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 رمان  کی

 رفت و گفت: یرسامبه ام یاغرهچشم آریا 

ساله که ما   یلیتنگ شده باشه...خ  یدورهم  یههم دلت واسه    یدبا  یگهبله د  -
 !یدور و رفت  یرو انداخت 

 دوباره ادامه داد: یاانداخت و آر یاخود را سمت آر نگاه تلخ امیرسام

 نگام نکن، حرف حقه! طوریینا -

وه انداخت و کاوه دوباره حرف را عوض کرد. الهه کالفه به کا ینگاه  امیرسام
 پسران رو به من گفت: یانم یهااز حرف

دارن با هم حرف  یز ر یه یدنرو د یگههمد یاز وقت  بینن،یچرا ما رو نم یناا -
 .زننیم

 کردم.  یزیر یخنده

 .یعیهطب یدنرو ند یر خب چند ساله ام -

 :یدکرد و با خنده پرس  یز را ر یشهاچشم الهه

 !یر؟ام -

 به الهه رفتم و با حرص گفتم: ایغرهچشم

 .یرآتو دستت نگ یگفتم...الک   منظور یب  -

و  یمپچ کردن برداشتکاوه دست از پچ  ینگفت. با صدا یزیو چ یدخند الهه
 .یمکاوه را نگاه کرد
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 رمان  کی

 ین؟چطور یگروه   یباز یهدخترا با  - 

 خنده گفت:باال انداخت و با  ییابرو الهه

 .یدینخداروشکر ما رو هم د -

 گفت:  آوردیکه حرص الهه را درم  یلب و دهانش را کج کرد و با لحن  امیرسام

مون به خاطر اون چشامون تو حافظه یاهس یستتو ل یمعکس تو رو گذاشت -
 !بینهیرو کالا نم

ت به پش یاآر یدنکه با د  یاوردب یرونب یرسامام یخواست زبانش را برا الهه
 نازک کردن بسنده کرد. چشم

طور که داشت بلند انداخت و همان یو الهه نگاه  یرسامکالفه رو به ام  کاوه
 با غرغر گفت: شدیم

 خدا عقل بده! -

 .یستادگفت و مقابل ما ا  یزیچ یادر گوش آر سپس

 .کنیمیم بازییمخب، پانتوم -

 کردیصورتش هنوز هم درد م  یبا آنکه به خاطر ضربه استخوان گونه  سامامیر 
 .یددر هم خند یبا صورت  یسخت بود ول یشبرا یدنو خند

 اجرا کنه! یمپانتوم خوادیها جمع، دکتر مملکت محواس -

و کاوه شروع کرد به حرکت دادن دستانش و  یمشد یرهدقت به کاوه خ با
 شروع نکرده الهه گفت:



  

 
253 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 .یماواپه یطبل - 

. دوباره یدخند  یز به الهه انداخت و ر  نگاهییمن  یاچشمانش گرد شد و آر  کاوه
 لب زد: یرسامام بار ینرسم کرد و ا یزیچ

 پوله! -

 با اشاره گفت: کاوه

 نه -

قطاره! کاوه از  یطالهه حدس زد که بل یقهدوباره اجرا کرد. بعد از سه دق و
 یز ر یاو آر رفتیغره ما چشمهم نداشت تنه یربط  یچالهه که ه یهاحدس

 یزیو انگار سرش درد گرفت که »آخ« ر یدباال پر  یهو یرسام. امخندیدیم
 خبرته! بابا چه تر یواشاشاره کرد که  یاگفت، آر

 با خنده گفت: سپس

 تراوله! -

 لب زد: یتو کاوه با عصبان یمنگاه کرد یرسامبا تعجب به ام همه

 ها...واقعا که! ینتو و الهه من و اسکل کرد -

 مبل نشست و با حرص گفت: یبا حرص رو سپس

 .یستینهم که بلد ن یباز -

 .یدخند یز ر الهه
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 رمان  کی

 .یادخوشم نم یمن از باز - 

 یطور با لبخند به ساعتش نگاه همان یابه الهه رفت و آر یاغرهچشم کاوه
 انداخت و گفت:

 برم. دیبا عرض پوزش دوستان من با -

 با تعجب لب زد: یرساماز جا برخاست. ام سپس

 شلوغ بشه! خواستیکجا؟ تازه مجلس م  -

 گفت:  یاکرد که آر  ییدرا تا یرسامهم حرف ام کاوه

 .یگهروز د یه یدارم...بمونه برا یضفردا مر  -

خانم هم بعد گفتن »سالم  یابدرقه بلند شد. ثر  ی« گفت و برا»باشه امیرسام
 یگرفته به در خروج   یافهکرد. الهه با ق  یرا راه  یابرسان« آر یبه مادر گرام

در هم  یافهاو گرفتم که با ق یاز بازو یشگونین یچشم دوخت و من به شوخ 
 .نگاهم کرد

 ی؟چ  یگهچشمم روشن، د -

دارند درد و دل  یالخانم و ژگل  یدد یانداخت و وقت  یبه اطراف نگاه  الهه
و از باال به  یدو باال برد. با سرعت سمت پنجره دو یددست مرا کش کنند،یم

تخت   یو رو  یدکش  یارفت، پوف کالفه  یاکه آر  یدد  یشد. وقت   یرهخ  یارفتن آر
 :یدمتخت نشستم و با لبخند پرس ی. کنارش رویددراز کش

 یای؟نما ممکش مرگ یهاو لبخند زنییم یبت یبهشما واسه پسر غر  یاز کِ  -
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 رمان  کی

 .یدخند الهه 

 !یدک از کو -

 چشمان گرد شده نگاهش کردم که ادامه داد: با

 !یهحس اون به من چ دونمینم ی...ولیادخوشم م یااز آر یخب از بچگ  -

 :یدکه رو به من پرس  یدمهم کنارش دراز کش من

 ییجورا یهو  کنهیطرف رو نگاه م یه  یاد،خوشش م یکیاز  یمرد وقت  یه -
 من رو نگاه کنه. ایآر یدممن ند یحواسش به دختره هست...ول

 از کجا معلوم! -

 را باال انداخت. یشابروها الهه

 نچ...من حواسم بهش بود، نگاهم نکرد. -

 به حالت زار گفت: سپس

 رو دوست داره و عاشق شده! یکیها، سال یننکنه تو ا -

 کردم و گفتم:  یمن نچ  بار این

 .زدیبهش زنگ م  یکیحداقل    یابود    یلشموقع، کال حواسش به موبانه اون  -

 کرد و از جا بلند شد.  ییدحرفم را تا الهه

 کجا؟  -

 اش اشاره کرد.کرده  یشو به صورت آرا یدسمتم چرخ به
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 رمان  کی

 رو پاک کنم. یشمآرا خوامیم - 

کردم را عوض    یمهابلند شدم و لباس  یماز اتاق خارج شد. من هم از جا  سپس
به در اتاقم خورد و بعد   یانشستم. تقه  ینهآ   یجلو  یمشانه کردن موها  یو برا

 یدمنگاهش کردم و د ینهدر چهارچوب ظاهر شد. از آ  یرسامآن قامت ام
 شد و در را بست. یر زسربه

دستانم را  یدم،که پوش  یلباس یدنانداختم و با د یتعجب به خودم نگاه  با
 یر از تصو ی. صورتم ناگهان گر گرفت و حت دمیکش  یغ دهانم گرفتم و ج یجلو

 .یدمخودم هم خجالت کش

 آخه! اه. کننیدرو باز م یهوییچرا  -

هرو برداشتم و تنم کردم و در اتاقم را آهسته باز کردم و به را  یاز جالباس  شنلی
و  یدمدندان کش یر . دوباره از خجالت لبم را زیدمرا ند یکس  یشدم ول یرهخ

 به اتاقم برگشتم

 

*** 

و بعد آن شب  گذشتیعمو رضا م یهفته از مستقر شدن من در خانه چند
سردرد   ی. به بهانهیدمرا ند  ناغافل در اتاقم را باز کرد. اصالا او  یهو  یرسام،که ام
اوقات در   تر یشو ب  شدینهار و شام هم حاضر نم  یهادر وقت  یحت   یضیو مر 

از  یبود ول یدر مرخص کهاتاقش بود. کاوه سر کار خود برگشته بود و با آن
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 رمان  کی

تر او را بود و کم یرونب یشها. الهه هم دنبال کار شدیجدا نم یمارستانب 
 .دیدمیم

از هر  تر یش. بگذراندمیخانم موقتم را با گل تر یشمن ب یماست بگو بهتر 
ندادم تا من هم مثل  یلچرا ادامه تحص که  کردمیم ینخودم را نفر یموقع

 .یستن  یر بود که شده بود و خود کرده را تدب  یکار  یالهه و کاوه شاغل بشم ول

. آقا رضا کردمیشده بودم و باغچه را تماشا م  یرهخ  یاطاتاقم به ح  یپنجره  از 
ها سمت آن یبیخانم با شور و شوق عج یاشد و ثر  یاطوارد ح یبا مرد جوان 

 یرهها خبه آن  ی. با تعجب و کنجکاویدو مرد جوان را در آغوش کش  پرواز کرد
 .کردندیشده بودم که داشتند با خنده، صحبت م

الهه که داشت با غرغر   یدنو با د  یدمباز شدن در اتاق، به سمت عقب چرخ  با
 با تعجب نگاهش کردم. کردیم یزانآو یرا در جالباس یشهالباس

 ی؟اومد یکِ   -

 اشیشانیپ یرو یکه به تازگ   یبود و داشت با جوش یستادها ینهآ  یجلو الهه
 .رفتیسبز شده بود ور م

 خانم بودم!گل  یشپ یشه،م یربع یه -

 نگاه کردم. یاطپرده را کنار زدم و به ح دوباره

 یه؟پسر ک ینالهه ا -

 .یدبه سمتم چرخ رفتیخود ور م که با جوش  طور همان
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 رمان  کی

 کدوم پسر؟  - 

 .زنهیرضا داره باهاش حرف مکه عمو   ینهم -

 پرسیدمیکه در موردش م  یپسر  یدنپنجره آمد و با د با سرعت سمت الهه
 با چشمان گرد شده لب زد:

 !یلکم  -

 یه؟ک  یلکم  -

 و با حالت زار گفت: یدبا دو دستش به سرش کوب الهه

 دلم بذارم من؟! یرو کجا ینا -

 یه؟ک  یلالهه کم -

 انداخت گفت: یاطکه دوباره به ح  یدوباره پرده را کنار زد و بعد نگاه  الهه

 نکنه بابام بهش جواب مثبت داده! -

 حرص به الهه نگاه کردم. با

 !یمثل آدم جوابم رو بد یشهالهه م -

بابام قبل مرگش از پدرم  یبابامه...عمو یعمو ینوه یلکم ینا یلسئو -
 ینشازده، قرار شده من با ا ینخواسته که دست من رو بذاره تو دست ا

 ازدواج کنم!

 .یددوباره به سرش کوب سپس
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 رمان  کی

 ی؟باهاش ازدواج کن خواییم ی؟چ  یعنی - 

 رو به من گفت: یپاچگ کرد و با دست  یعرض و طول اتاق را ط  الهه

 .یدخسته بود خواب سراغ من رو هم گرفتن، بگو یینبرو پا -

 .یدمپرس متعجب

 ... .یمیصم یلبا کم یلیانگار مامانت خ یول -

 حرفم را قطع کرد. الهه

 یهم برادرزاده یلخب بابام و مامانم پسر عمو دختر عمو هستن و کم -
 فوت شده رو گرفته! یمامانمه، برادر مامانم دختر همون عمو

 یچرخه  ینمنظور و ا  یمتوجه  یتند و پشت سرهم حرف زد که به خوب   قدر آن
و اجازه   انداخت  یرون»آهان« گفتم و الهه مرا رسماا از اتاق ب  ینشدم ول  یلیفام

که سرم را باال   ینها رفتم و همبپرسم. با غرغر سمت پله  یگرینداد تا سوال د
 یر در هم قفل شد. ام هماننگا یقهمواجه شدم و چند دق یرسامگرفتم با ام

 ینو آرام »سالم« کرد. متعجب از ا  یدپشت گردنش کش  به یپاچه دست دست
 :یدمرو بهش پرس اشیریزهمه سربه

 ی؟خوب  -

 گفت:  یر زو سربه یدکش  یقینفس عم امیرسام

 ... .یهواون روز  -

 .یدکش  یشموها یالبه البه یدست  دوباره
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 رمان  کی

 !خوامیمعذرت م - 

 رنگ انداختند. یمهاو لپ یدمدندان کش یر لبم را ز ناخواسته

 .یمش حرف نزنبهتره درباره -

و دنبال الهه  آمدیها داشت باال مخانم که با ذوق از پله یاثر  یصدا با
 :یدخانم پرس یاو ثر  یدیمسمت او چرخ گشتیم

 جان، الهه کو؟ یلسئو -

 انداختم و گفتم: یدر اتاق نگاه  به

 !یدخسته بود خواب -

 خانم غر زد. ثریا

 مگه کوه کنده! -

 .یدمخانم دو یاسمت اتاق روانه شد که با عجله سمت ثر  سپس

 یدارشاستراحت کنه من خودم ب یکم یدخسته بود، بذار یلیخانم، خ یاثر  -
 .کنمیم

. از کنارم گذشت و ید»باشه« تکان داد و لپم را کش یبه معن یخانم سر  ثریا
 گفت:  یرسامام رو به

 ی؟بر خواییم ییجا -
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 رمان  کی

ها پله یزده بود و باال یاسپرت  یپشدم که ت یرسامام یحرف متوجه ینا با 
 بود. یستادها

 !یرمم یمارستانامروز روز چکاب دارم ب -

 خانم با لبخند نگاهش کرد. ثریا

 رو از کارواش آوردن؟ ینتماش -

 »بله« تکان داد. یبه معن یسر  امیرسام

 برو. یاطپس با احت -

 یینها پاخانم از پله یاخانم زد و ثر  یادر مقابل محبت ثر  یلبخند امیرسام
فرستاد و در   یمبرا  یادر بوسه  یکه از ال  یدمرفت. با باز شدن در اتاق، الهه را د

 گفت:  یبا لحن آرام یرسامو ام یدمچرخ یرساماتاق را بست. سمت ام

 ! یوربخ  ییهوا  یه یایبا من ب  خواییم ی،تو خونه نشست   ینجاوقته ا یلیخ  -

 یرساممثل خود ام یبا لحن آرام یاستقبال کردم ول یشنهادشاز پ ینکها با
 گفتم:

 یری؟نم یمارستانمگه ب -

 سام لبخند زد. امیر 

 .یشهحالمون هم عوض م و گردیمیم یکمخب بعد اون  -

درون چشمانم زل زده بود  یممسق یرسامرا در حدقه چرخاندم و ام چشمانم
 .کردیو نگاهم م
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 رمان  کی

 یای؟خب م - 

 .یدمرا در هوا قاپ یشنهادشدر خانه مانده بودم که پ قدریآن

 پس برم زود حاضر شم. -

و الهه با تعجب   یدمرا پوش  یمبا لبخند سمت اتاقم رفتم. با عجله مانتو  سپس
 :یدپرس

 ی؟کجا به سالمت   -

 گفتم:  زدمیصورتم م یالهه رو ضدآفتاباز  ینهآ  یکه داشتم جلو  طور همان

 بخورم! ییهوا یه یرون،ب یرمم سامیر دارم با ام -

 چشمانش را در حدقه چرخاند. الهه

 که!  یینمنم مجبورم برم پا ی...تو بر یرونب یریرو م چییچ  -

 .یدمسمتش چرخ به

 کدوم شال رو سرم کنم؟  -

 با حرص نگاهم کرد. الهه

 بود معرف تو؟! ینا یلسئو -

 را گرد کردم. چشمانم

 .یدمالهه به خدا تو خونه پوس -
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 رمان  کی

. با تعجب یدنخود بلند شد و او هم شروع کرد به لباس پوش یاز جا الهه 
 :یدمو با ُبهت پرس نگاهش کردم

 کنی؟یم یکار چ -

 گفت:  شدیهمان طور که داشت حاضر م الهه

 .مونمینم ینجا...ایاممن هم با شما م -

را برداشتم و من هم از اتاق خارج   یفمرفت. ک  یرونزودتر از من از اتاق ب  سپس
 شده« باال انداخت. ی»چ  یرا به معن یشابروها یرسامام یدمشدم که د

 سام کرد و گفت: یر رو به ام الهه

منم  یابون. تو خیامم یمنم از در پشت  یرون،ب ینکه رفت  یاطشما دوتا از ح -
 .یدو با خودتون ببر  یدسوار کن

 یرفت و من از باال یینخواست لب باز کند که الهه با دو، سمت پا امیرسام
 .رفتیداشت سمت در م پاورچینینپاورچ یدمها نگاهش کردم که دپله

 :یدبا تعجب رو به من پرس امیرسام

 ین؟چش شده ا -

خندم. آرام از کنار ن یرسامام یزدهُبهت ییافهتا به ق یدمدندان کش یر را ز لبم
 رفتم. یینها پاگذشتم و من هم از پله  یرسامام

 یوقت  یرسام. امیردو سراغ الهه را نگ یندخانم مرا نب یاتا ثر  کردمیم خداخدا
 گفت:  کنمینم یو حرکت  یستادمها اپله یینپا یدد
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 رمان  کی

 شده؟ یچ  - 

 تعلل گفتم: یهرا در هم قفل کردم و بعد چند ثان دستانم

 برم؟ یمنم از در پشت  یشهم -

 مرا نگاه کرد. یفبالتکل امیرسام

 شده؟ یزیچ ی؟چ  یعنی -

 یلکه الهه کم یخانم و آقا رضا را با مرد یاخم شدم و ثر  یراییپذ سمت
 .یدمکرده بود در حال صحبت کردن د  اشیمعرف 

 :یددوباره پرس امیرسام

 شده؟ یزیچ یلسئو -

خانم به  یان که، سر آقا رضا و ثر تکان دادم و هما «ی»منف  یرا به معن سرم
 توانستمی. میدمدو یرونبا سرعت من هم سمت ب ید،جهت مخالف چرخ

را تجسم کنم که چطور داشت از پشت سر مرا نگاه   یرسامام  یزدهصورت ُبهت
اگر ناگهان  یمخانم بگو یابه ثر  یدچه با دانستمیواقعاا نم یول کردیم
 یبعد از کم یرسام،. امدادمیم یدبا یجواب  شده؟« چه یدار »الهه ب پرسیدیم

 :یدو پرس یدرس ینکنار ماش  یمعطل

 یه؟کارا واسه چ  ینشده؟ ا یچ  یبگ  یشهم -

 ی. نگاهم را فقط روکردیکه از پنجره داشت نگاهمان م  یدمخانم را د ثریا
 گفتم:  یمتمرکز کردم و با لحن تند یرسامام
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 رمان  کی

رو روشن کن توروخدا   ین...فقط زود ماشکنمیمجبورم، دارم به الهه کمک م  - 
 خانم سراغ الهه رو از من گرفت. یاثر  بینییم یهو

و با  یدمرا چسب  یراهنشپ  ینخواست به سمت عقب برگردد که آست  امیرسام
 گفتم:  یبلند یصدا

 رو روشن کن! ینبرنگرد زود ماش -

 .و منگ نگاهم کرد یجگ  امیرسام

 مخرب روت گذاشت! یر الهه چه زود تاث -

پرت کردم.  یصندل یخودم را رو یرا زد و من به طور کل ینماش دزدگیر 
 یستادها یابانخارج شد. الهه کنار خ یاطرا روشن کرد و از ح ینماش یرسامام

ترمز کرد و  یشکنار پا  یرسامضرب گرفته بود. ام یابانکف خ  یشبود و با پا
 شد. ینر ماشالهه غرغرزنان سوا

 پام علف سبز شد! یر ز یگه،د اومدینیفردا م ذاشتینیم -

 به الهه رفت و گفت: یاغرهچشم ینهاز آ  امیرسام

 !یچوندیرو پ یلنکن زنگ بزنم به زن عمو بگم که آقا کم یکار  -

 انداختم که ادامه داد: یرسامبه ام نگاهییمدرجا سکوت کرد و من ن الهه

 ینم...ایرهتو رو بگ خوادیهم مغزش رو خر گاز گرفته م یلکم  ینبه خدا ا -
 .کنییتا آخر عمرت شوهر موهر نم یبپرون 
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 رمان  کی

 ینو دست دراز کرد و ضبط ماش یدجلو کش یدو صندل ینخودش را از ب الهه 
ضبط   یاصد  یرسامشروع به خواندن کرد. ام  یمعروف   یرا روشن کرد و خواننده

 گفت:  یرا کم کرد و الهه عصب

 یمن آرامشم رو از دست بدم و باهات جنگ کنم...باز کن صدا  خواییچرا م  -
 اون ضبط رو... .

 تر یشب ینپدال ماش یرا رو یشضبط را قطع کرد و پا یستمسام کالا س امیر 
زنگ خورد و   یرسامام  یلحرکت کرد. موبا  ترییشبا سرعت ب ینفشرد و ماش

 پشت چراغ قرمز جواب تماسش را داد. یستادنبا ا میرساام

 بله...سالم زن عمو... . -

 به الهه انداخت. نگاهی

به خودش...باشه من هم  یزنگ زد یرون؛مگه؟ حتماا رفته ب یستخونه ن -
 .زنمیاالن زنگ م

 کند گفت:  یطور که خواست رانندگ را قطع کرد و همان تماس

 مجبور شدم دروغ بگم...حداقل جواب زن یعالالهه خانم، به خاطر جناب -
 !یرونب یعمو رو بده بگو رفت 

 و با حرص زمزمه کرد. شد یآتش الهه

وقت تو منت ...اونیدنخونشون مجونشون رو به خاطر هم  یهبق  هاییلفام  -
 !یدیها چه زود هم با ما جوشبذار فقط...بعد از سال
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 رمان  کی

 فشردیم یشهاپنجه یر طور که فرمان را زگرفت و همان  یترمز بد امیرسام 
 گفت:

 از خونتون بچه! یرمنگران نباش امروز م -

 را که زده است جمع کند. یسکوت کرد و خواست حرف  یقهچند دق الهه

 . من منظور... یر ام -

 ینکه ع  ییجلو  ینزد و تمام حرصش را سر ماش  ایدرپییپ  یهابوق  امیرسام
که  یدبگو یزیدرآورد. الهه خواست دوباره چ رفتیالکپشت داشت راه م

 گفت:  یرسامام

 ینمونذره حرمت ب یهنگو تا  یزیلطفاا چ یدم،من منظورت رو کامل فهم -
 نشکنه.

دهدلاير ضبط را روشن کرد و تا   حرف زدن به الهه  یاجازه  ینکهبدون ا  سپس
 .یامددرن یکشج کسیچه یمارستانبه ب یدنرس

را پارک کرد و الهه زودتر از ما  ینماش یرسامام یمارستانب یبه جلو یدنرس با
 گفت:  شدمیم یادهکه داشتم پ  یشد و رو به من یادهپ یناز ماش

زودتر از  یکمبزنم، موقع رفتن به خونه بهم خبر بده من  یگشت   یه یرممن م -
 شما برگردم.

جونشم  خونهم یگیخوبه خودت م ین،اآخه...مگه شما بچه یریکجا م -
 .یدههم م یبرا
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 رمان  کی

رمز نداشت،  یلمکه موبا ییو از آنجا یدرا از دستم کش یلمکالفه موبا الهه 
 م گرفت.را سمت یلکرد، سپس موبا  یواش را نوشت و سشماره

 !یارههم شورش رو درم یرسامام یمقصر منم...ول دونمیمن م یلسئو -

 .یدمکردم و لپ الهه را بوس  یزیر یخنده

 .کنیینم یکار  یچتوعه و ه یر تقص دونییم ینکهقربونت برم با ا -

فرستاد از کنارم گذشت.  یمکه برا یاتکان داد و با بوسه یمبرا یدست  الهه
چشمانش   یرا رو  اشیدود  ینک بپرسد الهه کجا رفت، ع  ینکهبدون ا  یرسامام

 زد و رو به من گفت:

 !یمبر  یلسئو -

بعد هماهنگ  یرسام. امیمشد یمارستانرفتم و با هم وارد ب یرسامام سمت
نشست و هر دو منتظر وقت و صدا  یصندل یکردن نوبت خودش کنارم رو

بود سمت ما آمد  یدهکه پوش  یدیکه کاوه با روپوش سف  یمبود یکردن منش
 گفت:  کردیطور که مرا نگاه مو با تعجب همان

 کنی؟یم یکار چ ینجاتو ا یلسئو -

 :یدمانداختم و پرس یدست او که گچش را باز کرده بود، نگاه  به

 ی؟گچ دستت رو باز کرد  یکِ   -

 لب زد: کاوه

 امروز. -



  

 
269 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

به من انداخت  ینگاه  یرسامرا بپرسد که امخواست دوباره سوال خود  کاوه 
 گفت:  یو با لبخند محو

 .یگههمراه منه د -

 را باال انداخت و در سکوت نگاهم کرد. یشابروها کاوه

 یبا صدا زدن منش یفرما شد و بعد از مدت  ما حکم ینسکوت ب یقهدق چند
اوه وارد اتاق پزشک شدم. ک یرسامنگاهش را از من گرفت و من به همراه ام

 ینهکرد و بعد از معا  ینهرا معا یرسامپشت سر ما وارد اتاق شد و دکتر ام یز ن
دکتر،  ینکها از رو به بهبود او صحبت شد و بعد  یتو وضع یدر مورد سالمت 

نوشت چون کاوه در حال صحبت با پزشک بود و  یرسامام یبرا یانسخه
لباس  یدنپوشبهش در  کرد،یهنوز هم درد م یرسامام ییدهضرب د یبازو

 سام گفت: یر رو به ام یدکتر با لبخند محو یدمکمک کردم که د

شماست   یشدنگ پمهربون که حواسش شش  قدر ینخانم ا  یهشما با داشتن    -
 .یشهخوب م حالتون خوب یگههفته د یه

 یشچرا حس کردم ابروها  دانمیبه من انداخت و نم  یحرف نگاه   ینبا ا  کاوه
 یرسامام  یلنگفت. موبا  یزیبا لبخند نگاهم کرد و چ  یرسامدرهم گره خورد. ام

 یدمگرفتم که د  یرسامدست من بود، سمت ام یلشزنگ خورد و چون موبا
 گفت:  شوخیبا تشکر و به  یرسام. امکندیباز، کاوه با اخم و تخم نگاهم م

داروهام رو   نیرو باز کن تو جواب بده تا من ا  یلجان لطف کن موبا  یلسئو  -
 .یمبرس مونیکه به شهرگرد  یرمزود بگ
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 رمان  کی

باز سرش سمت ما  یکاوه بود ول یهاحرف یبا آنکه حواسش در پ دکتر  
 .یدچرخ

 .ینخوشبخت بش یاینبهم م یلیخ -

دهن باز نکردم تا جوابش   یبود ول  یامدهخوشم ن  یچدکتر ه  یآنکه از چاپلوس  با
دوست  یگر کرد. کاوه انگار د  «یلب »تشکر  یر با خنده ز یرسامرا بدهم و ام

 یحرف خود را خاتمه داد. وقت  یادامه یع نداشت با دکتر حرف بزند و سر 
 یفی. »الو« ضعزدمسبز را    یقصد قطع شدن ندارد، دکمه  یرسامام  یلموبا  یدمد

 :یدکه پشت خط بود پرس  یگفتم که مرد

 یدی؟حم یآقا یگوش  یدببخش -

 لب زدم: آرام

 یید؟بله بفرما -

 یست؟ن یرسامخانم ام یدببخش -

 بهتون زنگ بزنه. یگماومد م یستنه فعالا ن -

دادم، کال   یدار آپارتمان رو به سرا  یدکل  یدبهش بگ  ید...فقط لطف کنخوادینم  -
 بشه. یز تم یدگرد و غباره با

 .یگمباشه چشم م -

 ممنون خدافظ. یلیخ -
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 رمان  کی

کرده بود و  یز و تماس را قطع کردم. کاوه گوش ت یدمقرمز را کش یدکمه 
که تماس گرفته بود، رد   یو من و کس ینکه ب  یاچند کلمه ینمطمئن بودم ا

به  یرسامبود. کاوه بعد دست دادن با پزشک ام یدهو بدل شد را کامالا شن
 یکبه ما نزد ،دارو یلوننا ییسهبا ک یرسام،همراه من از اتاق خارج شد و ام

 گفت:  یرساموه کالفه رو به امشد. کا

 کنی؟یتفاهم نممگه لب و دهنت رو با نخ و سوزن دوختن که زود رفع سوء  -

 با خنده گفت: امیرسام

 .یگهنگفتم د یزیداد منم چ یر تو هم، دکتره گ یهچ -

 ادامه داد: امیرسام

خوشش اومده بود.  یلاز سئو یدکتر هخامنش یدنداره. اصالا شا یوجه خوب  -
 رو نکن. ینکار لطف کن ا یگهد

 .یدبلند خند امیرسام

 یستن  یلسئو  یفدوماا ح  ید،کاوه، اوالا خودش بد فهم  یقدر تو هم حساسچه  -
 جواب مثبت بده! یبه هخامنش

 یزیشده بودم و چ یر ززده سربهرفت. خجالت یرسامبه ام یاغرهچشم کاوه
 که کاوه با تشر گفت:  گفتمینم

هم ازت  یزاچ یلینده فردا خ یادز یمن رو یخانم به پسر عمو یلسئو -
 ها! خوادیم
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 رمان  کی

 »تأسف« تکان داد. یبه معن یسر  امیرسام 

 ... .یلیکاوه خ  -

 .یدخند کاوه

 

 سام گفتم: یر تماس افتادم و رو به ام یاددر دستم  یلموبا یدند با

فقط  یدار،ه به سراآپارتمان و داد یدزنگ زد، گفت کل ییآقا یه یر ام یراست  -
 بشه. یز تم یدگفت با

 :یدپرس یبا کنجکاو کاوه

 کدوم آپارتمان؟  -

 و گفت: یدکش  یشموها یالالبه یدست  امیرسام

 زحمت دادم. یلیخ یگهخودم د یخونه یرماز امشب م یگه،م دخونه -

 کرد.  یزیاخم ر کاوه

 !یفعالا که خوب نشد یرسام،ام یهچه حرف ینا -

 با لبخند گفت: امیرسام

 .کننیش مگنده  یادز یکمشما  یمارستانب یدکترها ینبه خدا خوبم، ا -

 زد. یپوزخند کاوه

 دارند؟ یشما فرق  هاییمارستانب یدکترها -
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 رمان  کی

 انداخت و گفت: اشیلبه ساعت موبا ینگاه  امیرسام 

که داشتم، رفتم روستا و به   یبه خاطر طرح  کنم،یکار نم  یمارستانمن تو ب -
 خاطر استادم بود.

 دوباره گفت: کاوه

 ها هم رفتار نکن.بچه ینحرف رو عوض نکن، ع -

دنبال کارم باشم  ید...بادونییخودت هم م یستمکاوه من که اهل تعارف ن  -
 و کار تو روستا هم ناقص مونده.

کنار ما گذشت. از  «گردمیکاوه را صدا کرد و کاوه با گفتن »برم پرستاری
 گفت:  یدیشد و با ناام یرهخود خ یلموبا یبه صفحه یرسامام

 کنم؟!  یداکردن خونه پ  یز ساعت کارگر از کجا واسه تم ینتو ا -

کمکش   یمبگو یر تا به ام کردیدر درونم روشن شد و داشت واردارم م حسی
 لب باز کردم: یقه. با خودم در کلنجار بودم که بعد چند دقکنمیم

 !یکن  یز ت رو تمخونه کنمیکمکت م  یاگه شام مهمونم کن -

 با خنده نگاهم کرد. امیرسام

 !یگینم یبا اون دستت که جد -

 را جمع کردم و لب زدم: صورتم

 کنم؟  یزکاریتم خورهیبهم نم -
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 رمان  کی

 کان داد و گفت:»آره« ت یبه معن یبا خنده سر  امیرسام 

 ... .یلدستت سئو -

 او را قطع کردم. حرف

 .دارمیرو هم برم هاشیهبخ یگهچند روز د کنهیدستم بابا کار م -

 مستأصل نگام کرد که ادامه دادم: امیرسام

 !کنییتو هم شام مهمونم م کنمیپس کمکت م -

ت. چشمانش گذاش ینگاهم کرد و دستش را رو یرینیش یبا خنده امیرسام
 گفت:  یرساملب ام یلبخند رو یدنکاوه سمت ما برگشت و با د

 شده؟ یچ  یه؟چ -

 به من اشاره کرد. امیرسام

م رو کمکم کنه که خونه  خوادیو م ذارهیخانم داره منت سر من م یلسئو -
 جمع و جور کنم.

 گرد شده نگاهم کرد.  یهابا چشم کاوه

 !تونییتو نم -

 صورتم نشاندم. یرو یساختگ  اخم

 ...دستم هم خوب خوبه! شنوهیم  یهر ک   یرهتو شوک م  قدر ینبابا، چرا ا  یهچ  -

 به ساعت انداخت و گفت: ینگفت و نگاه  یزیچ کاوه
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 رمان  کی

 .یامپس من هم م - 

 .یددوباره خند امیرسام

 .فرستمیپس آدرس رو برات م -

در  یرسام. امیمخارج شد یمارستاناز ب یرسام« گفت و من و ام»باشه کاوه
 یم،و سپس به راهمان ادامه داد یدهم خر  یندهاز فروشگاه مواد شو یر،مس
شد. بعد از سالم و  ینگسرعتش را کم کرد و وارد پارک یآپارتمان  یجلو

را باز کرد.   واحدگرفت و در    یدار را از سرا  یدساختمان کل  یدار با سرا  یپرساحوال
 شد،یم یدهد تر یرهکه رنگشان ت  ییهاها و پردهمبل یرو یهامالفه یدنبا د

اول اجازه  یرسامنبوده! ام ینجاا یوقت است که کس یلیکه خ  فهمیدیآدم م
 داد تا من وارد خانه شوم و سپس خودش وارد شد.

 .یدمفردا دست کارگر م یمبرگرد خواییم یه،گرد و خاک  ینجاا یادیانگار ز -

 گفتم:  یرساممبل گذاشتم و رو به ام یرا رو کیفم

 ی؟لباس کار دار -

 .یدخند امیرسام

 ها! یو مصمم یجد -

 گفتم:  گذراندمیکه آپارتمان را از نظر م  طور همان

 هم مصمم، فقط زود باش. یمبله هم جد -
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 رمان  کی

و  یدمکش  یرونب یفمرا از ک یلم« گفت و سمت اتاق رفت. موبا»باشه امیرسام 
 نوشتم.  یشفرستادم و برا  یشرا برا  یرسامام  یآدرس خانه  دادم و  یامبه الهه پ

تو هم پاشو دوتا نون سنگک و  یمرو جمع کن یرسامآپارتمان ام یماومد الهه»
 .«یارهم درب یرساماز دل ام ینجا،ا یاخرت و پرت بخر ب یکم

که در   یابرگرداندم و به لباس مردانه یفمرا درون ک یلمموبا یرسامآمدن ام با
 یراهنرا با پ  یمبود نگاه کردم و سپس از دست او گرفتم. مانتو  یرسامدست ام

سرم جمع کردم و مشغول جمع کردن  یرا باال یممردانه عوض کردم و موها
ها را مبل خواستهم لباسش را عوض کرده بود و  یرسامها شدم. اممالفه
سختش بود و من هم به او اجازه  یشبه خاطر درد بازو یجا کند ولجابه

 ندادم و گفتم:

 .ینکار رو با هم انجام بد  یناجازه بده تا کاوه هم از راه برسه و بعد ا -

سخت بود.   یشها براجا کردن مبلجابه  ییواقعا با داشتن بازو درد، تنها  چون
کاوه پشت در را باز   یر تصو یدنو با دبه صدا درآمد  یفونبعد آ  یقهچند دق

که در   ییهاو خرت و پرت یوهمدر منتظرش ماندم. کاوه با آب یدم و جلوکر 
از  یرسامنگاه کرد. ام یپمدر ظاهر شد و با لبخند به ت یدستش بود جلو

 کاوه گفت:  یدنآشپزخانه خارج شد و با د

 ین؟چ ینادستت درد نکنه کاوه، ا -

 اپن گذاشت و گفت: یرا رو هایک پالست کاوه
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 رمان  کی

 یر ام ی...راست یشهآدم خسته هم گرسنه م شیم،یخسته م کنیمیکار که م  - 
 ی؟کهنه واسه من هم دار  یراهنپ

 به اتاق اشاره کرد. امیرسام

 تو کمد رو نگاه کن. -

 خارج شد. یلباس وارد اتاق شد و بعد از مدت  یضتعو یبرا کاوه

 و گفتم: یدمرا درهم کوب دستانم

 .یمشروع کن -

 

کرد.   یرا پل یوصل کرد و آهنگ آرام یزیونتلفن همراهش را به تلو امیرسام
و کاوه  یرسامو ام یدممن بلند خند ید،به خودش داد و رقص یکاوه که تکان 
 ها شدند.مبل ییجامشغول جابه

باز کرده بود، من نگران دست او بودم   یبا آنکه گچ دست خود را به تازگ   کاوه
مدت کم و خوب   ینخوب شده و من در ا  که دستش خوب  گفتیو او خود م

 مانده بودم! یرتشدن دست او در ح

 یرسامکه ام  رنگیینارنج  یهاکشدست یدنآشپزخانه شدم و بعد پوش وارد
را کالا پاک  هاینتگذاشته بود، کارم را شروع کردم. تمام کاب  ینک س یرو یمبرا

 جا کردم.ها را جابهکردم و ظرف
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 رمان  کی

دوباره زنگ خورد. کاوه سمت   یفونکه آ   یمبود که مشغول کار بود  یساعت   یک  
را زد و   یفونبا تعجب دکمه آ   یفونالهه پشت آ   یر تصو  یدنرفت و با د  یفونآ 

 :یدرو به من پرس

 ی؟تو آدرس رو به الهه داد -

»آره« تکان دادم. کاوه در را  یبه معن یو من سر  یدسمت من چرخ امیرسام
که   هایییلونبعد الهه با نا یقه. چند دقیستاددر ا یجلوباز کرد و منتظر الهه 

را از دستش  یلوننا یخود بود، وارد خونه شد و کاوه با سرخوش در دست
 گرفت و گفت:

 به...نوشابه خنکه؟به -

 یرا نگاه کرد ول یرسامام یمداد و مستق ی« آرامجواب کاوه را با »بله الهه
بکنم. کاوه  یالهه به من اشاره کرد که کار نگاهش را از الهه گرفت و یرسامام

 :یدما شده بود، با تعجب پرس یهاو اشاره یماا یکه متوجه

 شده؟ یچ  -

 ِمن گفت:برادرش را نگاه کرد و با ِمن الهه

 ... .یشمم یعصب یمن وقت  دونییتو که م -

 انداخت گفت: یرسامبه ام ینگاه  ینکهکرد و بعد ا  یار اخت سکوت

 .یتهتو اوج عصبان زنمیم یهر حرف  -

 خواهرش را از نظر گذراند. کاوه
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 رمان  کی

 خب! - 

 دستانش را در هم قفل کرد. الهه

 دلخور شده! یرسامگفتم که ام  یزیچ یهخب به جمالت برادر من... -

ها مشغول انداخت که بدون نگاه کردن به آن  یرسامنگاهش را سمت ام  کاوه
شد که با  یموضوع  یمبل بود. کاوه انگار متوجه یهادرست کردن کوسن

 :یدسرعت پرس

 نکنه تو... . -

 به خانه انداخت. نگاهی

 یرسام؟به ام یگفت   یچ  یقاالهه تو دق -

 گفت:  یمرا نگاه کرد و با شرمندگ  الهه

 یادمبعد    زنمیحرف م  یتکه من موقع عصبان  دونییم  یست،ن  یادمبه خدا    -
 خوادینم یعنی...ینجاسام به خاطر منه که اومده ا یر فکر کنم ام یول یرهم

 خونه ما بمونه.

 در هم رفت. یشهااخم کاوه

 الهه؟ یچ  یعنی -

 را نگاه کرد و رو به برادرش گفت: یرسامبا بغض ام الهه

 دست رو نقطه ضعف من گذاشت. یر به خدا ام یاشتباه کردم ول دونمیم -
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 رمان  کی

 اش را جمع کرد و رو به کاوه گفت:ها لب و لوچهبچه مثل 

 تو بهش بگو منو ببخشه! -

الهه را  خواستیکه از دست الهه هم حرصش گرفته بود و هم دلش نم  کاوه
 گفت:  یرسامرو به ام یند،گرفته بب  گونهینا

 !ینجاا یایب خواییعجله م یننگو که به خاطر حرف الهه با ا -

 و گفت: یدکش  یپوف  امیرسام

 م که به خاطر حرف الهه قهر کنم!...مگه من بچهیهچه حرف یننه بابا ا -

 به لبخند باز شد. یشهالب الهه

 !یگهد یدیمنو بخش یعنی -

 الهه نگاه کرد که الهه ادامه داد: یزدگ با تعجب به ذوق امیرسام

همه سال هم  ینبعد ا یمن قربون دل پر محبت تو بشم که حت  یاله -
 گلم.  یپسر عمو یزم،خون عز رحم مونده...همصاف و دل جوریینا

الهه نگاه  یخنده، کاوه هم به کارها یر بودم تا نزنم ز یدهدندان کش یر را ز لبم
سمت  گفتیم که  یااش گرفته بود. الهه با هر کلمهو او هم خنده کردیم
 .کردیحرکت م یر ام

 یگه؟د یدیمنو بخش -
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 رمان  کی

»آره«  یبه معن  یسر  کرد،یالهه را درک نم  یزدگ ذوقحجم از    ینکه ا  امیرسام 
 یردرفت و خواست او را در آغوش بگ یرسامسمت ام یغ تکان داد و الهه با ج

 :یدسام با داد خودش را عقب کش یر که ام

 .یخوشحال یدمالهه باشه...فهم -

فرار کرد  یرسامرفت که ام یرسامسرتق، دوباره سمت ام یامثل بچه یول الهه
. الهه هم یمبر  یسهبود تا من و کاوه از خنده ر یکاف  یرسامکار ام ینو هم

 یداکردن پ  یتاذ  یبرا  یزی. الهه که انگار چکردیرا نگاه م  یرسامو ام  خندیدیم
 کرده بود گفت:

 مونده روت! یبازنگو وسواس -

 گفت:  یافتاد که با ناباور یزیچ یادهم انگار با حرف الهه  کاوه

 !یبا جنس مخالف خوب تا کن تونییهنوز هم نم -

که هر دو با خنده   کردمیفقط الهه و کاوه را نگاه م  زدمیو منگ م  یجکه گ  من
 .کردندینگاه م یرسامبه ام

 نسبت به جنس مونث؟ یدارباز وسواس یعنی یوا -

 :یدبلند خند یدرا د یرسامسکوت ام یوقت  کاوه

 !یر ام یوا -

خنده. من که متعجب بودم رو به الهه  یر باره زدن زالهه و کاوه دو سپس
 :یدمپرس
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 رمان  کی

 زنین؟یحرف م یدرمورد چ  - 

 گفت:  یشهاخنده یانم الهه

حضورشو کنارش تحمل  یا یرهرو بگ یدختر  یچدست ه تونهینم یرسامام -
 کنه!

 هم با خنده گفت: کاوه

 ی؟همه سال دوست دختر هم نداشت  ینا -

 با لب و دهان کج شده به برادرش نگاه کرد. الهه

 !یسن تا حاال دوست دختر داشت  یاسال و خورده ینه که تو با س -

 .یدخند کاوه

 نداشتم! دونییکه م  پایییمگه تو منو م -

 .یدخند الهه

 .یگیآره تو راست م -

افتادن من و کول  یهقض کردم،یرا نگاه م یرسامو من ام خندیدندیم هاآن
و من  گذشتیچشمانم م یاز جلو یلمیداشت مثل ف یرسامکردنم توسط ام

 گفت:  یرسامها شده بود که امعالمت سوال یهشب امیافهق

 .یگهبسته د -

 وارد اتاق شد. یر زسربه یرسامبرداشتن و ام یدنو کاوه دست از خند الهه
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 رمان  کی

 گفت:  یبه شوخ  الهه 

 !یدم خجالت کشبچه -

مثل ما لباس عوض کرد و مشغول جمع و جور کردن و کمک کردن  هم الهه
واقعاا وسواس  یرسامکه ام  کردمیبه من شد و من تمام مدت داشتم فکر م

 .گذاشتندیسرش مسربه یکاوه و الهه داشتن به شوخ   یادارد 

من قلبم تند بزند!  شدیباعث م ینو ا دزدیدینگاهش را از من م امیرسام
عوض  یآهنگ را با آهنگ شاد آمد،یآرام خوشش نم یهاالهه که از آهنگ 
و از  یختر ییمان چاهمه یبرا رقصید،یطور که مکرد و همان

 که گرفته بود کنارش گذاشت و گفت:  هایییسکوییتب

 استراحت! یمتا -

 نگاهم کرد. یو کاوه با خستگ  یممبل نشست یرو همه

 خانم. یلسر توعه ها سئو یر همش ز -

 تعجب نگاهش کردم. با

 .افتادیمیهمه تو دردسر نم ین...اکنییکمک م  گفتییاگه نم -

 با خنده گفت: امیرسام

 مگه زورت کردم! اومدی،یتو نم -

 زد. یلبخند محو کاوه

 .یامن شدینم -
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 رمان  کی

 را به همه تعارف کرد و رو به کاوه گفت: ییچا الهه 

 ه دلم باز شه.بد یحرکت  یهپاشو  -

 .یدبلند خند کاوه

 رقصه؟یدکتر مملکت مگه م -

 کاوه نازک کرد.  یبرا یچشمپشت الهه

 یست؟دکتر مگه آدم ن -

 افتاده باشد گفت: یزیچ یادکه   امیرسام

که نگران نداشتن  یدکتر...شما چندتا دوست دختر داشت  یسوال آقا یه -
 یدوست دختر من بود

 .یدخند یبا بدجنس یرسامو ام یدپر  یشکاوه در گلو  چایی

 گفتم!  یزیچ یهحاال من  -

 کرد.  ینوچ  امیرسام

 پروندن که نشد...راستش رو بگو. یزیچ یه -

 کالفه لب زد:  الهه

 برقصم. خوامیاالن م یدمورد حرف بزن ینآقا بعداا در ا -
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 رمان  کی

کرد و به زور کاوه را بلند کرد و کاوه شروع به   یادرا ز یقیموس یصدا سپس 
را از شدت خنده تف   خوردمیکه داشتم م  ییرقص الهه کرد. چا  یدرآوردن ادا

 .کندیبا خنده نگاهم م یرسامام یدمکه د  یرونکردم ب

 یقدر. آنیرمرا بگ یمهاخنده یجلو توانستمیو هم نم یدمخجالت کش هم
 یز کرده بودم تم  یفرا که خودم کث ینزم توانستمینم یبودم که حت  یدهخند

 مبل افتاده بودم. یرو هایاکنم و مثل سکته

دو برابر کردند، دوباره  یشانرا با کارها یمانکاوه و الهه انرژ ینکهاز ا بعد
 .یمبرگشت یمانسرکارها

کاوه زنگ خورد و کاوه همان که جواب داد رنگ از   یلبعد موبا یقهدق چند
 .یدالهه پر  یرو

 منه شما نگران نباش. یشمادر من، الهه پ یچه اتفاق  -

تلفن را قطع کرد   کردیطور که با اخم نگاهش مهمان  یدسمت الهه چرخ  کاوه
 و رو به الهه گفت:

 کجاست؟  یلتموبا یبگ  یشهم یانااح -

 د و کاوه لب باز کرد:لبش را با زبانش تر کر  الهه

 یکاآمر  ینجا...ایخبر بد یهبابا  یابه مامان  یدبا یرونب یریم یدار یوقت  -
مامان  ی،که دلت خواست بکن  ینباشن و هر کار یشتکه خانوادت پ  یستن

 .کردیداشت سکته م

 گفت:  یآرام یبا صدا الهه
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 نتونستم خبر بدم. یگهشد د یهویی - 

 ه من و الهه گفت:و رو ب یدکش  یقینفس عم کاوه

 .گردیمیخونه برم ینحاضر بش -

را در  یشهاطور که دستکشو همان یدهم چرخ یرسامسمت ام سپس
 گفت:  آوردیم

 .یمدور هم باش یااومده، تو هم ب یلکم  -

 مضطرب بود. یبالهه را نگاه کرد که عج امیرسام

 باشه. -

به  یو من کش و قوس زدیبرق م یزیبه آشپزخانه انداختم که از تم نگاهی
 بدنم دادم.

 را سمتم گرفت و خجالت زده گفت: اییوهآب م یوانل امیرسام

 ی؟خسته شد یلیخ -

 نه تکان دادم. یبه معن سری

 کارها نکرده بودم.  ینوقت بود از ا یلیخ -

 .یرونب  ریمیم  یفردا شام همگ   ی...امشب که نشد ولیلدستت درد نکنه سئو  -

 زدم و با تکان دادن سرم موافقت کردم. لبخندی

 بود. یستادهخورده پشت سرش احاضر و الهه مثل لشکر شکست کاوه
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 هامیضسر هم به مر  یه یدبا ریم،یمن و الهه زودتر از شما م یرسامام - 
 .یاینبزنم...شما هم زودتر ب

 گفت و الهه ما را نگاه کرد.  یاباشه امیرسام

 رو به کاوه گفتم: یدمناراحت الهه را د ییافهق وقتی

 .گردهیالهه هم با ما برم یمارستان،پس تو برو ب -

 .یدکش  یموافقت کرد و الهه نفس راحت  کاوه

 رفت. الهه با حالت دمغ رو به من گفت:  یرونبا گفتن »فعال« از خونه ب  سپس

 کنم؟  یکار چ یدمن با -

 .یدخند امیرسام

 !کنییشوهر م یچیه -

تا  کردیچشمانش را در حدقه چرخاند و انگار داشت خودش را کنترل م الهه
 دستم بود سمتش رفتم و گفتم: یوهآب م یوانطور که لحرف نزند. همان

! برو بگو یکه ازدواج کن کنهیمن عمو رضا به زور وادارت نم یز عز  -
 .خوایشینم

 زد. یپوزخند الهه

 بگم؟ یچ  پرسنینخواستنم رو م یلخب دل -

 !یبگو فعالا قصد ازدواج ندار -
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 سمت اتاقش رفت و الهه گفت: امیرسام 

...از کنیمیم یرسم یباشه هر موقع قصدش رو داشت  یگهم یلفعال بگم...کم -
 گذاشت.  یرادو ا یبکه بشه روش ع  یستهاش ناون

 گفتم:  یآرام یزدم و با صدا یمحو لبخند

 یاست؟درد تو آر -

 »آره« تکان داد.  ینگاه کرد و سرش را به معن  یرسامبا ترس به در اتاق ام  الهه

 نقش بست. یمهالب یرو یمحو لبخند

 هم تو رو دوست داره؟ یاالهه آر -

 باال انداخت. «دانمی»نم یرا به معن یشهاشانه الهه

 به بختت! زنییپشت پا م یپس چرا دار -

 کرد و گفت:  یک را سمت گوشم نزد سرش الهه

 تا بفهمم! یکمکم کن  یدبا -

حاضر و آماده  یرسامتعجب نگاهش کردم و خواستم بپرسم چطور که ام با
 .یستادمقابلمان ا

 !یددخترا بجنب -

را چنگ  یمرفتم و مانتو یز آو»باشه« تکان دادم و سمت رخت یبه معن سری
 ینحاضر شدم و به همراه هم بعد سوار شدن به ماش  یقهزدم. در عرض چند دق
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 «یری. در راه برگشت آهنگ »احسان خواجه امیمبه سمت خانه به راه افتاد 
 .یمدر بود  یجلو  یمچشم باز کرد  یکرد و وقت   معنییب   یمانگذشت زمان را برا

. با ورود ما یمخانه شد پارک کرد و هر سه وارد یاطرا در ح ینماش امیرسام
کرد و من  یپرسسالم و احوال یر بلند شد و با لبخند با ام یشاز جا یلکم

 کنم.  یزشتوانستم، بهتر آنال

 یی؛خرما ییبا رنگ پوست روشن و موها یاعضله یمتوسط و کم قد
در صورتش  یخاص یمهربان  یک و  شدیم یدهد یاهکه س  ینجاچشمانش از ا

 گوش الهه زمزمه کردم:  یر از الهه گرفتم و ز یشگونی. نزدیموج م

 خاک بر سرت! -

و   یلکرد. کمخانم باز هم دلخور به الهه نگاه    یابهم رفت و ثر   یاغرهچشم  الهه
گل خانم با لبخند سمتش پرواز کردم   یدنگرم حرف زدن بودن و با د  یرسامام

 با تعجب گفتم: یرونلباس ب یدنبا د یول یدمو لپش را بوس

 یری؟م ییجا -

 با محبت نگاهم کرد و گفت: خانمگل

دنبالم   یادداره م  یلرو نداره، اسماع  کسیچو بنده خدا ه  یضهمر   مونیههمسا  -
 بنده خدا گناه داره. یششبرم پ

 بغض گفتم: با

 االن چرا؟ -
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 رمان  کی

 زد. یلبخند خانمگل 

. یشتپ  گردمیبرم  ...خوب بشهگیرهیبغض نکن که دل من هم م  طوریینا  -
 که من به مادرت قول دادم.  دونییم

 گفت:  وار یهخانم گال یا»باشه« تکان دادم و ثر  یبه معن سری

 بعد... . خوردینیخانم کاش حداقل شام مگل  یوا -

 :یدحرفش پر  یانم خانمگل

 .یشهخانم ممنون، راه دوره و نم یاثر  -

خانم و ما به همراه گلپشت در هست  یلگفت که آقا اسماع  یالژ یصدا با
 .یمرفت یاطکردنش تا دم در ح  یراه  یبرا

 ینگاه گرم او را برا  یسخت بود ول  یمبرا  یخانم، هرچند موقت رفتن گل  ینکها  با
باز هم من، نرفته دلم  حالینبا ا یول کردمیدر کنار خودم حس م یشههم
 تنگ شده بود. یشبرا

 لب باز کرد. یخانم به شوخ خانم را در آغوش گرفتم و گلگل  دوباره

 !کنهیپوستم رو م یبهم وابسته شد قدر ینا ینهبب ینبه خدا نسر  -

 زدم و زمزمه کردم: یمحو لبخند

 !یدنره! فقط زودتر برگرد یادتون یدخانم، شما هم مادر من هستگل  -

 کاشت.  امیشانیپ یرو یابوسه خانمگل
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 رمان  کی

 نگران نباش! گردمیرمزود زود ب - 

 خانم گفت:بود رو به گل یستادهکه ساکت کنار در ا  امیرسام

 روستا تا... . گردمیبرم یگهمن هم چند روز د -

 را نداد و با تشر گفت: یرسامحرف به ام یاجازه خانمگل

 .یاینشما روستا نم یر نه خ -

 خانم...!گل  یول -

 ...گفتم که!یسه -

 لب زد: یدوار تأک یرسامبه من انداخت و رو به ام ینگاه  خانمگل

 من باشه. یتا من برگردم چشمت رو امانت  -

 فرستاد. یرونبه من انداخت و کالفه نفس خود را ب ینگاه  امیرسام

 رو ِچَشم. -

شد و آقا  ینسوار ماش یه،از بق یو بعد خداحافظ  یدکش  ینفس راحت  خانمگل
 از کنارمان گذشت. یبعد تک بوق  یلاسماع

 یمالهه که صدا یشدم و سپس با صدا یرهرفتنشان خ یر به مس یقهدق چند
 شدم. یاطوارد ح کردیم

 الهه گرفت و با لبخند رو به من گفت: یخانم از بازو ثریا

 .یایمم یگهد یکمتو برو تو، من و الهه هم  یزمعز  -
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 یرسامبه همراه ام  «یشمپر از اضطراب الهه نگاه کردم و با گفتن »چ  ییافهق  به 
 .یموارد خانه شد

 زمزمه وار گفت: امیرسام

 گل خانم، فقط دوست دارم چشم بشنوم ها!  یامانت  -

 نگاه کردم. یرسامگرد شد و متعجب به ام  چشمانم

 کرد.  یکوتاه   یاصورتش جمع شد و خنده م،یافهق یدند با

گرفت و  مجال حرف زدن را از من یلکه کم یهبپرسم منظورت چ خواستم
 را با خود برد. یرسامام

خودم  یرا برا یرسامام یشدم و جمله یرهبه خودم خ ینهو واج در آ  هاج
 کردم.  یحالج 

کاوه، به سمت عقب برگشتم و از پشت پنجره   ینبوق ماش یصدا یدنشن با
بعد کاوه هم وارد خانه شد  یقه. چند دقیدمد ینشکاوه را در حال پارک ماش

 یرونحواسم معطوف ب یدد یخانم و الهه نبود. کاوه وقت  یااز ثر  یو هنوز خبر 
 :یدصورتم تکان داد و پرسشگر پرس یاست، دستش را جلو

 شده؟ یزیچ -

او نگاه کردم.   یتکان دادم و به صورت نسبتاا خسته  «ینف »م  یرا به معن  سرم
به   یاعالقه  یچکه ه  یشیرو با ته  شدیم  یدهد  یرهت  یااو قهوه  یچشمان عسل

 .شدیم یدهتر دحش نداشت جذاباصال
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 به من انداخت و گفت: ینگاه  یطنتبا ش کاوه 

 یه؟چ -

 پته لب زدم:نگاه خود را از او گرفتم و با تته زود

 !یچیه -

ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم و دستم او گذشتم. از پله  با سرعت از کنار   سپس
 کوبیدیم ینمس یتلوپ خود را به قفسهبا تاالپ یبکه عج یقلب یرا رو

 خودم را نگاه کردم با خودم زمزمه کردم: ینهطور در آ . همانگذاشتم

 آخه! یبود درآورد یچه کار ینا کنی؟یم یکار چ ی...داریوا یل،سئو یوا -

 بدنم را اندازه گرفتم. یخود گذاشتم و دما یشانیپ یرا رو دستم

 نه تب ندارم! -

 نگاهم کرد.  یباز شدن در اتاق و ورود الهه، به سمت او برگشتم و الهه سوال  با

 شده؟ یچ  -

 ِمن گفتم:از لب گشودم و با ِمن لب

 !یچی...هیه  -

 رکت کرد و گفت:ح بهداشتییسسمت سرو الهه

 که مچشون رو گرفتن؟  ییهکسا  ینا یهشب یافتپس چرا ق -

 را باز کردم تا حرف بزنم که خود او ادامه داد: دهانم
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 .یشمم یمارستانیرسماا به خدا دارم ت یشم،م یوونهمن دارم د - 

 شده؟ یمگ...مگه چ  -

د حد ممکن باز کرده بو ینکه تا آخر   یمن برگشت و با چشمان  سمت الهه
 کرد  یمتماشا

 ی؟خورد یمسموم یز تو چ -

 نگاهش کردم که ادامه داد: متعجب

 یه؟موضوع من چ یل،وا...سئو -

 خب! -

 قشنگم شست و پهنم کرد رو بند! یخب و خرما! خب داره، مادر گرام -

 گفت؟  یچ  -

 شد. ییشوکرد و وارد دست  یاپوف کالفه الهه

تابلو   امیافهقدر قآن  یعنیکردم.    نگاه  امیافهبرگشتم و به ق  ینههم سمت آ   من
 ؟!بود که الهه حدس زد که مچم را گرفتند

بلندم کردم و با خشم چنگشان زدم و سپس  یموها یانحرص دستم را م با
 رفتم. یلمبا غرغر سمت موبا

قابل  ی. اختالف زمان شدمیم یاو حال پدرم را جو زدمیبه مادرم زنگ م باید
نشان  ینبود و ا یدار مادرم ب زدمیمن هر وقت زنگ م یول یمداشت یاتوجه

 او پلک رو هم بگذارد. گذاردیو استرس نم یکه در نگران   دادیم
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من   یو دوباره دلتنگ   یدممادرم را پشت تلفن شن  یوصل شدن تماس، صدا  با 
 عود کرد.

 رفتنم کرد و من آرام لب زدم: شروع به قربون صدقه یدنمبا د مادرم

 .«مامان»

 مامان!« انج»

 «خوبین؟»

 گل خانم خوبه؟«  ی؟خودت چطور یزمعز  آره»

 مامان، بابا چطوره؟« خوبیم»

اونم حالش خوبه...منتظر زمان عمله، دست کاوه هم در نکنه  خداروشکر »
 .«یدزحمت ما رو کش یلیخ

 اسم کاوه دوباره صورتم گر گرفت و مادرم ادامه داد: یدنناخودآگاه با شن 

 زنی؟یبه خونه سر م یلسئو -

 .یرمآب دادم فردا دوباره م یشهاتون هم، چند روز پبله مامان، به گل -

 «یه؟: »کیدخارج شد و با لب زدن پرس ییشواز دست الهه

 من با لبخند در جوابش گفتم: »مادرمه!« و
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را به دست او بدهم. با تعجب   یلن خواست که موباکنارم نشست و از م  الهه 
حال   یایکرد و جو  یپرسرا در دست الهه گذاشتم و الهه با مادرم احوال  یلموبا

 پدرم شد.

داشتند   یدارد و اگر مشکل  یادبه مادرم گفت که دوست و آشنا آنجا ز  همچنین
 .یندبهش بگو یهفقط کاف

من هم صحبت کردم   ینکهو سپس بعد ا  یدصحبت الهه طول کش  اییقهدق  ده
 .یممکالمه را خاتمه داد

 و مرا نگاه کرد. یدکش  یآه بلند الهه

 به حالت! خوش -

 کردمیالهه نگاه م یگرفته ییافهطور که به قسمتش برگشتم و همان به
 :یدمپرس

 چرا؟ -

 .یدتخت دراز کش یرو الهه

 !یالت که تک فرزندخوش به ح یلسئو دونییم -

 نگاهش کردم. متعجب

 ی؟دار یواقعاا حس بد یتتو از بودن کاوه تو زندگ -

 »نه« تکان داد. یبه معن یسر  الهه

 پسر دوسته! یادیمتأسفانه مامانم ز دونییم -
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 به الهه رفتم. ایغرهچشم 

خانم بهت سخت  یاثر  یدمدلت ها...من که ند یر زده ز یادز یتو هم خوش -
 و تو و کاوه... . ینب ای یرهبگ

 به خودش گرفت. یشتریتعجبم رنگ ب یداشک که از چشم الهه چک اولین

 شده الهه؟ یچ  -

 .یدکش  یقیرا پاک کرد و نفس عم یشهاخود اشک  با پشت دست الهه

 دونی؟یهات نممن رو محرم حرف -

 با بغض لب زد: الهه

 یست؟ن طور ینا -

 ی؟پس چ  -

 گرفته!  یلیدلم خ -

 :یدمپرس یمیرا در آغوش گرفتم و با لحن مال الهه

 شده؟ یخب چ  -

تو سر من؟ چرا دوست دارن من از برادرم متنفر   زننیکاوه رو م  یشهچرا هم  -
 کنن؟یم یسهبشم؟ چرا من و با اون مقا

 گفت؟  یخانم چ  یاثر  -

 دو کلمه گفت و قشنگ دلم رو شکست. یچیه -
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است،  یختهقدر الهه بهم رگفت که آن  یانم چ خ یاداشتم بپرسم ثر  دوست 
حرف زدن ندارد من هم سکوت کردم که  یبرا یلیالهه تما یدمد یوقت  یول

 الهه ادامه داد:

 !یکمکم کن  یدخالص رو هم پرتاب کنم، با یر ت یدفردا با -

 دستان خود گرفت. ینمرا ب یهاآمد و دست یروناز آغوش من ب الهه

 و... . ریمی...به بهونه تو هم با هم میاآر یدند یمبر  یدفردا با -

 رو به الهه گفت: یخانم با کالفگ  یااتاق باز شد و حرف الهه نصفه ماند. ثر  در 

 یای؟ب یینپا خوایینم -

 !یامچرا االن م -

 به من انداخت. یخانم نگاه  ثریا

 الهه لباس انتخاب کن. یجان تو برا یلسئو -

خانم در اتاق را بست. الهه از جا بلند   یا»باشه« تکان دادم و ثر   یبه معن  سری
را به تن کرد و  یاهیس ینبا ج یدشد و سمت کمد لباس رفت و بلوز سف

 .یستادمن ا یروروبه یشبست و بدون آرا یاسبرا دم یشموها

 یین؟پا یمبر  -

»باشه«   یه معنب  یام را کنترل کردم و سرخنده  یم گرفته بود ولالهه خنده  کار   از 
 .یمبه همراه الهه از اتاق خارج شد  یمهالباس  یضبعد تعو  یز تکان دادم. من ن
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 رمان  کی

 *** 

که مضطرب  یدمچشم گشودم و الهه را د کردیم یمالهه که صدا یصدا با
 و به ساعت نگاه کردم. یدم. چشمانم را مالکندینگاهم م

 ی؟شده سر صبح  یچ  -

 یم؟بر  یدبا یلبلند شو سئو -

 ؟کجا  -

 یم؟دار یک بعدش هم چندتا کار کوچ یرون،ب زنیمیخونه شما م یبه بهونه -

 یم؟کار دار  -

 کنار زد.  یملحاف را از رو الهه

 !یلبلند شو سئو -

که   یاخود بلند شدم و بعد خوردن صبحانه یاز جا زدمیکه غر م  طور همان
 یالبه ژ یزی. الهه چیمرفتن شد یمن و الهه صرف شد آماده یندر سکوت ب

 .یمگفت و بعد زنگ زدن به آژانس از ساختمان خارج شد

 !شنیمدرسه بلند نم یروز برا موقع ینهم ا هایاالهه بچه مدرسه -

 .یلجان غر تعط یلسئو -

 ین. بعد توقف ماشیمشد یو به همراه الهه سوار تاکس یدمکش  یاکالفه  پوف
 را باز کردم. یاطو در ح یدمشک  یرونب یفمرا از ک ید، کلخانه یجلو
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 رمان  کی

دلم  یچه ییدم،را دوباره سا یز تم یها آب دادم و خانهبه گل یشههم مثل 
 یکچون واقعاا حس  یند،خانه بنش یلوسا یرو یگرد و غبار خواستینم

آماده  یناهار جمع و جور یمان. الهه هم برادادیمتروکه بهم دست م یخانه
 کرد.  یمصدا یبلند یکرد و با صدا

 ست.املت آماده یلسئو -

به اطراف نگاه کردم و سمت آشپزخانه گام برداشتم. بعد شستن  یترضا با
بود و الهه  یزر فر  یکه تو  ییهاو املت را با نان یمنشست یز دستانم، پشت م

 .یمگرمشان کرده بود خورد

 یز م یرا از رو یتابهطور که ماهبه ساعت انداخت و همان ینگاه  الهه
 گفت:  اشتدیبرم

 .یامطب آر یمبر  یدزود آماده شو با یلسئو -

 نگاهش کردم که الهه با تمنا نگاهم کرد. سوالی

 نپرس فقط حاضر شو. یچیه -

 را جمع کنم که الهه بهم اجازه نداد و گفت: یز گفتم و خواستم م  «باشه»

 فقط حاضر شو. -

زدم و  یسپرت ا یپرفتم و ت یمهاآمدم و سمت کمد لباس یرونآشپزخانه ب از 
 کردم.  یشهم آرا یکم
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 رمان  کی

به صورتش   یو رنگ و لعاب   یدبعد وارد اتاق شد و لباسش را پوش  یهم کم  الهه 
 اضافه کرد.

مادرم رفتم و چند عکس هم از  یسمت گلخانه یمهر دو آماده شد وقتی
جا را چک کردم دوباره به همه ینکهبفرستم. بعد ا یشگرفتم تا برا  یشهاگل

 .یمشد یامطب آر یراه  بار ینو ا یمزنگ زد یتاکس

 :یدمهم گرفت که من متعجب پرس یرینیراه الهه دسته گل و ش بین

 ی؟بگ  خواییم یچ  یااصالا به آر یه؟چ یبرا یناا -

نش حرصم را بود یلکسر ینکم داشت انگفت. کم یزیزد و چ یلبخند الهه
 یاو وارد مطب آر  یمشد  یادهپ  ینمطب از ماش  یبه جلو  یدن. با رسآوردیدرم
 .یمشد

 یکه وقت قبل  یدمن انگار مرا شناخته بود با لبخند پرس یدنکه با د  منشی
 و الهه گفت: یمداشت

 خودشون شناسنیو رادمنش اومدن م یخانم صابر  یدبگ -

 اطالع داد، با لبخند گفت: یابه آر ینکهتلفن را برداشت و بعد ا منشی

 داخل. ییدبفرما -

با  یا. آریمکه دست من بود وارد اتاق شد  یرینیبا گل و ش زد و یلبخند الهه
 تعجب گفت: یبلند شد و با لبخند و کم یز ما از پشت م یدند

 .یدخوش اومد یلیخ -
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 رمان  کی

 یاو آر یممبل نشست یکرد. رو  یتشکر  یاگرفت و آر  یاگل را سمت آر  الهه 
 ما نشست. یروطور که سفارش قهوه داد روبههمان

 ورا؟ینچه عجب از ا -

 زد و به من اشاره کرد. یلبخند الهه

 یاجدوباره به قرص احت  ینیمبب  یمخوب خوب شده، اومد  یلسئو  یگهفکر کنم د  -
 نه. یاداره 

 :یدکه واقعاا متعجب بود پرس  آریا

 ی؟ماه وقت داشت  ینکاوه نگفته آخر ا  -

 ِمن کردن لب زد:به الهه نگاه کردم که الهه با ِمن یپاچگ دست با

 راستش، نه! -

ادامه   یدکه کش  یقیکه کنجکاو شده بود الهه را نگاه کرد و الهه با نفس عم  آریا
 داد.

 .یماومد یگهد چیز یهما واسه  دونی،یم -

انداخت،  یزیکه به رو م  یه به الهه نگاه کرد و الهه بعد نگا یبا کنجکاو آریا
 گفت:

 شما... . یاآقا آر -

 به من انداخت و دستانش را در هم قالب کرد. یاضطراب نگاه  با
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 رمان  کی

 ی؟من چ  - 

 کنید؟یشما...با من ازدواج م -

 یقهچند دق کردمیضربان قلبم چنان اوج گرفت که حس م یاآر یبه جا من
 گاه کرد که الهه ادامه داد:با دهان باز به الهه ن یابعد سکته خواهم کرد. آر

و  شناسمیم یمن شما رو از بچگ  یول شناسین،یقدر ممن رو چه دونمینم -
 بهتون عالقه دارم!

 زد. یصورت الهه بود و الهه تندتند پشت سر هم حرف م ییرهخ آریا

بهتون شوک  یهوکه   فهمیگفتم و واقعاا م  ینیچبدون مقدمه یکم دونمیم -
 کنم.  یمخف  تونستمینم یگهد یوارد کردم، ول

حد  ینالهه من از خجالت در حال آب شدن بودم و سرم را تا آخر  یجا به
 پنهان کرده بودم. امیقهممکن در 

سمت   یبه سخت   یاکه به در خورد، آر  یاسکوت برقرار شد و با تقه یقهدق  چند
 گرفت.  یمنشقهوه را از دست  ینیو با تشکر س یددر چرخ

باال گرفتم و الهه   یرفت. سرم را کم  یرونبه ما انداخت و ب  یینگاه گذرا  منشی
و   یاسرتق و بدون خجالت، زل زده بود رو صورت آر  یهاکه مثل بچه  یدمرا د
 او بود. ییرههم خ یاآر

 یزیالهه چه چ یحاملگ  یار خانم سر و یادرک کنم که ثر  توانستمینم اصالا 
 پردل و جرأت شده است. قدر ینخورده که الهه ا
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 رمان  کی

»بله«  یبه معن یلب زد و اسم الهه را به زبان آورد. الهه سر یبه سخت  آریا 
 گفت:  یاتکان داد و آر

 یگی؟م یچ  یدار فهمییم -

 را نگاه کرد. یامصمم آر الهه

 که من... .  کنیدیانگار شما درک نم ی...ولفهممیخوب هم م فهممیبله م -

صورت الهه   ی»سکوت« جلو  یو دست خود را به معن  یدکش  یقینفس عم  آریا
 نگه داشت.

 ... .یدوست من و من نم ینالهه، تو خواهر بهتر  فهمیینه نم -

 یدهقرمز درونش د ییهاکه رگه  ییهامثل فنر از جا بلند شد و با چشم الهه
 گفت:  شدیم

 خواییم جوریینداره که ا یرادیو ا یبدوستت مگه چه ع ینخواهر بهتر  -
 دست رد... .

 از جا بلند شد. یاآر بار این

 ... .یمن فقط گفتم من نم ی؟دار یرادو ا یبمن گفتم تو ع -

 سن! ینتا به ا کردییمالحظه م یحتماا من و به چشم خواهر یگهبله د -

 نه؟! یاحرف بزنم  ذارییالهه م -

 .یدکش  یقیعم یهانفس و پشت سر هم یددندان کش یر لبش را ز الهه
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 رمان  کی

و  یگرفت   یمتصم یهوییکه   یزی به خاطر چ اواقعا خوامیالهه، من نم ینبب - 
مشاورم و  یهمن  یبکنم، ول یقضاوت  یابگم  یزیچ یمطرحش کرد یهویی

اعتراف  ینکه با ا ینجاا یو اومد یفرار کن یزیاز چ خواییکه م فهممیم
 تو چاه! یفتیب یایت، از چاله دربگانهبچه

 زد. یپوزخند الهه

 !یمو ما خبر نداشت یتو چاهم بود -

 گفت:  کردیطور که الهه را نگاه مزد و همان یلبخند محو آریا

 ی؟تو چند سال دار -

 .یک و  یستب -

 سر داد. یکوتاه   یابا حرص خنده آریا

 من چند سال دارم؟ دونییم -

 یابه آر شد،یم یدهخون درونش د یهاکه هنوز هم رگه  ییهابا چشم الهه
 نگاه کرد و گفت:

 و پنج سال! یبله س -

 »تاسف« تکان داد. یبه معن یسر  آریا

قدر من و تو چه دونییم ی،گرفت  یمگانه تصمبچه جوریینو ا دونییم -
 و... . یمدار یسن یفاصله
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 رمان  کی

 یآمد و تا انتها یینکه با سماجت از چشم الهه پا یقطره اشک  یدند با 
الهه سمت  یاسم الهه را صدا کرد، ول یمیاش رد انداخت، با لحن مالچانه

 هجوم برد و رو به من گفت: یفشک

 !یلپاشو سئو -

 .یستادکالفه سمت در رفت و مقابل الهه ا  آریا

 کنی؟یفرار م یچرا دار -

 گفت:  لرزیدیکه م  ییبا صدا الهه

 همه سال دنبال سراب بودم! ینکه اصالا ا  یدمفقط فهم کنم،یمن فرار نم -

دوباره اسم الهه را به  یمانع شد و با کالفگ  یاخواست در را باز کند که آر الهه
قدر بلند نباشد که به آن خواستیکه م  ییزبان آورد. الهه با حرص و صدا

 درز کند گفت: یرونب

 یعددها  یادیمن و تو ز  یگیمگه نم  خوریم،ینم  به درد هم  یگیمگه نم  یه؟چ  -
ذره احساس   یهاصالا    یگیسقف رفت، مگه نم  یه  یر ز  یشهسنمون متفاوته که نم

 و... . یبه من ندار

 گرد شده لب زد:  یهابا چشم آریا

 رو گفتم؟ ینامن ا -

 بود. ینااش کل امجموعه یر ز یجمله گفت  یهبله  -
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 رمان  کی

 یا. آررفتمیور م یفمک  یاسترس به جان پوست لبم افتاده بودم و با دسته از  
 .دادیباز کردن در را نم یالهه بود به او اجازه ینگاهش رو

 کنار!  یدبر  یشهم -

 زد. یادر هم رفته لبخند بامزه ییافهبا ق آریا

 شما! یگیم یاتو  یگیم یا. کنییم یو قاط  یررسمیو غ یرسم یشهتو هم -

 شد. یعاص الهه

 !یستادیوا ینجاتو واقعاا االن چرا مثل درخت ا -

 شد. تر یاسم الهه را به زبان آوردم که الهه آتش یتند به

 .یرمزبون به دندون بگ ذارهیو پنج ساله نم یس یخب آقا -

 .یدکش  یاپوف کالفه آریا

 !یستسن مهم ن یتو که گفت  -

 .یدوار خندمسخره الهه

 گفتم؟  یمن؟ کِ  -

 ی؟شد یشیآت جوریینهمه حرف رو به تو زدم که ا اون یمن کِ  -

 را نگاه کرد. یابا عجز آر الهه

 به خدا! کنییم یوونهتو آدم سالم رو د -

 زد و زمزمه کرد: یلبخند محو آریا
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 رمان  کی

 !ییپرو یلیخ - 

 فرستاد. یرونبه ب یاخم کرد و بازدم خود را با کالفگ  الهه

 به خودم مربوطه! -

 یانکه دست الهه را م دادیانگار داشت کنترل اعصابش را از دست م آریا
مبل   یو سپس او را با زور رو  یددستان خود گرفت و او را سمت مبل او را کش

به حرفت گوش کنم« و کالا لج  خوامی: »نمگفتیها منشاند. الهه مثل بچه
 کرده بود.

 با تشر به الهه گفت: آریا

 !یگهبس کن د -

 را نگاه کرد. یاپر از آب، آر یهابغض کرد و با چشم الهه

 یز حرف بزنم، صدتا چ  ذاریی! اصالا نمخورهیاالن بهت بگم بچه که بهت برم  -
 الهه! یقدر تو عجولچه یری،م یو دار یهم بهم گفت 

 را نگاه کرد. یابغضش را قورت داد و آر یبه سخت  الهه

 پرت شدم. یینپرتگاه پا یه از  کنمیاالن فکر م -

 به فنجان قهوه اشاره کرد و گفت: آریا

 سرد شد. -

 «یم»تسل یدستانش را به معن یارا نگاه کرد که آر یاآر یتچنان با عصبان الهه
 باال برد.
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 رمان  کی

 ی؟خواستگار یامب تونمیم یخب، کِ  - 

 کردیرا نگاه م  یاطور که آر. همانیدترس  یاسر خود را باال آورد که آر  یجور  الهه
 جا گرفت و گفت: یشابروها ینب یاخم

 تو؟ یمن رو مسخره کرد -

 لب زمزمه کرد که الهه دوباره از جا بلند شد. یر »ال اله اال اهلل« ز آریا

من رو خورد  تر یشو ب یم کنمسخره  خواییم یا!  یافکار داد  ییر شد تغ  یچ   -
 ی؟کن

جمع شده بود، الهه را نگاه کرد و  یتکه به خاطر عصبان  ییهابا چشم آریا
 گفت:

واسه خودت، من قرار بود با عمو رضا حرف بزنم که تو مجال  یگیم یچ  -
 !ینداد

 .یدمثل بمب ترک الهه

 یفتی،به زحمت م یهوالزم نکرده  یر نه خ -

 .یدمسرم هم بره جواب مثبت نم یگهرو سبک نکن چون من د خودت

 کرد.  یبه من نگاه  پسس

 .یمبر  یلسئو -

 گفت:  یاز جا بلند شد و رو به الهه با لبخند تلخ  آریا
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 رمان  کی

 سرییهو به خاطر فرار از  یده... . نسنجفهمیینم یچیگفتم تو ه یدید - 
 !یاومد ینجاتا ا انیچ  دونمیکه من نم  یمشکالت 

 گفت:  ساییدیهم م یکه رو  یهازد و با دندان یپوزخند الهه

تو تجربه داشته  یو پنج سال ندارم که اندازه یمن س یگی،بله تو راست م -
 باشم.

 یروناز اتاق ب  یتبست و باز کرد. الهه با عصبان  یهچشمان خود را چند ثان  آریا
 رو به من با خواهش گفت: یارفت و آر

 ... .یشهدنبالش اگه م یرممن م -

 :گفتم  یمنظورش بودم ول یمتوجه ینکها با

 بشه. یممکنه عصب -

 باال انداخت و گفت: یخیالیبا ب یسر  آریا

آدرس خونه خودتون رو برام بفرست. من الهه رو آروم   یلفقط سئو  یخیال،ب  -
 خونه، باشه؟ ینخونه شما؛ بعد از اونجا برگرد فرستمشیو م کنمیم

 نداد تا مخالفت کنم و با سرعت از اتاق خارج شد. اجازه

 یاز باال یزدم. منش یروننگاه کردم و از اتاق ب یاآر یخال یو واج به جا هاج
 «یدمن کرد و من با گفتن »خسته نباش  یاش را حوالهشده  یز خود نگاه ر  ینک ع

 زدم. یرونب یااز مطب آر
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زده بود.  یخو تمام تنم  کوبیدیضربان قلبم نامنظم م یتمالهه من ر یجا به 
دست  یتاکس یناول یرساندم و برا یابانآهسته خودم را به خ یهابا گام

 مان را دادم.تکان دادم و آدرس خانه

شدم. هوا سردتر  یاطرا حساب کردم و وارد ح یهخانه کرا یبه جلو یدنرس با
 یدمشده بود و من با عجله سمت خانه دو یروز از د

*** 

خانم   یانبود. ثر   یو از الهه خبر  گذشتیاز برگشتن من از مطب م  یساعت   سه
که سر هم   ییهاتماس گرفت و خواست با الهه صحبت کند که با دروغ  بار یک 

 .گردیمیبرم یکردم تماس را قطع کردم و گفتم که به زود

استرس   یقدردر دسترس نبود. آن  یلشالهه کجاست که موبا  دانستمینم  اصال
 اختیار یو چشمانم ب  کردمیم یرا ط  یراییداشتم که فقط طول و عرض پذ

 .چرخیدیساعت م یهاسمت عقربه

الهه  یر تصو یدنو با د یدمدو یفونبا عجله سمت آ  یفونخوردن زنگ آ  با
 نگاه کردم. یرونرا زدم و به ب یفونآ  یپشت در، دکمه

جمعش کند، با تعجب  توانستینم جورهیچکه ه یالهه و لبخند یدند با
هه، الهه مرا در آغوش به ال  یدنگام برداشتم. با رس  یاطنگاهش کردم و سمت ح

 گفت:  یجانو با لحن پر از ه یدکش

 شد! یل،سئو یوا -

 .یدلبخند مرا نگاه کرد و دور خودش چرخ با
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 شد! یاوک  یشد، همه چ  یشهباورم نم - 

 لب زدم. آرام

 قبول کرد؟ -

 یدنکه با شن  یجانیبه خاطر ه  یز »آره« تکان داد و من ن  یسرش را به معن  الهه
و الهه را در آغوش خود حبس  یدمکش  یغ حرف وجودم را فرا گرفت، ج ینا

 کردم.

 با خنده گفت: الهه

 یچیکالا ه  یقهکاوه ده دق  دیدییم یدمن زنگ زد به کاوه، با یشپ یل،سئو -
 یبعدش گفت که از نظر اون اشکال یو فقط سکوت کرده بود ول گفتینم

 نم صحبت کنه.به مادرش بگه که امشب با ماما یانداره و آر

الهه خوشحال بودم. الهه با  یتمام صورتم را در برگرفت و از ته دل برا لبخند
 ساعت با ُبهت گفت: یدند

 .یمخونه برگرد یدزود باش با ی،وا -

 یبا کنجکاو پوشیدمیطور که مبرداشتم و همان یخود را از جالباس یمانتو
 گفتم:

 بگو! از اول اولش ینخب زود باش، بگو کجا رفت -

 .یمو از خانه خارج شد  یدمسرش کوب  یمحکم رو یفمداد که با ک  یزیقر ر  الهه
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 *** 

 یتو الهه بدون عصبان کردیم یمج ینبود که الهه را س یساعت  یک خانم  ثریا
 .دادیمادرش را جواب م یهاتمام سوال یلکس،و ر

زودتر از آنچه تصورش  یابرد که مادر آر یپ توانیخانم م یانوع برخورد ثر  از 
 گذاشته است.  یانخانم در م یازنگ زده و موضوع را با ثر  یمرا داشت

هم سمت من  یگاه و نگاهش گه کردیالهه را نگاه م یبا نگاه خاص کاوه
 .یمکه اشاره کرد راحت باش  یم. با آمدن آقا رضا از جا بلند شدچرخدیم

خانم  یاشد. ثر  یراییوارد پذ یوهم یسبا د یالمبل نشست و ژ یرضا رو آقا
 از کجا شروع کند. یدبا دانستیانگار نم

 رفت؟ یلکم  -

 »بله« تکان داد. یبه معن یرضا سر  آقا

 نگرفت که! یلتحو یرو کس یچارهب -

خانم در  یاثر  یهاشد. اخم یرهبه الهه خ یطنتحرف را زد و با ش ینرضا ا آقا
 هم رفت و لب زد:

 قدر دوسش دارم!که چه  دونییمثل پسرمه، م یلرضا، کم یهچه حرف ینا -

 خانم گفت: یاشد و رو به ثر  یرهرضا دوباره به الهه خ آقا

به   ینقدر هم دوست داشته باشدوست نداشت، حاال شما هر چه  یاصل کار  -
 که!  یادچشم نم
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به آقا رضا رفت. آقا رضا   یاغرهخانم چشم  یاجا شد و ثر جابه  یشدر جا  کاوه 
 دادیطور که داشت با چاقو آن را برش مخود پوست کند و همان  یبرا  یپرتقال
 گفت:

 یا؟شده ثر  یکه حرف دارن، چ   یاینظر م به ییکسا  یهشب -

 سمت ما انداخت و رو به آقا رضا گفت: یخانم نگاه کوتاه  ثریا

 زنگ زده بود. یامادر آر -

 یشاز بازو یشگونیشکفت، ن یچون گلحرف، صورت الهه هم ینا یدنشن با
 گرفتم تا خود را جمع کند.

 خب! -

 کرد.  یالهه رو خواستگار یا،آر یبرا -

برق و نور چشمان الهه شد  یبه الهه انداخت و انگار متوجه یرضا نگاه  آقا
خانم   یا. ثر یابدکرد که الهه را در  خانم اشاره  یاکه با خنده با چشم و ابرو به ثر 

 »تأسف« تکان داد و گفت: یبه معن یسر 

صداش  ستیبهغر  یابود، آخه الهه خانم اخم و تخم داشت، آر یلفام یلکم  -
 .یاددرنم

 لب زد: الهه

 مامان! -

 .یدخانم سمت کاوه چرخ ثریا
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 رمان  کی

 !یتعجب نکرد یادانگار تو هم ز - 

 زد. یلبخند کاوه

 .دونستمیکرده بود م  با من صحبت یاآر -

 زمزمه کرد و آقا رضا گفت: یزیلب چ یر خانم ز ثریا

 .یانندارم، بگو ب یمن که حرف  -

 گرد شده رو به آقا رضا گفت:  یهاخانم با چشم ثریا

دارن! اصالا جور  یسن یقدر فاصلهچه دونییندارم، م یرو حرف  یچ  یچ  -
 .یاددرنم

 .یدرضا خند آقا

 !یشهم یچ  ینیمبب یانفعالا ب یر،سخت نگ یاثر  -

 

 خانم دوباره با مخالفت گفت: ثریا

 ... .یول یه،پسر خوب یارضا آر -

 خانم را قطع کرد. یاصورت خود کرد و حرف ثر  یچاشن یرضا اخم آقا

 یچ   ینیمبب  یانفردا الهه رو ندادم که ببرن، فقط گفتم ب  ینجان، من هم  یاثر   -
 .یشهم

 :یدرضا رو به الهه کرد و پرس آقا
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 یه؟نظر تو چ یزمعز  - 

 پته لب زد:با تته الهه

 !ینشما بگ یهرچ  -

 ماند. یرهشده بود خ یر زبهو به الهه که سر  یدرضا بلند خند آقا

 .یر بگ یلخانم تحو یاثر  -

ها اضافه باشد. از جا آن یوگووجود من در جمع و گفت کردمیم حس
 و با لبخند گفتم:برخاستم 

 به مامانم زنگ بزنم. یدمن با ید،ببخش -

 رضا با محبت گفت: آقا

 .یزمبرو عز  -

من فقط لبخند  یول «یری؟»کجا م یعنیبه من رفت که  یاغرهچشم الهه
 ها باال رفتم.زدم و از پله یینمادندان

در  یتقه یبعد صدا یقه. چند دقیدمتخت دراز کش یاتاقم شدم و رو دوار 
بعد کاوه وارد اتاقم شد. با  یقهشوم و چند دق یمخیز ن یمباعث شد در جا

 و رو به من لب زد: یدکش  یرونرا ب یتعجب نگاهش کردم که صندل

 ی؟خوب  -

 »آره« تکان دادم که ادامه داد: یبه معن سری
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 نکردن؟ یجادابرات  یداروهات مشکل - 

 نه! -

نگاه  یر نگاهم کرد. حس کردم ز یره»آها« تکان داد و خ یبه معن یسر  کاوه
است، با  ینسنگ یادیز ینمانسکوت ب یندر حال ذوب شدنم و ا اشیرهخ

 خجالت لب زدم:

 افتاده؟ یاتفاق  -

 گفت:  کردینگاهم م یرهطور که خهمان کاوه

 نه! -

 ... .یخب پس چرا اومد -

 کاوه با خنده گفت:  یدمحرفم را خوردم که د یادامه

 ترسی؟یتو از من م -

 ُبهت نگاهش کردم. با

 یه؟چه حرف یننه ا -

 !یستیراحت ن کنمینه آخه حس م -

 را چپ کردم. چشمانم

 حست اشتباهه. -

 از جا بلند شد و گفت: کاوه
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 یدی؟داروهات رو م ییسهک  - 

که کنار کمد گذاشته شده بود گام  یزیرفتم و سمت م یینتخت پا یرو از 
 را در دست گرفتم. هایسهبرداشتم و ک

ناخواسته دستش با  یسهرا سمت کاوه گرفتم و کاوه موقع گرفتن ک کیسه
 شد! یختنم س یدست من برخورد کرد و من حس کردم تمام موها

 :گفت  ینگاهم کرد و با لحن آرام یبا نگاه خاص کاوه

 ... .یدید یهوخجالت نکش  ینجوریا -

 کاوه با تعجب گفت:  یدناتاق باز شد و حرف کاوه نصفه ماند. الهه با د در 

 ی؟رو عوض نکردهات لباس -

 عوض کنم. یرمدارم م -

به من   یرو شد. کاوه نگاه کاوه روبه  یاکرد که با چشم غره  یزیر  یخنده  الهه
زد و   یسوت   یطنترفت. الهه با ش  یرونها بقرص  ییسهانداخت و به همراه ک

 با خنده گفت:

 حاجت دل کاوه رو هم بده! یاخدا -

 گفت:  یزانآو یتعجب نگاهش کردم که الهه با لب و لوچه با

 کوفتش بشه!  یاله -

 من شدت گرفت و زمزمه کردم: تعجب
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 تو؟ یگیم یچ  - 

 .یدبلند خند الهه

 خوشحالم به سرم زده. یادی! زیچیه -

 .کندیالهه مرا با لبخند معنادار نگاه م یدمنگاهش کردم که د یدشک و ترد با

 .. .ینگام کن جوریینا یگهد بار یه -

 گفت:  یجانبا ه الهه

 جوریینو ا یاآر یروروبه ینمبش خوامیبابا، فقط م کنمیم یندارم تمر  -
 نگاهش کنم.

 .یدخند یز کردم و الهه ر  حرص چشمانم را باز و بسته با

برداشتم و به سمت  یز م یرا از رو یلمموبا زدم،یلب غر م یر که ز  طور همان
 بالکن اتاق گام برداشتم.

 ییهابا او درد و دل کردم، عکس گل ی،ساعت  یممادرم را گرفتم و ن یشماره
 اشفییوس  یهااو فرستاده بودم و مادرم از گل دادن گل  یکه گرفته بودم را برا

 قدر ذوق زده بود.چه

هشت مورد آن در مورد  کردیم یکه بر لب جار یاده کلمه یناز ب مادرم
 من بود و بغض مرا به همراه داشت. یدند یبرا یدلتنگ 

 یدمکردم وارد اتاق شدم که د  یکه با مادرم حرف زدم و رفع دلتنگ   ینا بعد
 .رقصدیخودش م یباز کرده است و دارد برا یقیالهه موس
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باال رفته نگاهش کردم و با لبخند، از اتاق خارج شدم. در اتاق را بستم   یابرو  با 
کرده و   یضخود را تعو یهالباس یدمو نگاهم دوباره سمت کاوه افتاد که د

 .رودیم ییندارد به سمت پا

مکث کردم و نگاهمان درهم قفل شد. کاوه با عالمت   اییقهاو چند دق  یدند  با
 سام،یر اسم ام  یدندر دستم زنگ خورد. با د  یلمسوال نگاهم کرد و ناگهان موبا

 .یدمخندان او را شن یتماس را وصل کردم و صدا

 خانم گل!« یلبر سئو سالم»

 شد که کاوه با چشمان متعجب نگاهم کرد.  یدار پد  لبم  یرو  یلبخند  ناخواسته

 «ی؟خوب  سالم،»

که باعث لبخند من شده، چه   یکاوه کنجکاو شده بود تا بفهمد که کس  انگار 
 بود. یستادهخود ا یاست که بدون حرکت سر جا یکس

نرفته! فقط به کاوه زنگ زدم  یادمهم خوبم، زنگ زدم بگم، شام امشب  من»
پس  یونم،به تو مد تر یشب یکمگفتم من   یخسته بود امشب قبول نکرد، ول

 تو رو شام مهمون کنم!« یدهم من با یاناونا ن

 تر شد.پررنگ  لبخندم

 نکردم.« یمن که کار امیرسام»

 .«یخودت خبر ندار یکارها کرد  یلیخ یه،چه حرف این»

 بودم لب زدم:  یدکه شن  یاز حرف  متعجب
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 !«کنییبزرگش م یادیز دیگه» 

 کاوه متوقف شد.  یمن نگاهم رو و یدبلند خند امیرسام

 درم« یجلو یگه،د یقهزود حاضرشو ده دق سئویل»

 مجال مخالفت را هم به من نداد. یتماس را قطع کرد و حت  سپس

 جمع شده مرا نگاه کرد و لب زد: یبا ابروها کاوه

 بود؟ یرسامام -

 :ید»آره« تکان دادم که دوباره پرس یبه معن سری

 گفت؟یم یچ  -

 باز کردم. از رفتار کاوه لب متعجب

 .یمبر  یروندنبالم شام ب یادگفت حاضر شم داره م  -

 نگاه کرد و سپس لب زد: یرهمرا خ یهچند ثان کاوه

 ی؟گفت   یتو چ  -

 . فقط گفت: »حاضر شو«یچیه -

 لب با خودش زمزمه کرد: یر و ز یدکش  یقینفس عم کاوه

 من از طرف همه گفتم امروز نه!« خوبه»

 او شدم و زمزمه کرد. یهاغر زدن یمتوجه یسخت  به

 ی؟چ  -
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 با اخم و تخم نگاهم کرد. کاوه 

 ! خوش بگذره.یچیه -

سر  یقهرفت. متعجب از رفتار کاوه چند دق یینها به سمت پااز پله سپس
 ها نگاه کردم.پله یینو به پا یستادمخود ا یجا

 خیالییرا با ب   یمهانشدم شانه  یزیچ  یکردم و وقت متوجه  یاو را حالج   رفتار 
 باال اندختم و سمت اتاق، گام برداشتم.

الهه رفتم. با  خود بود، آهسته سمت یلموبا یالهه که غرق صفحه یدند با
 گوشش با لبخند زمزمه کردم.  یر الهه، ز یلموبا یدر صفحه یاعکس آر یدند

 پسر مردم رو! یخورد -

 ترس نگاهم کرد.جا شد و با خود جابه یدر جا الهه

 !یهچه وضع ینا یل،سئو یدمترس -

 لبخند نگاهش کردم و الهه مضطرب نگاهم کرد. با

 شد الهه؟ یچ  -

 دستان خود گرفت. یاندستانم را م الهه

 !ترسمیم -

 گرد شده لب زدم.  یچشمان  با

 ی؟از چ  -
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 رمان  کی

 مامان من... . دونی،یم - 

 :یددندان کش یر را ز لبش

 !رحمهیمامان من ب  -

 نگاهش کردم. یرهباال رفته خ یابروها اب

 !کنهیبه احساسات من توجه نم وقتیچاصالا ه -

! پوف کنهیخودش رو تبرعه م  یدهمه جوانب و سنج  یدهم با گفتن با  همیشه
لب   نگریستمیطور که به صورت پر از اضطراب الهه مو همان  یدمکش  یاکالفه
 زدم: 

 یخوب  یفاصالا توص رحمیب  یخب الهه، مادره حق داره، بعدش هم کلمه -
 نشنوم. یگه! دیستمادر ن یه یبرا

 .یدکش  یآه  الهه

 که!  دونیینم یچیتو ه -

 .یستادمحرص مقابلش ا یکم  با

 یبعج  یچ حساس و نسبت به همه  یادیکه تو ز  ینها  دونمیکه من م  یزیچ  -
 !کنییرفتار م یبو غر 

 شد و رو بهش گفتم: یر زسربه الهه

! البته به کاوه هم گفته که کاوه یرمم یرونشام ب سامیر من دارم با ام ی،راست  -
 ست.قبول نکرده و گفته خسته
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 رمان  کی

 رو ندارم!  یچیه یخوب کرده، منم حوصله - 

 تعجب لب زدم: با

 !یخوشحال باش یلیخ یداالن تو که با -

 رفت. ینهخود بلند شد و به سمت آ  یاز جا الهه

 کنم!  یخوشحال ذارهیترس ناشناخته نم یه -

 .یدمرا در آغوشش کش الهه

 خوب فکر کن باشه! یزهایالهه به چ -

 با محبت نگاهم کرد. الهه

 باشه. -

 .یدسمت من چرخ سپس

 که بهت بدم!  یننداخت  یادمآوردم چرا  یمن برات سوغات  یراست  -

 فتم.به او ر  یاغره چشم

 الهه خانم؟! انداختمیم یادت یدمن با -

 نگاهم کرد. ینشرمگ الهه

 م نکن.خب حاال خجالت زده -

 گفت:  خاراندیخود را م یموها یشیطور که نماهمان بعد

 ! تهران خودمونه!یستن یویورکخود ن یفقط سوغات  -
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 رمان  کی

 .یدمزدم و خند یشبازو یرو یاآهسته یضربه 

 ... .یلیخ -

 دفاع مقابل خود گرفت. یا برادستانش ر  الهه

رو از  هایسوغات  ی! همهیاورمن یچیه کسیچه یخدا اصالا از اونجا برا به -
 .یدمخر  ینجاا

 .یدمکردم و خند  پوفی

 .دستت درد نکنه -

 سمت کمدش رفت. الهه

 بعد تشکر کن. پسندی،یم یناول نگاه کن بب -

آورد  یرونرا ب یاسپرت  ییکهت سه یو از درون آن مانتو یدکش  یرونب ایجعبه
 بود. یاهو س اییروزهکه رنگش مخلوط ف

شده بود را هم کنار گذاشت   ینتزئ  اییروزهف  یکه با نوارها  یاهیشال س  سپس
اش شده یداریخر  هاییسوغات  یلتکم یرا هم برا یادکلن یو در آخر جعبه

 سمتم گرفت.

 خدمت شما! -

 .یدمالهه را در آغوش کشلبخند  با

 خوشگلن. یلیخ یزمعز  یمرس -
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 رمان  کی

 پاچه گفت:و دست یجانبا ه الهه 

 چطوره. ینمرو تنت کن بب یناکن بعد هم ا  یشزود باش آرا -

رنگ و نسبتاا خوش یشو آرا یستادما ینهمقابل آ  یدم،ذوق الهه را د وقتی
 .یدمالهه را پوش ییاهدا یصورت خود جا دادم و مانتو یرا رو یلعاب 

. الهه کردیم  یباترشز  رنگشیروزهف  ییهو ناز بود و رو  یکش  یلیخ  یرشز  بلوز 
به  ینعطر، با تحس ییدنرا عطر زد و با بو یمادکلن را باز کرد و کل سر و رو

 انتخاب الهه لب زدم.

 محشره! یلیخ ینا -

 .یدخند الهه

 !یخود تو هم محشر -

 شدم. یرهخ ینهو به خودم در آ  یدملبخند او را در آغوش کش با

 تمام صورتم را دربر گرفته بود و الهه با خنده گفت: لبخند

 بسته بابا! -

که در اتاق باز شد و کاوه با صورت گرفته مرا نگاه   یدملبخند به سمتش چرخ  با
 کرد.

 پشت دره. یرسامام -

 شه« تکان دادم که دوباره گفت:»با یبه معن سری
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 رمان  کی

 ینی؟بب یلمبا من ف خواییم یرن،م یرونالهه مامان و بابا هم شام دارن ب - 

 »نه« تکان داد. یبه معن یچشمانش را در حدقه چرخاند و سر  الهه

 .یدخند کاوه

 ست ها!ژانر عاشقانه -

 با لبخند گفت: الهه

هم ظاهر  یجن و پر  یلمعاشقانه هم باشه وسط ف یگی،که دروغ م  دونمیم -
 .شناسمیمن تو رو م یشه،م

 بودم لب زد: یستادهاتاق ا یکرد و رو به من که هنوز تو  یپوف  کاوه

 یری؟نم -

 من اشاره کرد و رو به کاوه گفت: یپخودم آمدم و الهه به ت به

 ! ماه شده.ینرو بب یقهسل -

 گفت:  یشخندبه من ننداخت و رو به الهه با ن نگاهییمن کاوه

 مده! یشو مگه -

 کرد.  یادندان قروچه الهه

 !یرونبرو ب یش،ا -

 .یدماز اتاق خارج شد و من رو به الهه با تعجب پرس کاوه

 کاوه چش شده؟  -
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 رمان  کی

 سر داد و گفت: یکوتاه   یخنده الهه 

 بدجور سوخته! -

 ها؟ -

 خواهر من؟ یبر  خوایینم یلسئو -

 را در دست گرفتم. یفمخودم آمدم و ک به

 باشه، رفتم. -

 با لبخند نگاهم کرد و من از اتاق خارج شدم. الهه

 .یدمرا ند یالرفتم و ژ یینها پاپله از 

خانم   یابودند و ثر  یستادها  یینخانم حاضر و آماده در سالن پا  یارضا و ثر   آقا
 من با لبخند گفت: یدنبا د

 !یخوشگل شد یلیخ -

 قا رضا گفت:زدم و آ  یلبخند متقابالا 

اصالا  یا یمبرگرد یر هم شب د یادبه احتمال ز یمهم شام دعوت یامن و ثر  -
 .یمبرنگرد

 !یبردار پشت در نمون  یدگرفته، تو هم کل  یمرخص ژیال

 باشه چشم. -

 را به سمتم گرفت و با محبت گفت: یدیخانم کل ثریا
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 مواظب خودت باش! - 

ها از خانه خارج و جلوتر از آن »باشه« باز و بسته کردم یرا به معن چشمانم
 شدم.

دادم.  یصرا تشخ یرسامام ینشب ماش یاهیرا که باز کردم و در س یاطح در 
 یصندل  یرا باز کردم و رو  یناو گام برداشتم و با آرامش در ماش  ینسمت ماش

 جا گرفتم. ییجلو

خانم« سرم به  یلسئو یرو منور کرد ینکه گفت: »ماش یرسامام یصدا با
 .یدسمت او چرخ

که   یاهشس  یو موها  درخشیدیکه مثل برق م  یغشت  یشصورت ش  یدند  با
 او زوم کردم. یرو اییقهداشت چند دق یخاص یتبا زدن واکس مو، براق

و چشمان  آمدیکه به صورت او م  ینیو بزرگ، با ب ینسبتاا گوشت  هاییلب
 .دادیان منش او را جذاب اشیپرکالغ  یبا موها یاهس

 لب زدم: آهسته

 سالم! -

نگاهم کرد و  دادیاو را »تو دل برو« نشان م یادیکه ز  یبا لبخند امیرسام
 را هم به حرکت درآورد. ینطور که جواب سالمم را داد، ماشهمان

سبز پارک متوقف کرد.  یکه کنار فضا  ینماش یدنبا د ی،مسافت  یاز ط  بعد
 نگاه کردم. یمرو ینسبتاا شلوغ جلو یباال رفت و به فضا یمابروها
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 رمان  کی

 کجاست؟  ینجاا یر ام - 

 .یدکمربند خود را باز کرد و سمتم چرخ  امیرسام

 تر یمیصم یکمشاممون  خواستمیم یول ی،برداشت کن یو چ  ینا دونمینم -
 خشک رستوران رو دوست نداشتم! یصرف بشه و فضا

 لبخند پر از ذوق نگاهش کردم. با

اونم تو شب و  نیک یک ! من عاشق پیکار عالم و کرد  ینبگم بهتر  تونمیم -
 سبز! یفضا

 لب زد. یتدر سمت خود را باز کرد و با رضا امیرسام

 پس خداروشکر! -

چمن  یرا باز کردم و پا رو ینشد و من هم متقابالا در ماش یادهپ ینماش از 
 بود را نشان من داد و گفت: یکه خال  یقیچآال یرسامگذاشتم. ام

 .یامتا من هم ب یستاتو برو اونجا وا -

. چند یدمدو یقها گذشتم و سمت آالچچمن ی« گفتم و از روذوق »باشه با
 یو من برا  یدبه آنجا رس  یگر د  یلهو چند وس  یرانداز هم با ز  یرسامبعد ام  یقهدق

 کار شدم.بهکمک به او دست

 و رو به من گفت: یختمنقل ر یذغال را تو یرسامز کردم و امرا با زیرانداز 

پوست  یوهم یستن یهست، اگه زحمت  یوههوله و متو سبد هله یلسئو -
 !یر بگ
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 ینزم یجمع کنم در سبد را باز کردم و همه را رو توانستمیکه نم  یلبخند با 
با منقل و ذغال ور رفت و سپس کنارم نشست.  یقهچند دق یرسامو ام یدمچ

 که پوست کنده بودم سمتش گرفتم و لب زدم:   هایییوهاز م

دلم لک زده  یم،بر  نیک یک پ یهتا بابام برگرده و  کردمیم شمارییهفقط ثان -
 اومدن. نیک یک پ ینجور ا یبود برا

 یست؟سردت ن -

 یهم که صدا یمردم سردم نبود و انگار  یسوز داشت، ول یآنکه هوا کم با
 .کردندیاحساس نم ییبود هم مثل من، سرما یچیدهشان در پارک پخنده

 کاپشن خود را سمتم گرفت.  سامیر »نه« تکان دادم که ام یبه معن سری

 بپوشش! یر لباست نازکه، بگ -

 :یدپرس یرسامرا گرفتم و به تن کردم. ام یرسامدراز کردم و کاپشن ام دست

 حال پدرت چطوره؟ -

چند هفته بعد عملش  یهو  یکهخوبه خداروشکر، وقت عملش نزد -
 .گردنیبرم

 زد. یمن، خوشحال بود که لبخند یانگار از خوشحال یز ن امیرسام

 .یمکن  یباز یسدست تن یه یرو دار تا ذغال رو به راه بشه، حالش -

 لب زدم: یجان»آره« تکان دادم و با ه یبه معن سری

 واقعاا ممنونم. -
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 رمان  کی

 گفت:  شدیبلند م یشطور که از جابا لبخند همان امیرسام 

 !یهچه حرف ینا -

رفتم. با  یرونب یقخارج شد و هم پشت سر او از آالچ یقاز آالچ امیرسام
خودم   یرا در چند متر   یروزهکه حس کردم ف  کردمیلبخند دور و برم را نگاه م

 .یدمد

انگار  یجا نگاه کردم ولکردم و دوباره به همانچشمانم را باز و بسته   چندبار 
 کرد،یم یمکه صدا  یرسامام ینبود. با صدا یروزهاز ف یتوهم زده بودم و خبر 

 .یمرا شروع کرد یمانو باز یدمبه سمتش چرخ

و کاوه هر دو  یرسام. امکردیبودم که شکمم درد م یدهقدر خندان یباز بعد
که ناخواسته آدم  شدندیم یو خواستن یرینقدر شآن خندیدندیم یوقت 

 .شدیها مآن یخکوبم

 یکدیگر  به یلیدو پسر عمو خ ینکالا ا  یبودند، ول یناتن یشانآنکه پدرها با
ها را به کمک کردم تا جوجه  یرسامشباهت داشتند. دست جنباندم و به ام

و  یماجاق بپزد. شام را در آرامش و البته سوز سرما خورد یبکشد و رو یخس
 یرسامداد رو به امیشب را نشان م  یمساعت که دوازده و ن  یهاعقربه  یدنبا د

 گفتم:

 !یشهم یر داره د یگهد -

 یمرفت  ینسمت ماش  نیک،یک پ  یلکرد و بعد جمع کردن وسا  ییدهم تا  امیرسام
 .یمو به سمت خانه حرکت کرد
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*** 

. آهسته گذشتم و وارد خانه شدم  یاطرا در قفل چرخاندم و با ترس از ح  کلید
 .یدمبا باز کردن در الهه را ند  یها باال رفتم و سمت اتاقم گام برداشتم ولاز پله

و ترس وجود آدم را فرا  کردیقدر غرق سکوت بود که آدم خوف مآن خانه
 .گرفتیم

نور، چند   یهاله  یدنرفتم و با دبه سمت اتاق کاوه    یم،هالباس  یضتعو  بدون
 کردیم  ییدر صورتش خودنما  یتقه به در زدم. کاوه در را باز کرد و باز هم اخم

 گفت:  کردمیطور که نگاهم مو همان

 ی؟االن برگشت  -

 ینجاست؟الهه تو اتاق نبود ا یدم،آره تازه رس -

 تکان داد. «ی»منف  یبه معن یسر  کاوه

 بود! یدهاز دوستاش که تازه تهران رس یکی ینهبعد رفتن تو اونم رفت خو -

فحش بلد بودم را در دلم نثار الهه  یحرص دستم را مشت کردم و هر چ  با
 :یدمدوست رفتن بود! دوباره پرس یوقت خونهکردم. االن چه

 یومدن؟خانم و آقا رضا هنوز ن یاثر  -
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نگاه  یک تار یو به راهرو یدمکش  ی»نه« تکان داد. پوف  یبه معن یسر  کاوه 
 یگر که دوست نداشتم تا د  کردیبرخورد م  ینبا من سرسنگ  یکردم. کاوه طور

 حرف بزنم و خواستم سمت اتاقم بروم که کاوه گفت:

اومدنش   یر جواب د  یدبشه که البته با  یداش_دو ساعت پیکیالهه فکر کنم تا    -
 !یمنتظر بمون  تو اتاق من تونییم یرو هم بده، تو هم اگه دوست دار

 پشت سر هم پلک زدم و کاوه را نگاه کردم. چندباری

در اتاق کاوه منتظر بمانم.  خواستمیهم اصالا نم ترسیدم،یم یکیاز تار هم
 :آرام لب زدم کردمیطور که کاوه را نگاه مهمان

 بخوابم! یرمممنون، م -

 یت. با صدابس یم»باشه« تکان داد و در اتاق را به رو یبه معن یسر  کاوه
و با ترس به  اتاق کاوه ثابت ماند یدر بسته یرو یمنگاه طوالن در، یدنکوب

 نگاه کردم. یک سالن تار

 ینهآ  یوارد اتاق شدم. جلو یقورت دادم و به سخت  یدهانم را به سخت  آب
 غر زدم. آوردمیم یرونرا از تنم ب یمهاطور که لباسو همان یستادما

 الهه مگه دستم بهت نرسه! -

بکشند. با دستم  ینفس یکبلندم  یسرم را هم باز کردم تا موها یمو کش
 یمزمان موها  یندر اول  یدگرفتم و با خود فکر کردم که با  یسرم را به باز  یموها

 را کوتاه کنم!
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شدم و حس کردم   یرهخ  ینهدر آ   یاناشناخته به نقطه  یو ترس  یبحس عج  با 
صلوات  بار ین. چشمانم را بستم و در دلم چندکندیم مدارد نگاه یکس

 ترس ول کنم نبود! یفرستادم ول

 یآب  یوانخودم را به آشپزخانه رساندم تا ل یاتاق را باز کردم و به سخت  در 
کردم، انگار فتح   یدارا پ یز پر  یبرق گشتم و وقت  یز بنوشم. کورکورانه دنبال پر 

 لبم نقش بست. یرو یلبخند یه یتانجام داده بودم که با رضا یبزرگ 

گام   یخجالسپس سمت  یختم،ر یآب  یوانخودم ل یآب را باز کردم و برا شیر 
با خودم به اتاق ببرم و  یوهم یرا باز کردم تا کم یخچالدر  بار ینبرداشتم و ا

 تا آمدن الهه مشغول خوردن باشم و حواسم پرت نشود و نترسم.

را بستم و خواستم از آشپزخانه  یخچالگذاشتم و در   یرا در بشقاب  هامیوه
 یبلند یغ من ظاهر شد و من از ترس ج یخارج بشم که کاوه ناگهان جلو

 .یدمکش

افتاد و چند تکه شد   ینرا درون آن گذاشته بودم به زم  هایوهکه م  ینیچ  ظرف
 .یستمبه کاوه نگر  زدیدو مکه دو  یو من با چشمان 

سخت   یمبرا  یدنکه نفس کش  کوبیدیم  امینهدر س  یبلند  یقدر با صداآن  قلبم
 یکرده بود، با نگران من وحشت ییدهترس ییافهشده بود. کاوه انگار که از ق

 .یدپرس

 حالت خوبه؟ -
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خوب نبودم!   یچکه گفتم ه  یابرخالف آره  ی»آره« تکان دادم، ول  یبه معن  سری 
رفت و  یاهیرا جمع کنم که چشمانم سظرف  یهانشستم تا تکه ینزم یرو

 کاوه رو به من گفت:

 هو گچ شده! ینصورتت ع ینمبهش دست نزن، پاشو بب -

ظرف را شروع به جمع کردن کردم که در  یهارا با زبانم تر کردم و تکه لبم
. به خاطر سوزش دستم لبم را یدمدستم را بر  یشهتکه از ش ینبرداشتن سوم

را کنار زد و دست مرا درون دست خود  هایشهکه کاوه با حرص ش  یدمگز 
 گرفت.

 گفتم که دست نزن!  یلسئو -

و  یجبود که گ یقدرشوک برخوردم با کاوه آن یکرد تا بلند شوم، ول  مجبورم
کاوه دست   یبلند شد، ول  یغمآب گرفت که ج  یر ش  یر . دست مرا ززدمیمنگ م

 تا به عقب بکشمش. دادیبود و اجازه نم یدهمرا چسب

مطمئن شد  یزخم دستم و وقت  یرا آورد و بعد وارس یهاول یهاکمک   یجعبه
 زد و با باند بست. یندرون زخم دستم نمانده، دستم را بتاد اییشهش

 شدم. یرهکاوه خ  یسرم را باال گرفتم و به صورت جد سپس

ا از او حس نگاه من، او هم نگاهش را سمت من چرخاند که زود نگاهم ر  با
 گرفتم و کاوه آرام لب زد:

 !یادخوابت م یفکر کردم گفت  -

 شدم که کاوه با حرص لب زد: یرهخ ینو به زم یدمرا گز  لبم
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 ی؟دروغ بگ  یمجبور ترسی،یم یوقت  - 

 را زود باال گرفتم و گفتم: سرم

 نترسم؟ خواستییمن، م یجلو یاومد یهو -

 یشهش هاییزهکردن خرده رتکان داد و مشغول جمع   یبا »تأسف« سر کاوه
 از کف آشپزخانه شد.

و  یختمخود ر یبرا یآب  یواندوبارن ل ینخشک شده بود، به خاطر هم گلویم
 .یدمنفس باال کش یک 

برداشت و شست و  ینرا از زم هایوهبعد جمع کردن ظرف شکسته، م کاوه
 و تخمه را هم برداشت و رو به من گفت: یکسپس ک

 !یاهست دنبالم ب که تو اتاق من لولو خرخره  کنییاگه فکر نم -

دارد جوالن   یبود در سر من چه افکار  یدهفهم  ینکه. از ایدمخجالت لبم را گز   با
 سرخ شدم و آهسته پشت سرش گام برداشتم. دهدیم

از شر  توانستمیکه نم  یاتاق را باز کرد تا اول من وارد اتاق شوم. با خجالت  در 
ق شدم. سپس کاوه وارد اتاق شد و با غر به ساعت آن راحت شوم، وارد اتا

 شد. یرهخود خ یلموبا

 مثالا رفت که زود برگرده! -

بعد با حرص به  یه. چند ثانیددر دستش لرز یکه گوش زدیغر م داشت
 شد و رو به من گفت: یرهخ یلشموبا یصفحه
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 !مونهیالهه شب م - 

که وسط اتاق قرار داشت  یاکاناپه یضربان قلبم باال رفت و رو ناخواسته
تا در   گشتیم  یلمیطور که دنبال فنشستم. کاوه هم کنارم جا گرفت و همان

 :یدتابش باز کند پرسلب

 خوش گذشت!؟ -

 سمتش نگاه کردم و آرام لب زدم: به

 خوش گذشت. یلیآره خ ی،جاتون خال -

 :یدکاوه در هم فرو رفت و دوباره پرس  یهاحرف، اخم  ینچرا با گفتن ا  دانمنمی

 حاال؟ ینکجا رفته بود  -

 پارک! -

 .یداسم پارک با تعجب سمتم چرخ یدنبا شن کاوه

 سرما؟ ینتو ا -

 !یگهد یرنباز م یرو تو فضا یدبا نیکیک خب پ -

 و لب زد: یدحرف کامالا سمتم چرخ ینبا ا کاوه

 !نیکیک پ -

روشنش   یشگر از نور نما  یاکه هاله  یکیدر تار  یهزد و چند ثان  یپوزخند  سپس
 کرده بود به من چشم دوخت.
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 !نیکمیک قدر عاشق پکه من چه  دونیینم ین،کاش تو و الهه هم بود  - 

 من بود و من با ذوق ادامه دادم: یخکوبنگاهش م کاوه

 !نیکیک واسه پ میرمیمن م -

 تو! یبرا میرمیمن هم م -

 به اشتباه حرف یمهاوشکردم گ  حس

 .که دچار حس خال شده بودم  یدندرا شن کاوه

. خودم را به فاز نگریستمیبه کاوه م  یو من با ناباور  زدندیزنگ م  هایمگوش
 ادامه داد: یزدم و نگاهم را از او گرفتم. کاوه با لحن شوخ  یدننشن

 ها! افتمیم یفرنگ گوجه  یادمن  کشییخجالت م جوریینا -

 فرار را هم نداشتم. یالزم برا یانرژ یفشارم افتاده که حت  کردمیم حس

چند روز الهه در گوشم زنگ   یهاشده بودم، حرف  یرهخ  ینطور که به زمهمان 
 خورد.

 کردن تو خونشه!«  یتاذ کاوه»

 االن هم من رو دست انداخته باشه نکنه

 رفتم.نگ یرو جد شیبهتره حرف رو عوض کنم و کاوه بفهمه که شوخ  پس

 یلبخند  یصورت کاوه ثابت ماند. به سخت   یو نگاهم، رو  یدمکش  یقیعم  نفس
 خود نشاندم و رو به کاوه لب زدم: لب یرو
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 تو رو خدا دستم ننداز!...خورمیرو نم هاتگول حرف  یممثل قد یگهد - 

لب  گرفتیم یخود، دل مرا به باز ییرهطور که داشت با نگاه خهمان کاوه
 باز کرد:

 نبود! یشوخ  -

قادر به گرفتن نگاهم از او  شدم و یگرفتگ دچار برق یالحظه یکردم برا  حس
 یشدم و نتوانستم جلو . خواستم لب باز کنم که دچار سکسکهیستمن

 .یرمم را بگسکسکه

 یکاش گرفته بود، ناگهان در من، خنده یپاچگ دست یدنکه انگار با د  کاوه
ام بند آمد. قابل تصور، سمت من آمد که من از شدت ترس سکسه  یر حرکت غ
 لب زد. یطنتپر از ش یمن با چشمان  یزدهوحشت یچهره یدنکاوه با د

 انگار کار کرد. -

 .یفتماالِن که پس ب کردمیو حس م کوبیدیقلبم به سرعت م ضربان

 ر کرد؟...کا...کایچ  -

 صورتم به حرکت درآمد و با خنده گفت: یاجزا ینگاهش رو کاوه

 !یادش بند بطرف رو شوکه کرد تا سکسکه یدموقع سکسکه با یگه،ترس د -

فرستادم.   یرونبه ب  یخود برگشت و من نفس خود را به سخت   یبه جا  سپس
 :یدخود بلند شدم که کاوه با تعجب پرس یاز جا یپاچگ با دست

 کجا؟  -
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 یبه سخت  یول یم،و سخن بگو ینمکلمات را کنار هم بچ  توانستمیآنکه نم با 
 کردم:  یانب

 بخوابم! یرم...میم -

 لب زد: یبه من انداخت و با لحن ترسناک  یهینگاه اندرسف کاوه

 فراوونه! ینجاا یهات رو باز نگه ندار چون جن و پر فقط چشم -

 مه کردم:زمز  یتحرص نگاهش کردم و با عصبان با

 کاوه!  -

 با لبخند لب زد: کاوه

 جان کاوه! -

 یکالمم از دستم دررفت و کاوه با نگاه خاص  یو دوباره رشته یدتنم لرز تمام
تاب کاوه پخش شد، مرا دچار وحشت که از لب  یترسناک   یمرا تماشا کرد. صدا

 کرد و من نگاه خود را به سمت کاوه انداختم و با ترس لب زدم:

 و ببند.ر  صداش -

من، زود  ییدهرنگ پر   یدنبا د  یکار را انجام ندهد، ول  یناول خواست ا  کاوه
 استرسم کمکم مانده بود غش کنم.  یادرا قطع کرد و من به خاطر حجم ز  یلمف

 خود بلند شد و سمت من آمد. یاز جا کاوه

 یل؟سئو یخوب  -
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 ا زد.برق اتاق ر  یز »نه« تکان دادم که کاوه با عجله پر  یبه معن سری 

 آخه چت شد؟ -

من را  یاهست  یها واقعحرف ینکه ا  یمداشتم سر او داد بزنم و بگو دوست
باور کنم که کاوه مرا دوست داشته باشد.  توانستمیاصالا نم ی؟دست انداخت 

تکانم داد و اسم   بار ینمن قرار داد و چند  یهاشانه  یکاوه دو دست خود را رو
 مرا زمزمه کرد.

 یل؟سئو -

 را باال آوردم و به کاوه چشم دوختم. نگاهم

 خوبم! -

 یمبرا یآب  یوانکه کنار تختش قرار داشت رفت و ل یسمت پارچ آب  کاوه
 .یختر

 آب بخور. یکم -

 .یدماز آب را نوش یاکردم و جرعه  یک آب را به لب خود نزد لیوان

 ی؟االن بهتر  -

کردم. چشمان   یز او را آنال  ییافهصورت نگران کاوه نگاه کردم و ناخواسته ق  به
 ییخرما  یو موها  شدیم  یدهد  تر یرهت  یناراحت   یهاکه در زمان  ی_عسلیاقهوه

 اضافه کرده بود. یتشپر که به جذاب یهاو لب یاستخون  ینیلخت...ب



  

 
343 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

موش آدم فرا شدیم یختهصورتش ر یلخت رو ییخرما یهم موها وقتی 
 یدمرا د ییرهنگاه خ یسال سن دارد. کاوه وقت  یس یمرد باال ینا کردیم

 :یددوباره پرس

 ی؟بهتر  -

 آب را سمت او گرفتم و لب زدم: لیوان

 خوبم. -

از اتاق خارج شوم که کاوه دست مرا گرفت و من با ُبهت نگاهش  خواستم
 کردم.

 کنی؟یم یکار چ -

 من... . یلسئو -

 پته لب زدم.تته با

 کاوه دستم رو ول کن.  -

 دست مرا رها کرد و من با شتاب خواستم در را باز کنم که کاوه لب زد: کاوه

 دوست دارم. -

به عقب برگردم، از اتاق خارج شدم و با شتاب به سمت اتاق خود   ینکها  بدون
 !یدمدو
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 *** 

بود. به سقف  یدهکه با آرامش خواب  یدمباز کردم و الهه را کنار خود د چشم
 یانکاوه آن را م  یشبرا که د  یکاوه را مرور کردم. دست   یهاشدم و حرف  یرهخ

 نگاهش کردم. دستان خود گرفته بود، باال آوردم و

ها به لبم نشست و زود لبم را گاز گرفتم تا مثل احمق یرو یلبخند ناخواسته
 د شدم.تخت بلن یزد و من از رو یخود غلت  ینظر نرسم. الهه در جا

 چشم دوختم. یروناتاق رفتم و به ب یپنجره سمت

 .داشتیها را به حرکت وا مآن یهااز برگ بودند و باد شاخه یخال درختان

 یرهخ روحیب  یرونبه ب یقهبود و انگار قرار بود باران ببارد. چند دق یابر  هوا
ه تمام شد یمهااز قرص یرا در دست گرفتم. بعض یمهاماندم و سپس قرص

 مصرف نکرده بودم. یادز یرا حت  هایشیبودند و بعض

 ینهمقابل آ  یصندل یو رو یختمتمام شده را درون سطل آشغال ر هایقرص
خود که سه  ینستاگراما یرا در دست گرفتم و به صفحه یلم. موبایستادما

 در آن نداشتم چشم دوختم. یتیفعال یچه شدیم یسال

خود خارج بشم. نفس   یاز عکس و متن، باعث شد از صفحه  یخال  ایصفحه
 دادم. ییر و نگاهم را به سمت الهه تغ یدمکش  یقیعم

خود  بود، خب حق هم داشت، عشق یدهالهه آرام و معصومانه خواب قدر چه
 اشیبه خواستگار  یاراحت بود که آر  یاشاعتراف کرده بود و االن خ  یارا به آر

بودم که دوست داشتم صورت  یدر از دستش عصبقآن یخواهد آمد...ول
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 ادوستش ر  یدند یهوا یشباگر او د یرم،بگ یلیخوشگلش را به باد س 
 با کاوه تنها بمانم. شدمیمن هم مجبور نم کرد،ینم

 را باز کردم. یشچهار سال پ یدرفتم و عکس ع یمهاعکس یگالر   به

بودم و عکس سه  هیدبود بر  یستادهسبحان را که در عکس، کنار ما ا عکس
صورت عکس پدرم زدم   یرو  یارا هنوز هم داشتم. بوسه  شانیخانوادگ   ینفره

 به پدر و مادرم نگاه کردم. یو با دلتنگ 

 !ینزودتر برگرد کاش

 یرهحضور من نشد و به تخت خ  یکه متوجه  یدمباز شدن در اتاق، کاوه را د  با
که چشمانش را در اطراف اتاق چرخاند.   گشتیانگار دنبال من م یماند ول
بودم  یستادها ییمن جا یول دیدیمرا م شدیبه سمت چپ خم م یاگر کم

 .شدیمن نم یمتوجه گذاشتیکه تا پا به اتاق نم

. سمت شدیکه داشت دور م  یدمکاوه را شن  یپا یاتاق را بست و صدا در 
 انداختم. یاطبه ح ینگاه  یکرم  یاتاق رفتم و از پشت پرده یپنجره

گام  ینسمت ماش اشیدست  یفکه با ک یدمبعد کاوه را د یقهدق چند
 .داشتیبرم

و من را پشت  یداتاق چرخ یو ناغافل سمت پنجره را باز کرد ینشماش در 
. . با اضطراب پرده را انداختم و خود را پشت پرده پنهان کردمیدپنجره د

آرام و قرار   امینهو در س  کوبیدیم  یقلب خود گذاشتم که به تند  یدستم را رو
 نداشت.
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او هنوز  ین. ماشیدمند یاطکاوه را در ح  یول یدم،سمت پنجره چرخ دوباره 
چشم، در اطراف  ی. با کنجکاوینمبب توانستمیخود کاوه را نم یآنجا بود ول

 نکردم! یدااو را پ یچرخاندم ول یاطح

کفش کاوه با ترس به   یکه در اتاق باز شد و با صدا  یندازمپرده را ب خواستم
گذاشته بود   اشینیب  یخود را رو  ی. کاوه انگشت اشارهیدمسمت عقب چرخ

 که آرام به سمت او بروم.  کردیو اشاره م

 تکان بخورم. متر یلیم یک  توانستمیمگر من م ولی

بود که امروز اول صبح، ناگهان  هضم نشده یماو هنوز برا یشبد هایحرف
 در اتاق ظاهر شد!

که بالشت خود را سفت در آغوش گرفته بود و حتماا   یدسمت الهه چرخ  نگاهم
 .دیدیخواب هفت پادشاه را م

او را ندارم، خود به سمتم حرکت کرد که  یقصد رفتن به سو یدد یوقت  کاوه
 من مضطرب ابتدا به الهه و سپس به کاوه چشم دوختم.

 یفکرها  ینجاا  یکاوه آن هم اول صبح   یدنالهه چشم باز کند و با د  ترسیدممی
من گام برداشت و درست مقابلم  سمت یکاوه بدون نگران   یکند ول  یناجور

 زل زده بودم که کاوه لب زد: ین. در سکوت با خجالت به زمیستادا

 یل؟سئو -

 ودند.ب یدهچسب یکدیگر از شدت اضطراب خشک شده بود و به  لبانم

 من رو نگاه کن! -
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 رمان  کی

را به سمت  یاجعبه یدمصدبار ُمردن و زنده شدن، سرم را باال گرفتم که د با 
 من گرفت. با تعجب لب زدم:

 یه؟چ ینا -

من گرفت.  را به سمت یفیجعبه را باز کرد و از درون آن گردنبند ظر  کاوه
 و سرگردان به کاوه نگاه کردم که گفت: یرانح

 چیزییهتو اتاقت تا  یامفردا صبح دوباره م یول یامه نمخون یفتمامشب ش -
 ازت بپرسم.

 به دهان کاوه زل زدم تا ادامه دهد: منتظر 

...از یستو امروز ن  یروز حِس د  ینا  یگفتم ول  یهویی...چون  یتو شوک   دونمیم  -
حس زودگذره و  یه کردمیدلم رو بهت باختم؛ اولش فکر م یشپ وقتیلیخ

حس   ینکه اصالا هم ا  فهمیدمیم  شدم،یم  یرهبهت خ  یوقت   ی...ولیشهتموم م
 .یستن یرفتن یناز ب

عرق کردند.  یمهاقلبم دوباره اوج گرفت و از شدت استرس کف دست ضربان
 دستانم را در هم قفل کردم که کاوه ادامه داد:

و  ییدشانس م یهبهم  نییع ینمگردنبند رو تو گردنت بب  ینفردا صبح اگه ا -
 یول کنییو عشق من رو قبول م یمن رو بشناس خواییکه م  ینها یشمعن

 ... .ینماگه نب

و من  کردیدرون چشمانم زل زد، او نگاهم م یهنگاهم کرد و چند ثان خیره
 .شدمیداشتم از خجالت آب م
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 رمان  کی

 .یشممزاحمت نم وقتیچه ینم،اگه گردنبند رو تو گردنت نب - 

ها خواستم دستم رو عقب بکشم که دستم گرفت و من مثل برق گرفته  را  دستم
 را نگه داشت و گردنبند را کف دستم گذاشت.

حدس بزنم تا چه اندازه باز شده بودند، به کاوه  توانستمیکه م  یچشمان  با
 نگاه کردم که با لبخند گفت:

 ... .یدید یهونگام نکن  جوریینا -

دهان کاوه گذاشتم که کاوه  یو من با ترس دستم را رو یدغلت یشدر جا الهه
او،  یهابه کف دستم زد. با برخورد پوست دستم با لب یز،ر یاناغافل بوسه

 یدنشد و ضربان قلبم به شدت شروع به کوب  یدهتمام وجود من به آتش کش
 کرد.

اهم نگ  باریدیم  یشاز سر و رو  یطنتکه ش  یبند آمده بود. کاوه با لبخند  نفسم
 کرد و به سمتم خم شد.

 دم گوشم زمزمه کرد: یفیضع یو با صدا آرام

 دوِست دارم! -

 رفت. یرونبا سرعت از اتاق ب سپس

به سمت الهه   یقلبم گذاشتم و تمام تنم گر گرفت. با ترس نگاه   یرا رو  دستم
که صورتش در   یالهه و لبخند باز یمهچشمان ن یدنناگهان با د یانداختم، ول

ته بود مثل درخت خشک شدم! ضربان قلبم اوج گرفت و تمام بدنم دربر گرف
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 رمان  کی

 شدیم ورگهد یحساب  یشهکه اول صبح هم ییو صدا ی. الهه با لودگ یدلرز 
 گفت:

 داداش! ت دارم زن ِ منم دوس -

که   یدمدندان کش یر دستانم صورت خود را پوشاندم و از خجالت لبم را ز با
 الهه ادامه داد:

 !یدین؟قدره؟ چشم من رو دور دچشم من روشن؛ چه -

 یمشت لگد گرفتم ول یر او را ز یغ حرص سمتش گام برداشتم و با ج با
 .شدیاز ته دل الهه م یهابود که تنها باعث خنده یمن به طور یهاضربه

 :کردمیو من با حرص زمزمه م خندیدیبلند م الهه

 الهه! شعورییب  یلیخ ی،کجا رفته بود  یشبد -

 لب زد: یطنتچشمانش گرد شد و با ش الهه

 شد؟ یچ  یشبمگه د -

و  یدمکش  یبلند یغلب خود گذاشت. ج یدست خود را رو یجانبا ه سپس
مرا با  تر یشو ب یدتر خندبا حرص اسم الهه را زمزمه کردم که الهه بلند

 دست انداخت. یشهاحرف

 

*** 
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 رمان  کی

انجام  یکارچه یدبا مدانستیکاوه رفته بود، فقط سردرگم بودم و نم  یوقت  از  
 یغرق بودم که حت  یالقدر در فکر و خکه بخوابم آن  یدهم. از صبح تا زمان 

 افتاده است. یمبرا یاتفاق  کردیخانم فکر م یاثر 

 یی،. گردنبند طالکردمینگاهش م یرهرا در دست گرفته بودم و خ گردنبند
ن خود به گرد آمدیم یفشبود که آدم ح یداشتنو دوست یفقدر ظر آن

 .یندازدب

به  بار ینباعث شده بود از صبح چند درخشید،یکه وسط گردنبند م نگینی
 یکار چ یدآن با خود زمزمه کنم: »االن با یگردنبند نگاه کنم و با هر بار تماشا

 کنم؟«

که   یبه من وارد کرده بود، به طور یمیعظ با اعتراف خود به من، شوک کاوه
 هم نگذاشته بودم. یپلک رو یدرست و حساب  یحت  یشباز د

چرا منتظر   دانمیساعت چهار صبح هم ناخواسته چشمانم باز شده بود و نم  از 
با خود زمزمه  بار ینچندم یقلبم گذاشتم و برا یکاوه بودم! دست خود را رو

 کردم:

 یاد؟تو هم از کاوه خوشت م یلسئو -

 مینهر بلند و با صدا خود را به سقدسوال، ضربان قلبم آن  ینهربار پرسش ا  با
 !یتواقع یاناز ب شدیکه زبانم قاصر م  کوبیدیم
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 رمان  کی

بخوابم و فقط   توانستمیو اضطراب را متحمل شده بودم که نم  یجانه  قدر آن 
چشم   یاطو به در ح  یستادم. مقابل پنجره اکردمیم  یطول و عرض اتاق را ط 

 دوختم.

من  یبرا تاریک یمهن یهوااجسام در  یصبود و تشخ یشیگرگ و م هوا
قدر آسوده . الهه آنیدم. پرده را انداختم و سمت الهه چرخسخت و دشوار بود

 .کردمیبود که من به او حسادت م یدهخواب

را داده بود،   یخواستگار  یاجازه  یاخانم به مادر آر  یاثر   ینکها  یدنبعد شن  الهه
 بالشت گذاشته بود. تر شده بود و آسوده سر بهراحت او راحت یالخ یگر د

ماندم. گردنبند را مقابل  یرهخ ینهخود در آ  یر را از الهه گرفتم و به تصو نگاهم
 یخوش کرد. برا لبم جا یرو یگردن خود گرفتم و ناخواسته لبخند

 .یستمساعت را نگر  بار،ینهزارم

کاوه هنوز برنگشته   ینه صبح شده بود و آفتاب طلوع کرده بود، ول ساعت
 .شدمیکم داشتم نگران کاوه م. دلشوره تمام وجودم را فرا گرفته بود و کمبود

و به   یافتیم  یانشبش پا  یفتش  یشهکه او ساعت پنج صبح هم  دانستممی
رس به جان از است کرده بود که من  یر د یقدرامروز آن یول گشتیخانه برم

 دستم افتاده بودم. یهاناخون

 ینماش یدنبا د یول یدمسمت پنجره دو یجانبا ه ینماش یصدا یدنشن با
خود   یسر جا  یدیکردم و با ناام  یاخارج شد، پوف کالفه یاطآقا رضا که از ح

 برگشتم.



  

 
352 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یوخود س یلکاوه که در موبا  یشماره یخود را به دست گرفتم و رو موبایل 
 نه؟ یاکه به او زنگ بزنم   رفتمیماندم، با خودم کلنجار م یرهخ کرده بودم

 واقعاا با خودم چندچندم؟ دانستمینم شده بودم و یریخوددرگ دچار 

و با  یدمکش  صفحه یسبز را رو یبا خودم دکمه یریبعد چندبار درگ باالخره
مشترک مورد نظر  یدنبا شن یاضطراب آن را دم گوش خود گذاشتم ول

وجودم را فرا  یبه دلم چنگ انداخت و نگران  یبیحس عج باشد،یخاموش م
 گرفت.

»مشترک مورد نظر خاموش  یدنبا شن یرا گرفتم ول کاوه  یشماره بار چندین
خودمان برگردم  یدست از تالش برداشتم. دوست داشتم به خانه «باشدیم

گوش کنم تا   یقیها موسدر کنار آن و ینممادرم بش یها در گلخانهو ساعت
 .یابم یکه به جانم افتاده بود خالص  یبلکه از دست استرس

خود بلند  یکرد. از جاآلود نگاهم چشمان خود را باز کرده بود و خواب الهه
مرا در حال  یخودمان برگردم. الهه وقت  یشدم تا حاضر بشم و به خانه

 دورگه شده بود لب زد: یشهمکه مثل ه  ییبا صدا ید،برداشتن لباس د

 کجا؟  -

 لب زدم: یفیضع یو با تن صدا یدمسمتش چرخ به

 مون!خونه -

 که کامالا گرد شده بود نگاهم کرد.  یبا چشمان  الهه

 !یکه خونتون رفت   یروز پر  -
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 رمان  کی

 برم. یدامروز هم با یآره ول - 

تخت نشست و نگاهم کرد. در  یبود، رو یدهکه انگار خواب از سرش پر   الهه
 یز را بستم و گردنبند را ن رنگ یریحاضر شدم و در کمد ش یقهرض چند دقع

 قرار دادم. یفمدرون ک

 .یمحداقل صبر کن من هم آماده بشم با هم بر  -

 تو به کارهات برس! یاد،قراره برات خواستگار ب یگهالهه چندروز د -

 نگاهم کرد و گفت: یطنتبا ش الهه

 داداشم! تر از زنمهم یچه کار -

 حرص لب زدم. با

 الهه! -

...حاال تو انکار یداداشم رو دوست دار  بینمیهات مخب بابا، من که از چشم  -
 کن!

الهه بود به سمت در رفتم و خواستم از اتاق خارج  یکه نگاهم رو  طور نهما
 بشم که الهه گفت:

 ی؟تنها بر  خواییواقعاا م -

 ن دادم که الهه با لبخند گفت:»آره« تکا یبه معن سری

...گناه شهیداداشم حالش گرفته م یستین ینهبب یادفقط زود برگرد، کاوه ب -
 داره!
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 رمان  کی

 و رو کرد. یر دلم را ز یبیعج یرینیش و خندیدم 

 واقعا که الهه! -

که انگار از   یدمخانم را د  یارفتم و ثر   یینها پااز اتاق خارج شدم. از پله  سپس
مبل   یخود را عوض نکرده بود و رو  یلباس ورزش  یبرگشته بود، ول  روییادهپ

 نشسته بود و درون افکار خود غرق شده بود.

 :یدمن سر خود را باال گرفت و با تعجب پرس یپا یصدا با

 یل؟سئو یریم ییجا -

 .گردمیخونمون و عصر برم یرمسر م یهبله،  -

 خانم با تعجب لب زد: ثریا

بگم برات ناهار درست   یالخود بلند شد( پس بذار به ژ  ی)از جا  ای؟یناهار نم  -
 !یکنه با خودت ببر 

 .کنمیخودم درست م یزیچ یهخانم ممنون،  یانه ثر  -

 .یخب پس الهه رو هم با خودت ببر تنها نباش -

 شدم. یر لبم جا خوش کرد و سر به ز یرو یخجول لبخند

 تنها باشم. یکم خوامیکه م  ینها یتشواقع -

 یدنکش  ییفتهکردم، او ش  یداپ  یقینو من    یدلپم را کش  یشهخانم مثل هم  ثریا
 صورت من است!



  

 
355 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 .یادخبر بده کاوه دنبالت ب  ی،برگرد  ی...فقط هر موقع خواست یزمباشه پس عز   - 

 اسم کاوه ضربان قلبم اوج گرفت. یدنشن با

 .گردمینه ممنون، خودم برم -

 صورت خود جا داد. یرو یخانم اخم ساختگ  ثریا

 کنی؟یتعارف م قدر ینا ایمیبهمگه ما غر یل،سئو -

 ... .ینه ول -

 .یادپس لطفاا خبر بده کاوه دنبالت ب یم،نه ندار -

از خانه خارج   ی»باشه« بستم و بعد از خداحافظ   یناچار چشمانم را به معن  به
 شدم.

 

*** 

شدم.  یادهپ ینز ماشرا حساب کردم و ا ینماش یهخودمان کرا یخانه جلوی
 کردیزن سبحان که با حرص مرا صدا م یهنوز در را باز نکرده بودم که صدا

 باعث شد به سمتش برگردم.

پشت سر هم نطق کرد.  یتعجب و البته نفرت نگاهش کردم که مثل طوط  با
 نشدم و گفتم: یشهاحرف یکه متوجه  زدیقدر با عجله حرف مآن

 .یشممتر من متوجه نآروم یکم -
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 رمان  کی

 نگاه پر از خشم خود را سمت من حواله کرد و گفت: ندا 

 !یدیزده سر شوهر من و شکسته حاال فهم شعورتیاون نامزد ب  یگم،م -

 لب زمزمه کردم: یر زده زنگاهش کردم. ُبهت یرهاسم نامزد خ یدنشن با

 نامزد! -

 ادامه داد: که

و سبحان رو از  ینامزدت رو دور بزن  خواییکه م  دونمیخانوم، من نم ینبب -
که سبحان به خاطر گذشته   دونمیرو خوب م ینا ینه؟ ول یا یمن جدا کن

رو از هم  مونی. داره زندگ زنهیمن و خودش، گند م یندهشما داره به آ 
 همش هم به خاطر تو! پاشه،یم

 :و منگ لب به دهان ندا دوختم که ادامه داد گیج

همه  یننداشت! هان...چرا بعد ا سبحان دوِست همیفیتو چته؟ چرا نم -
 یشی؟رو سرمون آوار م یما؟ چرا دار یبه زندگ  زنییگند م  یسال دار

 با خشم لب زدم: زندیحرف م یچ  یافتاده بود ندا درباره یمکه دوهزار  حاال

 شما دارم!  یبه زندگ  یحرف دهنت رو بفهم خانم، من چه ربط  -

 .یدکش  یقینفس عم ندا

 یکرد  یتو کار ینکها یعنیشده،  یقهبهکه نامزدت با سبحان دست  ینهم -
 که... .

 زدم: فریاد
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 رمان  کی

 دار... .حرمت خودت رو نگه ی،هو - 

 هم فشرد. یرا رو یشهابا حرص دندان ندا

 .پاشهیمن م یبه خاطر تو داره زندگ  یشه؟م ینگه ندارم چ  -

 زدم. پوزخند

 نداره. یربط  یچشما به من ه یزندگ  -

 !یشیم  یمن دار  یما، باعث بدبخت   یتو زندگ   یربط داره خانوم، تو گره خورد  -

 لبم را با زبانم تر کردم گفتم: کالفه

 !یشهم یتداره باعث بدبخت یو الک  یخودخودته که ب یقو یلتخ یاون قوه -

 ندا زنگ خورد و ندا با نگاه پر از نفرت به من جواب تماس را داد. موبایل

 .یامن جان...دارم مماما -

 بعد از قطع تماس، رو به من با پوزخند گفت: سپس

 بده! یتسبحان که فکر نکنم رضا یار،ب یرونبرو نامزدت رو از بازداشتگاه ب -

ندا گنجانده شده بود شوکه  یهااسم نامزد که از اول تا آخر حرف یدنشن از 
 نگاهش کردم که گفت:

 !یهست  یکنخرابنهچه خو دونهینامزدت که نم یچارهب -

او را  یمانتو ییقهکرده بود که سفت  یز صبرم را لبر  یقدر کاسهآن دیگر 
 و شمرده لب زدم: یدمچسب
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 رمان  کی

 نه من! ییکن توخراباون مغزت فرو کن، خونه یرو تو ینا - 

 لب زد: یشخندو با ن خود باز کرد ییقهدستانم را از دور  ندا

 که جات نبود!  یبود ییتو جا یتو اشتباه  -

 را با حرص باز و بسته کردم که ندا دوباره گفت: چشمانم

 نامزدت! یچارهب -

لب به دندان  یشبه جا یندا را از جا بکنم ول یتک موهاداشتم تک  دوست
 و لب زدم: یدمکش

 کدوم بازداشتگاهه؟  -

 خود اشاره کرد. ینبه من انداخت و به ماش ینگاه  ندا

 !یرمدارم اونجا م یای،با من ب تونییم یول یاد،ازت خوشم نم ینکهبا ا -

 آدرس رو بده. یست،به لطف تو ن یازین -

 یخود تاکس یرفتم و برا یابانسمت خ یآدرس را داد و من با سردرگم ندا
واقعا شوکه بودم و با  یول یاوردم،خود ن یندا به رو یجلو ینکهگرفتم. با ا

 : کردمیخودم تکرار م

 ی؟امزدچه ن -

کرده بود   یچون او مرا به عنوان نامزد خود معرف  رفت،یم یرسامبه ام شکم
نداشت که با سبحان دعوا کند. با  یلیبود و دل یدهاو که سبحان را ند یول
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 رمان  کی

را  سامیر ام یو شماره یدکوب امینهکاوه، ضربان قلبم نامنظم در س یادآوری 
 گرفتم.او با حرص لبم را گاز   یصدا یدنگرفتم. با شن

 ی؟اخونه یرسامام -

 آره چطور مگه؟ -

 پرسیدیکاوه دعوا کرده و بازداشتگاهه، اگه م  یمبه او بگو کشیدمیم  خجالت
 گفتم؟یم یدبا یو چرا؟ چ  دونییتو از کجا م

 شنوی؟یصدام رو م یلسئو -

 کاوه بازداشتگاهه!  یرسامام -

 با بهت لب زد: امیرسام

 ی؟چ  -

 ... .یایب یبردار یزیچ یسند یشهم -

 عمو رضا خبر داره؟ -

کرد و من در دل خود   یشانیحرف خود، مرا دچار ترس و پر  ینبا ا امیرسام
 تکرار کردم:

 هم بفهمه!« ید! نبانه»

 !یلالو سئو -

 !یانگو، فقط توروخدا ب یچیتو هم لطفاا بهش ه دونه،ینه نم -
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 رمان  کی

پشت خط خشکش   امیرسحدس بزنم که ام  توانستمیرا قطع کردم و م  تماس 
سوال درون ذهنش، تنها  یهامجبور بودم او را با عالمت یزده است ول

 بگذارم.

به  توانستمینم یمن حت  فهمید،یخانوم موضوع را م یاثر  یاآقا رضا،  اگر 
که کاوه با نامزد سابق   دادمیم  یحتوض  یدها نگاه کنم، اصالا چطور باصورت آن

 شده است! یر من درگ

 یبلند  یهاشدم و با گام  یادهپ  یبا عجله از تاکس  ی،کالنتر   یجلو  به  یدنرس  با
 .وارد پاسگاه شدم داشتمیکه برم

به کدام اتاق بروم  یدبود بپرسم که با یستادهکه در سالن ا  یاز سرباز خواستم
 .یدمرا بعد چند ماه در مقابل خود د که سبحان

 یایبه من اصابت کرد و من فارغ از دن یاحس کردم صاعقه یالحظه برای
 او شده بودم. یخکوبم یکنون 

و  گفتیبه سبحان م یزیبود، داشت چ یدهکه انگار زودتر از من رس ندا
 .دادیتکان م «ی»منف  یسبحان سر خود را به معن

بود، ناگهان  یلفظ  یمن نشده بود و با ندا در حال دعوا یکه متوجه  سبحان
من، بدون توجه به او از  یمن ساکت شد و اسمم را زمزمه کرد ول یدنبا د

 کرد.  یمکنارش رد شدم که دوباره صدا

 .خبریمیکه ما ب   ینامزد کرد یتو کِ  -

 زدم و به سمت او برگشتم. نیشخندی
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 رمان  کی

 ین؟هست یمگه شما ک  یارین،سر در ب یاز هرچ  یدمگه شما با - 

 ... .یلسئو ینبب -

تا  کردمیکه کنترل م  ییهم فشردم و با صدا یرو یترا با عصبان هایمدندان
 از اندازه بلند نشود لب زدم: یشب

 یدی؟فهم یار،اسم من رو تو اون دهنت ن -

و من از سرباز سراغ کاوه را گرفتم  یستباال رفته مرا نگر  یبا ابروها سبحان
 که گفت بازداشتگاهه!

خودم  یانداختم و به ساعت مچ  یمرو یجلو یبه راهرو یاسترس نگاه  با
 چشم دوختم.

که با سبحان  آمدیخوشم نم یچه ینکه. با ارسیدیزودتر م یرسامام کاش
از او مجبور بودم که سر صحبت با او  گرفتن  یتبه خاطر رضا یحرف بزنم ول

که درون آن  ییبا صدا یستادم،مقابلش ا یدد یرا باز کنم. سبحان وقت 
 لب زد: زدیموج م یمانیپش

فرصت  یه یدار باشه ولخنده تونهیم ینبعد سه سال ا دونمیم یلسئو -
 به من بده! یگهد

 زد: یادشد که فر  ینچنان خشمگ ندا

 یگی؟م یچ  یدار سبحان تو چه مرگته، -

 :یدشده بود داد کش یکه انگار از دست ندا عاص  سبحان
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 رمان  کی

 خفه شو ندا! - 

 ییاز اتاق خارج شد و با ابروها یتبا عصبان یاو هفت_هشت ساله یس مرد
 خورده بود لب زد. یوندبهم پ یتکه از عصبان

 خبرتونه؟چه -

ها شده بودند، به مرد که قطرات اشک باعث درخشش آن  ییهابا چشم ندا
 نگاه کرد و گفت:

 دارم. یتجناب سروان من شکا -

انداخت و سر خود را با تأسف تکان داد. مرد رو به من   یبه سبحان نگاه   مرد
 .یدانداخت و پرس ینگاه 

 ین؟هست یشما نامزد کاوه صابر  -

 چرخیدیانم در دهانم نمسبحان و مرد در حال چرخش بود و زب ینب نگاهم
 باعث شد به سمت عقب برگردم. یرسامام یکه ناگهان صدا

 یل؟کاوه کجاست سئو  -

 اضطراب لب زدم: با

 بازداشتگاهه. -

 ی؟چ  یآخه برا -

 انداخت و لب زد: یرسامبه ام ینگاه  مرد
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 رمان  کی

 آقا! ینا یتبه خاطر شکا - 

 :یدچشمانش پر از خشم شد و پرس امیرسام

 ی؟چ  یبرا -

 زد: یپوزخند سبحان

مملکت صاحب ندارن که سر بشکنه و   ینخاطر شکستن سرم؛ فکر کرده ا  به  -
 بهش کار نداشته باشه؟ یکس

 لب زد: یبا ناباور امیرسام

 !کنهیکار رو نم  ینکاوه عمرا ا  یول -

 به سرش اشاره کرد. سبحان

 .ینجاستسته که امدرکه...سر شک ینما -

 و لب زد: یدسمت سروان چرخ امیرسام

 تا نمونه بازداشتگاه! یمکن  یکار چ یدبا -

 به سبحان اشاره کرد و گفت: سروان

 .یرینبگ یتآقا رضا یناز ا یدبا -

 سمت سبحان رفت: یرساماتاق شد و ام وارد

 یر خبهموضوع ختم ینبده تا ا یترضا یانشده، ب یزیآقا خداروشکر که چ -
 بشه.
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 رمان  کی

 به من انداخت و لب زد: ینگاه  سبحان 

 باشه. یر خ یدیخواب د -

 لب زد: یعاص امیرسام

 خورده. یهنشده دوتا بخ یزیبابا سرت که چ -

سبحان را گرفت و او   یدوباره بازو  یرسامگذشت که ام  یرساماز کنار ام  سبحان
 را به سمت خود چرخاند:

 یکرد  یکار چ  ینبب  کنه،یبلند نم  یناحق دست رو کس  برادر من، کاوه به  ینبب  -
 که... .

 سام زد و با پوزخند لب زد: یر به ام یاآهسته یاضربه سبحان

 اون تو بمونه. یدبا -

شد و من با  یرهبه من خ یتاسترس به سبحان نگاه کردم که ندا با عصبان از 
 لب زدم: یلحن آرام

 بده. یتبرو رضا یاب کنم،یسبحان ازت خواهش م -

برخورد من شوکه شده بود، اسمم را زمزمه کرد و من  یکه از نحوه  امیرسام
 ادامه دادم:

 .کنمیهات گوش مبده، من هم به حرف یتبرو رضا یاب -

مانع او نشده بود، صد درصد وسط  یرسامچنان سمتم آمد که اگر ام ندا
 .کشیدیم کشییسو گ یسکارمان به گ  یکالنتر 
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 رمان  کی

 لب زد: یتبا عصبان ندا 

 .یبش یک به سبحان نزد یتو حق ندار -

 لب زد: یتندا گرفت و با عصبان سبحان

 !گردییخونه برم -

 .پوزخند زد ندا

 یکه هرکار  دونییاجرا، م ذارمیرو م میهسبحان، مهر  کنمیم یتازت شکا -
 .یاداز من برم

 با پوزخند لب زد: سبحان

 برو انجام بده. -

 گوش سبحان نواخت.  یر ز یمحکم یلیدست خود را آزاد کرد و س ندا

 !یرو ندار یچیه یاقتتو ل -

رفتن   یرونقصد ب  یکس  یدد  یوقت   یم،برو  یرونکه ب  دادیتذکر م  یکه ه   سربازی
که سبحان رو به من   یندازدب یروننداره، به زور متوسل شد و خواست ما را ب

 :یدپرس

 یگه؟د کنییام گوش مهبه حرف -

: گفتیم یکه ه   ی»بله« تکان دادم و سبحان رو به سرباز یبه معن سری
 گفت:  «یرونب یم»بر 
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 رمان  کی

 من با جناب سروان کار دارم. - 

 لب زد: یرساموارد اتاق شد و ام سبحان

 شناسیش؟یم -

 »بله« تکان دادم. یبه معن یو سر  یدمکش  یقیعم نفس

 نامزد سابقمه! -

نگاهم   یرهخ  یقهچند دق  ید،بگو  یزیچ  توانستیکه از شدت شوک نم  امیرسام
 .گرفتیکه نگاهش را از من نم  گشتیم یزیکرد و انگار دنبال چ

 که بهش دستبند زده بودند، سمت ما آمد  ییهابعد کاوه با دست  یقهدق  چند
 :یدبا تعجب پرس یدر کالنتر  یرساممن و ام یدنو با د

 کنین؟یم یکار چ ینجاشما ا -

 به من انداخت و آهسته گفت: ینگاه  امیرسام

 .یدمم یحبعداا برات توض -

. سبحان که یمآمد یرونبه همراه هم ب یاز کالنتر  برگه را امضا کرد و پای
او خواست   یدنکرد که کاوه با د  یمصدا  یدنممنتظر من بود، با د  یکالنتر   یرونب

 :مانع شد و لب زد یرساممسمت او حمله کند که ا

 چته تو؟ -

 گفت:  یبه من انداخت و عصب نگاهی
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 رمان  کی

 رو تو زبونش بچرخونه. یلحق نداره که اسم سئو - 

 به من انداخت و من کاوه را به آرامش دعوت کردم: ینگاه  امیرسام

 .یامم یگهد یکممن هم  ینتو ماش یدشما بر  -

 نگاهم کرد: یعصب کاوه

 ی؟بکن خواییم یکار تو چ -

به کاوه اصرار   یرسامسکوت نگاهش کردم و سمت سبحان گام برداشتم. ام  در 
 یبه سرخ  یتکه از عصبان  یکاوه با چشمان   یشود ول ینکه سوار ماش  کردیم
او دچار دلهره شده   ینگاه پر از عصب  یر به من چشم دوخته بود و من ز  زد،یم

 . سبحان خواست لب باز کند که گفتم:بودم

حرف زدن وقت  یربع برا یهفقط  رفتیم،یم یشهکه هم ییجا یامفردا م -
 .یدار

من   ینکهرفتم و بعد ا  ینچشمان متعجب سبحان سمت ماش  یدر جلو  سپس
 شدم، کاوه هم سوار شد. ینسوار ماش

کاوه   یدعوا  یللب باز کنم و دل  ترسیدمیبود که م  ینسنگ  یقدرآن  ینماش  جو
 بود گفت: یر ن ذهنش درگکه مثل م  یرسامرا بپرسم. ام

 ی؟حرف بزن  خواییکاوه نم  -

 ادامه داد: یرسامنگفت که ام یزیچ کاوه

 ...؟یچ  ی...آخه برایارو ینا -
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 رمان  کی

 لب زد: کاوه 

 بشم. یادهپ خوامیبزن کنار م یرسامام -

 ی؟بر  خواییآخه کجا م -

 :یدکش  یادفر  کاوه

 سر قبر خودم، گفتم بزن کنار! -

شد. به کاوه نگاه کردم که برخالف  یادهپ ینکاوه از ماش  ترمز کرد و امیرسام
 :یدرو به من پرس یرسامشروع کرد به گام برداشتن و ام هاینحرکت ماش

 شده، نه؟ یچ  یتو خبر دار -

 در دراز کردم. یرهگرفتم و دستم را سمت دستگ  یرسامرا از ام نگاهم

 .ی ممنونم که اومد ا باهاش حرف بزنم، واقعا یرمم -

 گرفت و لب زد:  یممانتو یناز آست یرسامبشم که ام یادهپ یناز ماش خواستم

مطمئنم که  یه،عصب قدر ینچرا کاوه ا یبد یحبهم توض یشهم یلسئو -
 !دونییم

 را با زبانم تر کردم و گفتم: لبم

 ولم کن. یرسامام -

که   یرسامشدم. ام یادهپ ینرها کرد و من هم از ماشدست خود را  امیرسام
 ینشست. به سمت کاوه گام برداشتم که رو ینقصد رفتن نداشت در ماش
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 رمان  کی

من   یپا  یبود. با صدا  یچیدهدر هم پ  یحساب   یشهاجدول نشسته بود و اخم 
 سر خود را باال گرفت و پوزخند زد.

 وقت تو...!دوست دارم و اون یگممن بهت م -

 :یدخند عصبی

 زد! یشکه دلت رو آت  یسمت کس یریمن م یچشما یجلو -

 او نشستم که ادامه داد: کنار 

 ی؟من فکر کرد یشنهاداصالا به پ -

فکر نکرد، تمام شب را به  شودیمگر م یم،داشتم لب باز کنم و بگو دوست
 یرونب  یفمام. گردنبندرا از درون کهم نگذاشته  یچشم رو  یکه زد  یخاطر حرف 

حس کردم  یالحظه یگردنبند ثابت ماند. برا  یکه کاوه نگاهش رو  یدمکش
 نگاهش را عوض کرد. یر رنگ نگاهش عوض شد و مس

 که... .  بینمیاالن م یول بینم،یرو تو گردنت م ینا کردمیفکر م -

 دادم: حرفش را خورد و نگاهم کرد که ادامه یادامه

 ... .دونییراستش م یفکر کردم کاوه، ول یلیخ -

 حرفم را گم کردم:   یدرون چشمانم زل زد و من حس کردم رشته  یممستق  کاوه

 ی؟راستش چ  -

 و ادامه دادم. یدمام کشلب خشک شده یرا رو زبانم
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 من و تو... . - 

 لب زد: یعاص کاوه

 یل؟سئو یمن و تو چ  -

 :یدرا سمتش گرفتم که کاوه نگاهش لرز گردنبند

 .یبه گردنم بنداز یدگردنبند و خودت با  ینا -

 شدم. یر زکاوه برق زد و من از خجالت سربه  چشمان

 من رو نگاه کن. یلسئو یل؟سئو یگفت   یا...االن چ  -

 لب زدم: یفیضع ینگاهش کردم و با صدا یسخت  به

 به تو دارم. یحس یهفکر کنم من هم  -

 به من چشم دوخت: یو با ناباور یدندخ کاوه

 خانم! یلبه واهلل نوکرتم سئو -

 :یدداد کش یو کاوه از جا برخاست و با خوشحال یدمخجالت لبم را گز  از 

 چاکرتم! یاخدا -

که داشتند از کنارمان  هاییینو ماش کشیدیسرخوشانه داد م کاوه
 یرسامام  یول ند،کردیهمه با تعجب به کاوه و سپس من نگاه م  گذشتند،یم

دارد   ینماش  ینهاز آ   کردمینشسته بود و من حس م  ینساکت و آرام در ماش
 .کندیم یمانتماشا
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

تمام  یانکه نما  یو لبخند پررنگ  درخشیدندیکه از شوق م  یبا چشمان  کاوه 
 احساسات او بود، سمتم آمد و دستش را به سمتم دراز کرد:

 بده به من. -

 سته لب زدم:تعجب نگاهش کردم و آه با

 ینجا؟ا -

 :یدمرا نگاه کرد و آهسته خند بارید،یها مکه عشق از آن  یبا چشمان  کاوه

 داره؟ یمشکل ینجاا -

 :یدشدم که بلند خند یرهبه او خ گیج

 جان گردنبند رو بده! یلسئو -

 :یدمشد و لب گز  یدهکش  یرسامام یننگاهم به سمت ماش ناخواسته

 زشته! -

 زشته؟ یچ  -

 شده بودم، با خجالت گفتم: یرهخ ینطور که به ماشهمان دوباره

 تو گردنم. اندازمیخودم م -

 جمع کرد و گفت: یطنتچشمانش را با ش کاوه

 گردنبند رو بده.  یگه،د د نه -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

چشمان درخشان او با خجالت سمت   یدنرا به سمتش چرخاندم و با د  سرم 
 حرکت کردم. ینماش

زدم و با ضربان  یدنمن خودم را به نشن یدا کرد ولبا خنده اسمم را ص کاوه
 شدم. ینسوار ماش کوبیدیم مینهتند در س یلیکه خ  یقلب

چشم در چشم شوم  یرسامتا سر بلند کنم و با ام کشیدمیآنکه خجالت م با
 یرساماز پشت به ام  یکنجکاو  یقدر مرا کنجکاو کرد که از روسکوت او آن  یول

 .کندینگاهم م یرهخ ینهآ از  یدمنگاه کردم که د

 تر یشکه ضربان قلبم ب  یرسامنگاه ام  یاز گنگ   یااز شدت خجالت بود،    دانمنمی
 یرو یرنگ لبخند کم یرسامشد ناگهان ام یناوج گرفت. کاوه خندان سوار ماش

 خود جا داد. یهالب

 انگار! خونهیکبکت خروس م  -

 یرسام آن را جمع و جور کند، به ام  توانستینم  جورهیچکه ه  یبا لبخند  کاوه
 نگاه کرد و با خنده گفت:

 جواب بله رو گرفتم چرا خوشحال نباشم آخه! -

 حسیب  خواستیکه م  ییمکث کرده و سپس با صدا یقهچند دق امیرسام
 نباشد گفت:

 مبارکه. یلیخ -

 به من انداخت و لب زد: ینماش ینهاز آ  ینگاه  سپس
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 خانم مبارکا باشه. یلسئو - 

 ینگاه کنم. با صدا یرسامسرم را بلند کنم و به ام توانستمیخجالت نم از 
 یرسامکردم و ام  «یلب »تشکر  یر ز  شنیدم،یم  یکه خودم هم به سخت   یفیضع

 کرد.  یرا پل یآهنگ شاد

و با خنده  شدیبا اخم مانع م یرسامدهد که ام یزیقر ر خواستیم کاوه
او کار خودش را   یتوجه به تذکرها: »فقط دست بزن!« و کاوه بدون  گفتیم
 .کردیم

برعکس  شدیم یدهخشک د یار و در مواقع بس یجد یرساماندازه که ام هر 
 را از پشت بسته بود! یطانلبخند به لب داشت و دست ش یشهکاوه هم

 یدحرکت کند، چون امروز با یمارستانگفت که به سمت ب  یرسامبه ام کاوه
 .داشتندیدستم را برم ییهبخ

و  یمبه سمت خانه حرکت کرد یمارستان،دستم در ب هاییهبرداشتن بخ بعد
هم   به  یحساب   یرسامام  یدر حال پخش بود و ابروها  یاآهنگ عاشقانه  بار ینا
افتاده باشد  یزیچ یادخانه، کاوه انگار  یبه جلو یدنخورده بود. با رس یوندپ

 گفت:

 موند! یمارستانب ینگ تو پارک ینماش یوا -

 زد. یلبخند محو امیرسام

 ها! یدهعقل و هوشت پر  -

 مرا نگاه کرد. کاوه
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 خانم پرونده! ینا یرسام،ام - 

 یامنتظر کاوه  ینکهدراز کردم و بدون ا یرهخجالت دستم را سمت دستگ با
 .یدمباشم، با سرعت به سمت خانه دو یرسامام

 کردیفکر م دیدیخانم مرا م یاکه اگر ثر   داشتمیقدر بلند برمرا آن هایمگام
سرعت خود را کم کردم   ی،به در اصل  یدندنبالم کرده است! با رس  یزیچ  یسگ 

 و وارد خانه شدم.

 :یدپرس یمن با نگران  یدنخانم با د ژیال

 !یجان...زود برگشت  یلشده سئو یزیچ -

 یالخانم و الهه را گرفتم که ژ  یاتکان دادم و سراغ ثر   «یرا به حالت »منف   سرم
 خانم گفت:

...ناهار هم رو یرمناخوش احواله دارم م یکممنم دخترم  یزم،عز  یدرفتن خر  -
 برم. یگهمن د خورن؛یم یروناجاق گازه، خانم و الهه خانم هم نهار رو ب

 ی؟چ  -

 شد: یرهخانم با ترس به من خ یالکه ژ  بلند تلفظ کردم یرا چنان با صدا چی

 خانم حالتون خوبه؟! یلسئو -

به  تر یشب دانستمیکه م یکه داده بودم با لبخند یجمع کردن سوت  برای
 کردم لب زدم:  یداها شباهت پاحمق

 .یشهشاءاهلل که حال دخترتون خوب مان -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یالخروج ژ تشکر کرد و از کنارم گذشت. با یزیآمخانم با لبخند محبت ژیال 
 یزهاییچخانم به او هم داشت همان یالو انگار ژ یستاداو ا خانم کاوه مقابل

 با هم حرف زدند. یقهکه چند دق  گفتیکه به من گفته بود را م

 ها باال رفتم و خودم را درون اتاق پرت کردم.سرعت از پله با

. بزاق ختمشنایخود را نم یگر دستپاچه شده بودم که خودم هم انگار د چنان
خودم را به خواب   ینکهبا فکر ا  یدم،تخت دراز کش  یدهانم را قورت دادم و رو

کاوه خواست سر صحبت را باز کند، نتواند چشمانم را محکم   یانابزنم تا اگر اح
 بستم.

به خواب   یقهدر عرض ده دق  تواندینم  یانسان نرمال  یچه  ینکهبعد با فکر ا  ولی
به در خورد و  یاتخت نشستم. با نشستن من تقه یبرود بلند شدم و رو

 سپس در اتاق گشوده شد.

از شدت خنده  یست،بود دردم چ یدهمن فهم ییافهق یدنکه انگار با د  کاوه
لب  خواستمیم ینگاهم کرد. ه  یرهخ یقهصورت خود را جمع کرد و چند دق

همان که  یول گفتمینم یزیو چ شدمیم یمانوسط راه پش یباز کنم، ول
که کاوه ابتدا با خنده و سپس با اخم   یدچنان لرز یمخواستم لب باز کنم صدا

 نگاهم کرد: یساختگ 

 یدی؟مگه جن د یلسئو -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

تمام داشت  جنبگییشدن او به من قلبم با ب  یک گام برداشت و با نزد  سمتم 
ممکن بود آن سوراخ  و هر آن لحظه کردیم یجادا یسوراخ بزرگ  امینهدر س
 پرت شود! یرونتر شود و قلبم به ببزرگ

 دستش را دراز کرد و گفت: کاوه

 بانو! یدیگردنبد رو م  -

 دست لرزان گردنبند را درون دست او جا دادم و کاوه کنارم نشست. با

 بچرخ. یلسئو -

که   یمو بگو  یرمخواستم دست دراز کنم و گردنبند را از دست او بگ  یمانیپش  با
و  یدانگار ذهن مرا زودتر خواند که دستش را عقب کش یول بندم،یخودم م

 گفت:

 برسم! یمببندم برم به کار و زندگ ینوجان من خستم، بذار ا یلسئو -

مکث گردنبند را در  یهرا کنار زد. با چند ثان یمو کاوه موها یدمناچار چرخ به
 گردنم جا داد و مرا سمت خود برگرداند.

 خانم من رو کشته ها! یارنگت بپره، ثر  ینیهر بار منو بب جوریینبه خدا ا -

من گذاشت   یپا  یحرکت سر خود را رو  یکزدم که کاوه در    یلبخند  ناخواسته
 و من زبانم بند آمد.

 بخوابم! ینجاا یقهتکون نخور بذار چند دق -

 کاوه نگاه کردم.  چشمان باز و گرد شده به صورت با
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

از پشت چشمان بسته  کردمیلبش قرار داشت و حس م یرو یمحو لبخند 
 .یندمرا بب تواندیهم، م

 یکردم ول  یشکه از شدت استرس به لرزش درآمده بود صدا  ییو با صدا  آرام
به خود گرفت. دوباره اسم  ترییشو لبخندش عمق ب کاوه چشم باز نکرد

خود، به من   ییرهلب زمزمه کردم و کاوه چشم گشود. با نگاه خ  یر »کاوه« را ز
 چشم دوخت و من دستپاچه به او نگاه کردم:

 یشی؟ُب...بلند نم -

 را باال انداخت و لب زد: یشابروها کاوه

 .چسبهیدر کردن م یخستگ  جوریینا -

 یمپا یسرش را از رو لرزیدیکه م  یمت سرش دراز کردم تا با دست را س دستم
 یک بردارم، با  یمپا یسرش را از رو همان که خواستم با دستانم یبردارم، ول

 دست خود کرد. یر حرکت دستم را اس

 قلبش گذاشت و لب زد: یمرا رو دست

 زنه؟یتند م چه بینییم -

او متمرکز کنم نگاهش کردم که ادامه  یثابت رو توانستمیکه نم  یچشمان  با
 داد:

 فقط به خاطر توعه! کنه،یکه داره مثل ساعت کار م  یقلب ینا -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 ی حس کرد. کاوه دستم را باال آورد و جلو یو کاوه آن را به خوب  یدلرز دستم 
 چشم خود گرفت و با لبخند گفت:

 .یتخواستگار یامفقط زودتر عمو برگرده که ب -

 :یدموجودم را قلقلک داد و من از خجالت لب گز ییبعج حس

 یشی؟کاوه بلند م  -

 .یدمکش  یا« گفت و من پوف کالفه»نه ییبا پرو کاوه

 یخستگ   یمزندگ  یپا  یبه بعد عادت کن، چون هروقت خسته بودم، رو  یناز ا  -
 .کنمیبه در م

 گفتم:  یفیضع یخجالت نگاهم را از کاوه گرفتم و با صدا با

 کاوه، لطفاا بلند شو.  یستمن من راحت -

مرا  یصورت گرفته یمن برداشت و وقت  یپا یسر خود را از رو یعسر  کاوه
 :یدپرس یدد

 ... .یمن از رو یکارها  ینا کنییتو که فکر نم یل،سئو -

بزند  خواستیکه م  ییهابا حرف یناز ا تر یشتا ب یدمحرفش پر  یانم زود
 خجالتم ندهد.

 .نباشه یکم یدمم، شاشوکه یکمنه؛ من فقط  -

 نگاهم کرد. یمزد و مستق یلبخند کاوه
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

سمتم،   یگردنبند رو گرفت   یکه وقت   دونییم، نماز تو شوکه  تر یشبه خدا من ب  - 
 پرت شدم. یینپرتگاه پا یهانگار آوار رو سرم خراب شد؛ حس کردم از 

 کاوه!  -

 جانم. -

 گفتم:  یآرام یمکث کردم و با صدا یقهدق چند

خانم موضوع رو، مطرح نکن من واقعاا خجالت  یابا ثر  یادتا خانوادم ب -
 .کشمیم

 کرد و گفت:  یاخم ساختگ  کاوه

 !یگهباال بزنه د ینبه مامانم بگم که واسم آست یدمن با یل،سئو یچ  یعنی -

 نه...االن نه! -

 چرا آخه؟ -

 .یدمکش  یقیعم نفس

 .کشمیخجالت م یلیبمونم، به خدا خ ینجاا تونمیقت نمومن اون -

 ی؟چ  یخجالت برا یل،آخه سئو یهچه حرف ینا -

 .یستادما ینهآ  یروبلند شدم و روبه یمسر جا از 

 .کنمینگو، خواهش م یچیتا خانوادم برگرده ه کنمیخواهش م -

 نگفت که من ادامه دادم: یزیشد و چ یرهبهم خ یبا نگاه ناراض کاوه
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

وقت موضوع رو با خانوادت مطرح مون، اونبرگشتم خونه یدرکم کن، وقت  - 
 کن.

 گفت:  زدیش موج مدر صورت یتیکه نارضا  کاوه

 چشم! یول کنم،یدرکت نم ینکهبا ا -

 زدم و آرام لب زدم: لبخندی

 ممنون. -

 ت:گف  رفتیم یرونطور که به سمت بزد و همان یلبخند کاوه

 .یمبخور  ییناهارمون رو دوتا  یینپا  یاهام رو عوض کنم، تو هم بلباس  یرمم  -

فرستادم و  یرونگفتم و کاوه از اتاق خارج شد. با خروج او نفسم را ب  «باشه»
 گذاشتم.  امجنبهیقلب ب  یدستم را رو

برداشتم و  ینگاه کردم و ناخودآگاه رژ لب امیدهپر رنگ  ییافهبه ق ینهآ  جلوی
 دادم. یساخته بود رنگ  روحیام که مرا ب شده یدسف یهابه لب یکم

لباس از   یضو بعد تعو  یدمهم کش  یرو  یپخش شدن رژ چندبار  یرا برا  لبانم
 اتاق خارج شدم.

 رفتم و به سمت آشپزخانه گام برداشتم. یینها پاپله از 

 یز م  یو رو  یدمخودم در ظرف کش  ییقهخانم پخته بود را با سل  یالکه ژ  غذایی
دار سرش نم  یموها  یکه رو  یکوچک   یبعد کاوه با حوله  یقهقرار دادم. چند دق

 نشست. یز انداخته بود با لبخند وارد آشپزخانه شد و پشت م
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 و با لبخند گفت: یدرو بو کش غذا 

 دستت درد نکنه! -

 نشستم و با خنده گفتم: یشروو روبه یدمرا عقب کش صندلی

 خوبه من غذا رو نپختم. -

 کاوه برق زد و گفت:  چشمان

ها،  یدیغذا رو هم کش یناصالا ا یه،پختت چطعم دست دونمیمن م یول -
 .یدهدست پخت خودت رو م یبو

 تعجب نگاهش کردم و لب زدم. با

 ی؟پخت من رو خورد دست یتو کِ  -

 مکث گفت: یقهبعد چند دق کرد،یم یر که انگار در گذشته س  کاوه

بودن  یدههمه خواب یما، شب وقت  یخونه یشب موند یاومد بار یه یادته -
 !یاملت پخته بود یه یبچه بود ینکهتون شده بود و تو با اتو و الهه گشنه

 :یدمفکر، بلند خند یقه. بعد چند دقیفتدب یادم یزیکه چ  انگار 

 اون... . یگی،اونو م یوا -

و ادامه   یدماملت درست کنم، دوباره خند  خواستمیکه مثال م  یروز  یادآوری  با
 دادم:

 ترسناکه! یافشق یمگه نگفت  ی،دستم انداخت  یلیتو اون روز که خ -
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 رمان  کی

 :یدبلند خند کاوه 

 ش... .مزه یخوب نبود، ول یادز ینگ  یبگ  ینهمچ یافشق یکم ییشخدا -

 حرفش را قطع کردم: دوباره

 .یدیش رو هم نپسندمزه یادمه -

 نگاهم کرد: یطنتبا ش کاوه

 !یادتههم  یقچه دق -

 به غبغب انداختم و گفتم: یباد ناخواسته

که   یت پررنگ بودقدر نقشاتو رو تو گذشتم فراموش کنم، اون یشهمگه م -
 .خوابیدمیم یارم،فردا چشات رو از کاسه درم ینکهها با فکر اشب

 م:قهقهه که جا خورده نگاهش کرد یر چنان زد ز کاوه

 یاری؟من رو درب یچشا خواستییتو...تو واقعاا م -

 که داده بودم گفتم:  یجمع کردن سوت  یگفتم و برا  یافتاد چ  یادم

 به خاطر همون! ی،بود یطونشر و ش یادیز ینکها یبرا دونییم -

من  یبا خنده »آهان« گفت و بشقاب خود را از برنج پر کرد و جلو کاوه
 گذاشت:

 !گفتییخب م -

 شدم و لب زدم: یرهپر شده بود، خ یادیکه ز  یبشقاب  به
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 رمان  کی

 .یادهز یلیخ ینکاوه ا  - 

 نگاهم کرد و گفت: یبا نگران  کاوه

 .یریاستخون، بخور جون بگ یکهت یه یشد ی،از خودت خبر ندار -

 را در حدقه چرخاندم: چشمانم

 نداره! یشمن گنجا یمعده یاندازه کشه،یرو بخورم کارم به دکتر م ینا -

 به خود اشاره کرد: کاوه

 و حاضر، تو غذاتو بخور! یدکتر ح  -

کردم   یدرون بشقاب باز  یو با غذا  یستمکه پر شده بود نگر   ییغذا  یبشقاب   به
 :یدمکاوه را شن  یکه دوباره صدا

 سرد شد. هیگبخور د -

آن کردم.   یدنشروع به جو  یقاشق از برنج را در دهانم گذاشتم و به آرام  اولین
م نمانده تا در معده ییحس کردم جا یگر چند قاشق پر در دهانم گذاشتم و د

نگاهم   یچشم  یر من بود، ز  یشرا بخورم. کاوه که تمام حواسش پ  یمغذا  یهبق
 کرد و لب زد:

 استخون! یکهت یه یکه شد  خورییغذا م جوریینا -

بشقاب خود را تمام کرده   یغذا  یدمکه د  یستمرا باال گرفتم و به کاوه نگر   سرم
 شده است: یرهبه من خ ینهسبهو دست

 خدا! جا داشت به قدر ینهم یگهم دمعده -
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 رمان  کی

تا بشقاب خود را  شدیبلند م یز طور که از پشت منگفت و همان یزیچ کاوه 
 دهد با لبخند گفت:قرار  ینکدر س

 پس حتمّا الزم شد برات شربت اشتهاآور بخرم. -

افتاده باشد، لب باز کرد و رو به من  یزیکردم و کاوه، انگار چ  کوتاهییخنده
 ادامه داد:

صبح   یعنیامشب    ینرفت بهت بگم، عمل عمو نادر جلوتر افتاده و هم  یادم  -
 .یرهعمل م یاونجا برا

که بندبند   یجانی. با هیده، به بند آمد و تمام بدنم لرزکاو  یهوییاز خبر  زبانم
 گرفته بود لب زدم:  یوجودم را به باز

 من. یخدا ی! وایشهبا...باورم نم -

به من وارد شده بود  یقدر شوک بزرگ شد. آن یرهزد و به من خ یلبخند کاوه
 .آمدیهم بند نم هایمیهکه گر 

آب را از دست   یوانلرزان، ل  یهاتبه سمتم گرفت و من با دس  یآب   یوانل  کاوه
 :یدمپرس لرزیدیکه م  ییو با صدا یدمقلوپ از آن را نوش یهاو گرفتم و 

 برگردن. توننیم یاگه امشب عمل شه، کِ  -

 گفت:  یدتر کرد و با تاک یکآب را به لبم نزد یوانل کاوه

 بخور. تر یشب یناز ا یکم -

 و کاوه ادامه داد: یدماز آب را نوش یکم  دوباره
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 رمان  کی

 فقط! یدعا کن یدخانم، امشب با یلعجله نکن سئو - 

رفت و تعادل خود را  یجفکر کردم سرم گ یالحظه یبلند شدم و برا یمجا از 
 .دهمیدارم از دست م

من از استرس تمام وجودم  یش اشاره کرد که آرام باشم ولبا دست کاوه
 :لرزیدیم

 .با بابام حرف بزنم یدبا...با -

 لب زد: ی»باشه« تکان داد و با لحن آرام یبه معن یسر  کاوه

 و... . زنمیچند ساعت قبل عمل بهش زنگ م -

 :یدمکاوه را بر   حرف

 باهاش حرف بزنم. خوامینه من االن م -

 به ساعت انداخت و لب زد: ینگاه  کاوه

 آروم باش. یکمجان  یلسئو -

 یدی؟رو م یلتاصالا کجاست، موبا دونمینم یلمکاوه توروخدا...من موبا  -

 و مرا به آرامش دعوت کرد: یدکش  یقینفس عم کاوه

 آروم باش. یلسئو -
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 رمان  کی

و من با سرعت از آشپزخانه خارج شدم.  یچیدم در هم پکردم معده  حس 
م به خورده بودم را باال آوردم. معده  یو هر چ   یدمدو  بهداشتییسسمت سرو

 حالم را بهم زد. اشیسوخت و ترش یبیطور عج

 کوبیدیم ییشومحکم به در دست زدیموج م یشکه در صدا  یبا نگران  کاوه
در  یبود و توان  یچیدهمن دل و روده در هم پ یکه در را باز کنم ول  گفتیو م

 بدنم نمانده بود.

سر باز کرد.  میهصورتم زدم و گر  یمشت آب رو آب را باز کردم و چند شیر 
هم بگذرد از حال خواهم  یکم  کردمیحس م زدم،یو عق م کردمیم یهگر 

 .رفت

طور کاوه باعث شد در را باز کنم و همان  یصورتم را با آب شستم و صدا  دوباره
رنگ  یدسف هاییکاش  یکاوه بودم ناگهان رو  ییدهپر به صورت رنگ  یرهکه خ

 کردم.سقوط  

 

*** 

کاوه که با   یدن. با دیستمتمام اطرافم را نگر  ی،باز کردم و با حس ته چشم
 : یدمچشمان نگران بهم زل زده است، آهسته لب زدم و پرس

 شده؟ یچ  -

که درونش سرخ   یمن، به سمتم خم شد و با چشمان  یصدا یدنبا شن کاوه
 شده بود نگاهم کرد و آهسته لب زد:
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 !یلسئو یوا - 

اش رد انداخت. من که با چانه یاز چشمش سر خورد و تا انتها یشک ا قطره
 یشناخت آن برا یکه حت  ییبا صدا ید،دلم لرز قطره اشک کاوه ته یدند

 بود لب باز کردم: یبههم غر  خودم

 شده کاوه؟ یچ  -

 آوردمیدر نمسر  چیز یچدست مرا گرفت و خداروشکر کرد. من که از ه کاوه
 یباال یز خانم و الهه و آقا رضا ن یاکه ناگهان ثر   یستمو منگ به او نگر  یجگ

زمزمه کرد و   یزیلب چ  یر چشمان باز من ز  یدنخانم با د یا. ثر یستادندسرم ا
 به من نگاه کرد. یبا نگران 

که   ییبا صدا یدنمکه چشمانش مثل کاوه سرخ شده بود، با د  یز رضا ن آقا
 بود لب زد: یدابغض در آن هو

 یمن جواب نادر رو چ  افتاد،یم ینکرده زبونم الل، برات اتفاق  ییاگه خدا -
 دادم؟یم

بود و قصد رها   یدهخانم چشمش به دست من خورد که کاوه آن را چسب  ثریا
 تر یشکردن نداشت. به دست کاوه فشار وارد کردم تا دستم را رها کند که او ب

 دستم را فشرد.

از دو کلمه را  یششدند و توان گفتن ب خشک کردمیکه حس م  ییهاآب با
 ندارم لب باز کردم:

 !سوزهیمعدم داره م کنمیشدم کاوه، حس م ینمن چرا همچ -
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شد و لب   یرهکه منقبض شده بود و چشمان پر از اشک به من خ  یبا فک   کاوه 
 باز نکرد.

 من کرد و الهه با چشمان پر از اشک مرا یرضا نگاه نگران خود را حواله آقا
 در آغوش گرفت.

داشته   یاز اطراف خود، درک  توانستمیو نم  کردمیو منگ به همه نگاه م  گیج
 بودند. یدهها مرا ندکه انگار سال  کردندینگاهم م یاباشم. همه گونه

تا  یول دادیگوشم را آزار م  یغشج یو صدا کردیم فینینکنار گوشم ف  الهه
خشک شوند منتظر ماندم.  هایشیهکه گر   یزمان  آرام شدن او صبر کردم و تا

 و با بغض لب زد: یستنگر یالهه مرا طوالن 

 آخه چطور تونست؟ -

م معده ی. دستم را رویدنگو یزیاز آن چ یشخانم الهه را صدا زد تا ب ثریا
 یا صدامن بود ب یگذاشتم و چشمانم از درد بسته شد. کاوه که نگاهش رو

 :یدرو به الهه غر یعصب

 الهه بلند شو. -

 با ترس بلند شد و کاوه به سمت من خم شد. الهه

 حالت خوبه؟ -

تکان دادم و کاوه پرستار را صدا کرد. پرستار همه را  «ی»منف  یرا به معن سرم
 :یدفرستاد و کاوه با ترس رو به پرستار پرس یرونب
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 یاد؟نم یمردان  یآقا - 

 .یاداالن م یر صاب یچرا آقا -

 یرسامام ینگاهم کرد. صدا یرفت و پرستار طوالن  یرونبا عجله از اتاق ب کاوه
 شدم. یرهکرد و با ترس به در خ  یخبا کاوه مو در تنم س یدادهایشو داد و ب

رفته و رفته گفتیرا م یزیچ یرسامبه ام یتکاوه که داشت با عصبان  صدای
 تمام تنم را لرزاند. شدیم تر یفصداها ضع

 به پرستار لب زدم:  رو

 .سوزهیم یلیخانم من چم شده، معدم خ -

 با تأسف نگاهم کرد و لب باز کرد: پرستار 

 !ینمتاسفانه مسموم شد -

 گرد شد:  چشمانم

مسموم شدم، اصالا چرا معدم  ینخوردم، چطور یزیمن که از صبح چ -
 سوزه؟یم

 یرسامفرستاد و خواست لب باز کند که ام  یرونب  ینفس خود را به سخت   پرستار 
شده بود، در   یختهبا هم درآم  یو نگران   یتکه عصبان  ییبا صورت نگران و صدا

 اتاق را باز کرد و به سمتم آمد:

 حالت خوبه؟ -

 :یدغر  یتچشمان گرد شده او را تماشا کردم و پرستار با عصبان با
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 .یدباش یرونآقا چه خبرتونه، لطفاا ب - 

من نفس  یدن. با دلرزیدینفسش بند آمده بود و لب و دهانش م امیرسام
 لب زمزمه کرد: یر و ز یدکش  یراحت 

 !یعوض کشمتیم -

 شد که با حرص گفت: یدهکاوه از پشت سر او شن  صدای

 !یرسامام -

 :یدلرز یشصدا امیرسام

 کاوه.  یشهم جوریینا دونستمیبه خدا من نم -

 گفت:  یتبانکرد و با عص  یاقروچهدندون کاوه

 .گرفتیرو م یلداشت جون سئو یتبازبچه -

 شدم و زمزمه کردم: یرهتعجب به کاوه خ با

 تو؟ یگیم یچ  -

 یبا ناباور  یرسام. امیچیدمکردم دوباره معدم سوخت و از درد به خود پ  حس
با  شد،یتر محجم آن بزرگ تر یشکه هر لحظه ب  یشد و با بغض یرهبه من خ

 سرعت از اتاق خارج شد.

 :یدپرس یو با نگران  یدبه سمتم دو کاوه

 یل؟حالت خوبه سئو -



  

 
391 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یستدبا  یرونمن به او، کاوه مجبور شد ب  یتوضع  یحدکتر و توض  یعآمدن سر   با 
 کند.  مینهتا دکتر معا

که داشتند   یتیو مسموم  زنندیدر مورد چه دارند حرف م  آوردمیسر درنم   ااصال
 یست؟چ کردندیث مدر موردش بح

 هم نخورده بودم که! یزیمن از صبح چ اصال

رفت و من رو  یرونداد، از اتاق ب یحبه پرستار توض یزهاییچ ینکهبعد ا دکتر 
 :یدمبه پرستار ملتمسانه پرس

 یتی؟خانم پرستار چه مسموم -

 به من انداخت و گفت: ینگاه  پرستار 

 شما رو مسموم کنه و... . خواستهیم یقصد جونتون رو داشتن، انگار کس -

 یونیفرمبا  یمرد یستادسرم ا یدوباره وارد اتاق شد و همان که باال کاوه
 هم به دنبالش وارد اتاق شد. یانتظام یروین

 چند نکته رو ازتون بپرسم. یدخانم رادمنش، با -

 :یدرا آهسته تکان دادم و مرد رو به من پرس سرم

کس   یا ینمشکوک هست یخداورد یالبه خانم ژ یصابر  یشما هم مثل آقا -
 دونید؟یرو مظنون م اییگهد

کرده بودم به کاوه چشم دوختم و کاوه رو به مرد لب   یقاط  یکه حساب   من
 زد:
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 رمان  کی

فعالا  موضوع رو یشونا یست،ن یجناب سروان من که گفتم وقت مناسب - 
 .یدسوالتون رو بپرس یگهچند ساعت د یه یداگه اجازه بد دونن،ینم

آورده بود که روح من هم از  یمانمن ا یشوکه ییافهق یدنکه انگار با د  مرد
که   یرفت و کاوه با استرس یرونخبر ندارد با تکان دادن سر خود ب یز چ یچه

 به من نگاه کرد. شدیم یدهدر صورتش د

م معده یبودم موضوع از چه قرار است، دست خود را رو یدهکه فهم من
 گذاشتم و با بغض لب باز کردم:

 ی؟چ  یآخه برا -

 نشست: یصندل یاز اتاق خارج شد و کاوه رو پرستار 

من خودم   یخوردم، ول  یکه تو خورد  ییمن هم از غذا  یست،معلوم ن  یچیه  -
 نشده! یزیمموندم چرا من چ

 ... .تونهیبوده؟ اون اصالا نم یآخه چرا، هدفش چ  -

 حرفم را قطع کرد: کاوه

. یدهربط م یرو به موضوع قبل ینا یسبسته نشده، پل یچون پرونده قبل -
چون موفق نشدن، احتمال داره   یتو رو بکشن، ول  خواستنیها قبال هم ماون

 که... .

 ردم.دهانم گرفتم و ناباورانه تکرار ک یرا جلو دستم

 ها... .اون یعنی یعنی، -
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 رمان  کی

 زمزمه کرد: یترا گاز گرفتم و کاوه با عصبان لبم 

 . کردییرو هم م جاشینکاش فکر ا  شدییم یباز یهبدون فکر وارد  یوقت  -

 چشمانم نقش بست و زمزمه کردم: یجلو یرسامنگران ام یقیافه

 کجاست؟  یرسامام -

 :یدپر حرص خند کاوه

 االن حسادت کردم ها! -

 شد. یدهکش  یوار د یبه ساعت رو نگاهم

 یه؟عمل بابام کِ  -

 هم به ساعت نگاه کرد. کاوه

 !یگهدو ساعت د -

 سوخت و چشمانم پر اشک شد: ممعده

 قرار بود من با بابام حرف بزنم کاوه. -

نکن   یهفقط گر   ی،باهاش حرف بزن   زنمینداره که، بهش زنگ م  یه...گر یسه  -
 !زمیعز 

و لبم را از شدت خجالت به دندان  یدکرد که دلم لرز  یانب یرا طور عزیزم
 .یدمکش
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 رمان  کی

 کردمیفکر نم  یچنگاه پر از مهر و محبت کاوه، در حال آب شدن بودم و ه  زیر  
 نگاه او شوم. یر روز من اس یکدر عرض 

و با رفتن  آمدیاز کاوه خوشم م یروز نبود، من از کودک  یک هم حرف  شاید
 یده»از دل برود هر آنکه از د  هایمیتر بهش فکر کردم، به قول قدکم  یگر نها دآ 

 برفت!«

حس  امیاو آن هم بعد آن شکست در زندگ  یدنها با دحاال بعد از سال و
 آیدیخوشم م یکرده و کلمه  ییر دوست داشتنم تغ یدوباره رنگ و بو کنمیم

حس من  یقدوست داشتن ال یه کلمهوصف حال من باشد، بلک تواندینم
 است.

. با باز زدیباال م یدشم داشت دوباره اسباز هم سوخت و انگار معده معدم
 یطنتانداختم و الهه را با ش یشدن در اتاق و ورود الهه به سمت عقب نگاه 

 لب باز کرد: یطنتسر داد و با ش یمصلحت  یکرد. چند سرفهما را نگاه 

...دستش  یلتو، بابا سئو یادب کشهیم کاوه مامان خجالت  - مال خودت اصالا
خوشحال بود هم  ساعت تو شوک بود، هم یهمامان  یر؛قدر نگرو اون

 باور کنه. تونستینم

 .یدمرنگ گرفتند و از خجالت لبم را گز  هایمگونه

 با لبخند به سمت الهه برگشت و گفت: کاوه

 که؟  دونیین، مباشم خواهر م یلمواظب سئو یچهارچشم یدبا -
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 رمان  کی

فرستاد و رو به  یرون، کاوه را به زور بکرد و به سمتمان آمد  یظیغل یشا الهه 
 من غذا آماده کند. یخانم رفته تا برا یاکاوه گفت که ثر 

 گفت.  یابه ساعت انداخت و باشه ینگاه  کاوه

دوباره خواست غر بزند که کاوه، قبل آن که بخواهد غر بزند، خود از اتاق   الهه
 خارج شد.

من خط و  یکه برا یفرستاد و با چشمان  یرونخود را ب ینفس کالفه الهه
 گفت:  کشیدینشان م

 شروع شد. یساعت خواهرشوهرباز یناز ا -

 یلتبد یم به لبخند تلخ اخنده یالآوردن ژ یادکردم و با به   یکوتاه   یخنده
 شد:

 یل؟شد سئو یچ  -

 را باال گرفتم و لب زدم: سرم

 ... .یالژ -

 آتش گفت: یحرفم را بزنم و مثل اسپند رو یاجازه نداد ادامه الهه

 رو بکنه آخه؟ ینکار همه سال چطور تونست ا یناصالا بعد ا یره،بره بم یاله -

 «یضهش مر »بچه ش افتادم که گفت:جمله ینآخر  یاد

 یروزهم قرار دادم، اگر موضوع به فمعده یو دستم را رو یدمکش  یقیعم نفس
 خواهد شد. یوانهوجدان داز عذاب یرسامو نامزدش مربوط باشد، ام
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 رمان  کی

 به الهه کردم و گفتم: رو 

 یشته؟پ یلتموبا -

او   یلگرفتن موبا  ی»آره« تکان داد و من دست خود را برا  یبه معن  یسر   الهه
 دراز کردم.

 بزنم؟ یزنگ  یهمن  یبد یشهپس م -

 :یدکش  یرونرا ب یلخود کرد و موبا یفدست داخل ک الهه

 البته! -

که   گشتمیم  یرساممخاطبانش دنبال اسم ام  یستالهه را گرفتم و در ل  موبایل
 تماس را وصل کردم. یند محوناگهان چشمم به نامش خورد و با لبخ

چند بوق تماس قطع شد و من بعد چندبار تالش آخر تماس وصل شد.  بعد
 .یدکش  یادسرم فر  یتپر از عصبان ییبا صدا سامیر ام

 ی؟چ  یعنی یدمجواب نم یالهه، وقت  یهچ -

 او درد گرفت. یباال یو من گوشم از صدا یدرا کش چی

 لب باز کردم: یلحن آرام با

 منم. یرسامام -

شد   یلپر از خجالت تبد  یبه لحن  یشمن لحن عصب  یصدا  یدنبا شن  امیرسام
 و زمزمه کرد:
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 رمان  کی

 !یلسئو - 

برخالف انتظارم سکوت  یرسامحرفش را بزند و ام یماندم تا ادامه منتظر 
 کرد.  یار اخت

 حالت خوبه؟ یرسامام -

در پنهان  یآن شوم و سع یمن متوجه خواستیکه نم یبا بغض امیرسام
 کردن آن داشت گفت:

 .کردمیبه خدا اصالا فکرش رو هم نم  یل،شه سئو  جوریینا  خواستمیمن نم  -

 ادامه دادم: یبغض کردم و با لحن آرام یز چرا من ن دانمنمی

 .یستتو ن یر موضوع که تقص ینخودت رو عذاب نده، ا یرسامام -

 گفت:  کردیو انگار داشت خودش را مالمت م یعصب امیرسام

 زدم آخه؟! یحرف  ینمن خاک به سر، من نفهم چرا اصالا همچ -

 بدهم تا خود را عذاب ندهد لب باز کردم: یناو را تسک ینکها برای

 االن، باشه؟! ینهم ینمتبب خوادیدلم م -

 رنگ گرفت: یشتر بغضش ب امیرسام

 !یکرد  یدامن دوبار از مرگ نجات پ تو به خاطر  یل،سئو کشمیخجالت م -
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 رمان  کی

 یحرف  ینچرا همچ یستی،آخه، گفتم که مقصر ن یهچه حرف ینا یرسامام - 
 یم،دعا کن یدهمه با یگه_دو ساعت دیکی ینجاا یا. االن هم بلند شو بزنییم

 !کننیبابام رو دارن عمل م ی،کنارم باش  یدپس با

 لب زد: اییهبعد از سکوت چند ثان امیرسام

 باشه. -

 شدم. یرهلبم کش آمد و به الهه خ یرو یرنگ کم  لبخند

لب   ی،باال انداخت و من با لبخند محو  «شد؟ی»چ   یرا به معن  یشابروها  الهه
 زدم.

 .یادداره م یچیه -

 یبازاسامراحت مشغول اس  یالخود را از دست من گرفت و با خ  یلموبا  الهه
 شد.

 زدمیلبش جا خوش کرده بود حدس م  یرو  یام،که هنگام نوشتن پ  یلبخند  اب
 اییوهمبعد کاوه دوباره وارد اتاق شد و با آب  یمخاطب او باشد. کم  یچه کس

 .که به دست داشت به سمتم گام برداشت

تا چند   یدبخوره ها، معدش حساسه...با  یلسئو  یآورد ند  یزیالهه مامان چ  -
 بخوره. یعاتهفته فقط ما

 زمزمه کرد: یتکان داد و کاوه عصب یسر  الهه

 گفتم؟  یچ  یدیشن -
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 رمان  کی

 :یدکش  یانداخت و نفس پر حرص یفشخود را درون ک یلموبا الهه 

 .یدمشن -

 را به سمت من گرفت و لب زد: یوهآبم کاوه

 بخور. یناز ا یکم -

. یدماز آن نوش یارا از دست او گرفتم و جرعه یوهدراز کردم و آب م دست
در  یرسام،و ناراحت ام خسته یدر اتاق باز شد و چهره بار یندوم یبرا

در هم فرو رفت و  یشهااخم یرسامام یدنچهارچوب در ظاهر شد. کاوه با د
 من با لبخند زمزمه کردم:

 .یزود اومد -

 با شرم گفت: امیرسام

 دم.بو یمارستانب یاطتو ح -

و مأمور وارد   یدمبه شالم کش  یدست   ی،مأمور آگاه   یمصلحت   یسرفه  یصدا  با
 اتاق شد.

 خب اگه حالتون خوبه من سواالتم رو بپرسم. -

»باشه« تکان دادم. مأمور سمتم  یبه کاوه انداختم و سرم را به معن نگاهی
 به دنبالش گام برداشت. یز ن یآمد و سرباز
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 رمان  کی

 یبم خود شروع به پرسش سواالت خود کرد. وقت  یو با صدا یستادا مقابلم 
کرد و سپس با تشکر از اتاق خارج   یادداشتها را آن به سواالت جواب دادم،

 و غرزنان زمزمه کرد. یدشد. الهه سمت پرده رفت و پرده را کش

 قدر هم پرحرف بود.ماشاءاهلل چه -

 صورت خود کرد و گفت: یچاشن یاخم کاوه

 الهه خانم. ینههم کارشون  -

 :یدپرس یشد و با لحن آرام تر یک به من نزد یرسامنگفت و ام یزیچ الهه

 ی؟خوب  -

به سمتم  یکوچک   یبیقرآن ج یرسام»آره« تکان دادم و ام یرا به معن سرم
 گرفت.

 قرآن. ینما ی،پدرت دعا کن یبرا خواییم یگفت   -

 نگاهش کردم که کاوه لب زد: یقدردان  با

 .آوردمیهم برات قرآن م گفتییبه من م یلسئو -

 که کاوه بشنود لب زدم:   یرا چپ کردم و آرام به طور چشمانم

 بدجنس نباش. قدر ینا یگهد -

کنار تخت   یصندل یرو یرسامفرستاد و ام یرونبا حرص بازدم خود را ب کاوه
چشم خود به ساعت  یکه از گوشه  طور من نشست. رو به کاوه کردم و همان

 گفتم:  کردمیکنار تختم نگاه م  یزیرو م
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 رمان  کی

 ی؟زنگ بزن  خوایینم - 

و   یدکش  یرونب  یدشروپوش سف  یبخود را از داخل ج  یلدر سکوت موبا  کاوه
 گفت:

احوال،  ینچون عمو نادر با ا ی،حرف برن  تونیینم یریتصو یتوضع ینبا ا -
 .یشهنگران م ینهتو رو بب

را برقرار کرد. بعد چندبار   ی»باشه« تکان دادم و کاوه تماس صوت   یمعنبه    سری
و با ذوق اسم او را صدا زدم. مادرم هم  یدممادرم را شن یبوق، صدا یدنشن

 انگار منتظر تماس من بود که با عجله گفت:

 رو بدم به بابات. یصبر کن گوش -

 انداز شد. ینآرام و پر از َخش پدرم در گوشم طن یبعد صدا یقهدق چند

 یی؟حالت خوبه بابا -

 شدند و لب زدم. یر سراز یمهااشک  ناخودآگاه

 ی؟خودت خوب  یی،خوبم بابا -

 :و آهسته لب زد یدکش  یقینفس عم پدرم

 بهت بگم. چیزییه خواستمیعمل، قبل رفتن ماتاق یرمبابا دارم م یلسئو -

که پدرم نفس کم  ی. با هر باریدکش یقیو نفس عم نفس کم آورد دوباره
فرو  یشتریو اشک چشمانم با سرعت ب شدیدل من خون م آورد،یم
 .ریختدیم
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 رمان  کی

 ... .یومدمن یروناگه من از عمل ب - 

 .یدمحرف پدرم پر  یانم یهگر   با

 .یاینم یرونو سالم از اتاق عمل ب یحشما صح یی،بابا جورییننگو ا -

بهم قول بده که بدون غم   یومدم،ن  یرونمرگ دست خداست بابا جون، اگه ب  -
که   یشیخوشبخت م یتقدر تو زندگو اون یدیادامه م یتو اندوه به زندگ

 .رو بخورن یتهمه حسرت زندگ

 اسم پدرم را زمزمه کردم و پدرم ادامه داد: آرام

 براش باش. یدختر خوب  کنی،ینم یتهم اذ یننسر  -

 شدت گرفت و با بغض لب زدم: هقمهق

 خدا!نگو تورو جوریینبابا ا -

 آهسته زمزمه کرد: پدرم

 بابا. یلدوست دارم سئو یلیخ -

 .یدممادرم را شن یمن عاشق او هستم که صدا یمبگو خواستم

عمل، براش دعا کن. فعالا قطع اتاق برنیجان، پدرت رو دارن م یلسئو -
 مواظب خودت باش. کنمیم

. معدم یهگر   یر پدرم زدم ز  یهاو به خاطر حرف  یدمپشت تلفن مادرم را بوس  از 
 .ریختمیبه درد آن اشک م توجهیو من ب   سوختیاز شدت استرس و درد م
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 رمان  کی

تاق شدند خانم و آقا رضا وارد ا یاثر  بار ینبعد در اتاق باز شد و ا یقهدق چند 
 :یدخانم با ترس پرس یاو ثر 

 شده؟ یچ  -

 :من بغض کرده بود آرام لب زد یهااشک  یر تحت تأث یز که ن  الهه

 عمل.عمو نادر رو بردن اتاق -

 .یدخانم به سمتم گام برداشت و مرا در آغوش کش ثریا

 .گردنیاونا برم یغصه نداره، چشم رو هم بذار ینکها -

 یو دل پر خودم را خال یزماشک بر  یشتر شد تا ب هیگایهخانم تک یاثر  آغوش
 کنم.

چک کند که افراد  خواستیبه اتاق آمده بود و م یسرکش یکه برا  پرستاری
با تأسف تکان داد و لب  یهمه آدم، سر  آن یدندر اتاق نباشند با د یادیز

 :زد

 ینجا؟خبره اچه -

 به کاوه خورد و لب زد: نگاهش

 ینجایین؟دکتر شما ا یآقا -

 تکان داد و گفت: یسر  کاوه

 .یدبر  تونیدیهماهنگ کردم؛ شما م  یمارستانب  یریتو با مد یهاتاق خصوص  -
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 رمان  کی

 از اتاق خارج شد. یانگفت و بدون حرف اضافه یزیچ پرستار  

 

*** 

را خواستار بودم. پدرم    یو از خدا سالمت   کردمیلب زمزمه م  یر را ز  یعرب   حروف
به دست گرفته بود و داشت قرآن تالوت  یمثل من قرآن کوچک  یز ن یرسامام
 .کردیم

 یهااز دوازده شب گذاشته بود و پدرم را در آنجا که فکر کنم طرف ساعت
 عمل برده بودند. یساعت هفت صبح بود برا

داشتند  یخود خلوت کرده بودند و هر کدام به نحو یدر سکوت با خدا همه
مادرم بودم تا خبر اتمام عمل را دهد،  یاز سو ی. منتظر خبر کردندیعبادت م

چشمم   یاز گوشه  یاذان، قطره اشک   ینشده بود. با پخش صدا  یفعالا خبر   یول
 ام رد انداخت.گونه  یسر خورد و رو

مادرم با سرعت   یشماره  یدنوه با دکاوه زنگ خورد و کا  یلبعد موبا  یهثان  چند
 تماس را وصل کرد.

رو به  یلزد و خداروشکر کرد. موبا یبود که کاوه لبخند یندخبر خوشا انگار 
 لب زدم. یلرزان  یسمت من گرفت و من با صدا

 مامان؟ شدیچ  -

 .یچیدمادرم در گوشم پ یپر انرژ یخسته ول صدای
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 رمان  کی

نادر به  یگهساعت د یهشاءاهلل تا بوده. ان یز آم یتخداروشکر عمل موفق - 
 .یادهوش م

 یننه اشک غم، بلکه اشک شوق به خاطر ا یول یختم،دوباره اشک ر بار این
 لطف خداوند که حواسش به پدرم بود.

 نتوانستم و از ته  یشوم، ول  یمهاتا باعث کنترل اشک   یدمدندان کش  یر را ز  لبم
 کردم.  یهدل گر 

. یختمن شکست و او هم، اشک شوق ر یصدا یدنمادرم هم با شن بغض
خانم دادم تا او هم با  یارا به دست ثر  یلموبا یمکه گذشت و آرام شد  یکم

 مادرم صحبت کند.

که بس کنم   فهماندیو با چشمان خود به من م کردینگاهم م حرفیب  کاوه
 لبخند بزنم. یهگر   یو به جا

. کردیکرده بود و نگاهم م  لبش جا خوش یرو یرنگ لبخند کم یز ن امیرسام
 زمزمه کردم:  لرزیدیکه به شدت م  یچشمانم را بستم و با دل

 شکرت« خدایا»

 

*** 

و پدرم هم رو به بهبود بود،   گذشتیم  یمارستانمن از ب  یصهفته از ترخ  یک 
 یقدر انرژآن یشتر که با او صحبت کرده بودم و الحمداهلل، صداقبل یکم
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یانبعد از پا یکرده بود و حت   یقداشت که شوق و ذوق را به وجود من تزر 
 بود. کوککوک  یفمپدرم به قول الهه ک یصدا یدنبه خاطر شن یز،تماس ن

 ینزمسال را که از آسمان به  یهابرف ینبودم و اول یستادهپنجره ا کنار 
 .کردمیرا تماشا م ریختندیم

 دیدیمن و کاوه، هر وقت ما را کنار هم م ینحس ب یدنخانم بعد فهم ثریا
سرخ که از خجالت سرخ  کردیزمزمه م  یزیلب چ  یر و ز  کردینگاهمان م  یطور

 .شدمیم

خودمان، کاوه چنان اخم  یکه برگردم به خانه  کردمیقدر هم اصرار مچه هر 
 که جوابش، از کتک خوردن هم بدتر بود.  کردیو تخم م

 کردیحواسش به من بود و به من محبت م یقدرمدت کم، کاوه آن ینا در 
 یقدرهاست دوستش دارم، چون آنبا کاوه سال  کردمیاوقات فکر م  یکه گاه 

 نبود. یفبودم که قابل توص به او وابسته شده

 یاباز شد و الهه و آر  یاطر حاز برف بودم، د  یدهپوش  ینزم  ییرهکه خ  طور همان
 شدند. یاطبه همراه هم وارد ح

آموزش و  یبازنشسته یز بودند و پدرش ن یمحترم یخانواده یاآر یخانواده
و متشخص حرف  ینقدر متآن یپرورش بود که هنگام حضور در خواستگار

 یغرق خوش  ی،پدرشوهر با فرهنگ   ینالهه از داشتن همچ  یجاکه من به  زدیم
 .شده بودم
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

کاوه و   هاییتبه خاطر حما یوصلت نبود، ول ینبه ا یراض یادخانم ز ثریا 
 کنند.  یعقد محضر  یاداد تا الهه و آر یتآقا رضا آخر سر رضا

خود   هاییمو او تمام تا  دیدمیتر او را مکه الهه عقد کرده بود، کم  یاز روز  ولی
 .گذراندیم یارا کنار آر

الهه در آنجا حضور داشت  یز در مطب خود مشغول کار بود ن یاآر یوقت  حتی
 کند.  یز آوالهه کم مانده بود که از دست او خود را حلق یاز کارها یاو آر

که الهه دوباره   یبه خودم انداختم و از اتاقم خارج شدم تا زمان   ینهدر آ   نگاهی
 .ینمنرفته او را بب یابا آر

که   هایییک که با پالست  یدمرفتم و الهه را در حال غرغر کردن د  ییناها پپله  از 
من گل از گلش شکفت.  یدنبه دست گرفته بود وارد خانه شد و با د

 .یدرها کرد و به سمتم دو هاینزم یرا رو هایک پالست

 جونم! یلسئو یوا -

لب  یر طور که الهه را در آغوش گرفته بودم زبه او رفتم و همان ایغرهچشم
 زمزمه کردم.

 ها! یمن رو فراموش کرد یدیرو د یاآر شعوری؛یب  یلیخ -

 ام کاشت و با لبخند گفت:گونه  یرو یابوسه الهه

 .برمیاز فردا تو رو هم با خودم م -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یهاخنده یانشد و من م یرهبا تعجب به من خ یاکه آر  یدمبلند خند چنان 
 گوش الهه گفتم:  یر ز امیدهبر 

 شده، حاال من هم اضافه شم؟ یخودش از دست تو عاص یاآر -

 نازک کرد. یمبرا یپشت چشم الهه

 از خداش هم باشه. -

که   یدمخانم را د یاام را کنترل کنم. ثر را در دهانم جمع کردم تا خنده لبانم
صورت خود  یرو یلبخند یاالهه و آر یدنو با د شدیم یکنزدداشت به ما 
 شد. تر یک نشاند و نزد

 یجواب او را داد که دوباره صدا یخانم با لبخند گرم یاداد و ثر  یسالم آریا
 .یدمگوشم شن  یر آرام الهه را ز

 دل مامانم رو هم برده! یاخداروشکر آر -

دوست داشت؛ فقط به خاطر  رو یاخانم از قبل آر یانگو...ثر  جوریینا -
 دودل بود. ینتونب یسن یفاصله

 چشم دوخت. یاو به آر یدکش  یقینفس عم الهه

من و الهه را به خود  کردیخانم که همه را دعوت به نشستن م یاثر  صدای
 .یممبل نشست یآورد و رو

 رو به الهه کرد و گفت: آریا

 یاری؟م ینجارو ا هایک الهه جان اون پالست -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 ییلهها چند وسرو برداشت و از درون آن  هایک از جا بلند شد و با پالست  الهه 
 کنار مبل گذاشت.  یعسل یشده را خارج کرد و رو یچکادو پ

هستن. مامان جون دامادتون  یزمخوشگلم و مامان عز  یلسئو یبرا هاینا -
رو انجام  یدمن خر  یقهبخره که البته با سل یهبراتون هد خواستیدلش م

 داد.

 انداخت و لب زد: ینگاه  یابه آر یخانم با قدر دان  ثریا

 جان. یاممنون آر -

 .خانم یاثر  کنمیخواهش م -

 هم به سمت من گرفت و لب زد. یگرید یشدهیچکادوپ  ییههد الهه

 .یادخوشت ب یدوارمام -

که در اتاق مانده   یلمزنگ موبا  یزدم و خواستم کادو را باز کنم که صدا  لبخندی
خود بلند   یباعث شد از جا  رسید،یبه گوش م  یراییرنگش تا پذ  یبود و صدا

 شوم.

 به جمع انداختم و با خجالت لب زدم: نگاهی

 .گردمیاالن برم -

 ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم.عجله از پله با

 کرد،یم ییخودنما یلمموبا یصفحه یکه رو یناشناس یشماره یدنبا د -
 .یدمسبحان را شن یعصب یتماس را وصل کردم و صدا
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

اجازه نداده بود تا طبق قول و قرارم با سبحان سر قرار بروم و به  کاوه 
گوش کنم. به خاطر همان موضوع، سبحان زخم خورده بود و   یشهاحرف

 .کردن من داشت  یتدر اذ یسع

 شنوی؟یم ینمتت،بب خوامیم یلسئو -

که به کاوه داده   ییو طبق قوال شنیدمیسبحان را م یتکرار یهاحرف دوباره
 .دادمیجواب او را هم م یدنبا یبودم، حت 

 سبحان لب باز کرد: دوباره

فرصت  یهجبران کنم، فقط  خوامیم یمونمبابا من پش یگی؟نم یچیچرا ه -
 فهمی؟یازت چرا نم خوامیم یگهد

 یرا دوا نخواهد کرد، ول  یدرد  تو  یمانیپش  یم،بزنم و بگو  یادداشتم فر   دوست
 کردم و سبحان ادامه داد:  یار دوباره سکوت اخت

 فرصت... . یهفقط گوش کن اگه بهم  یل،سئو یشمدارم از ندا جدا م -

 :زد یادفر  یشد و کاوه عصب یدهاز دستم کش موبایل

ها من  یزنگ بزن  یلبه سئو یگهد بار یه...یکهمرت کنییم یجاب یلیتو خ -
 و تو! دونمیم

 یهابود و پرده یستادهکه مقابلم ا یستمچشمان گرد شده کاوه را نگر  با
برگشته بود و چطور  ی. اصالا او کِ شدندیباز و بسته م یتاز عصبان اشینیب

 وارد اتاقم شده بود که من متوجه نشده بودم؟!
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 لب زدم: یبا لحن آرام زدهبهت 

 ی؟اومد یکِ   -

 .یدغر  عصبی

 رو نده. یکهمگه نگفتم جواب اون مرت -

 تو چطور... . یبود خب، ول یفتادهشمارش ن -

 نگاهم کرد. یعصب کاوه

 بود! یادز یلتموبا یصدا -

کنم تا  یکار ینکها یبودم، برا یرهکاوه خ یعصب ییافهکه به ق طور همان
 گفتم.  یزیام گذاشتم و آخ رمعده یخود را باز کند، دستم را رو یهاسگرمه

 ینگاهم کرد که از کرده یرا گرفت و با نگران  یمبازو یر ز یبا چنان سرعت  کاوه
 شدم و در دلم با خودم گفتم: »خجالت بکش دختر« یمانخود پش

 لب گشود: یبا نگران  کاوه

 حالت خوبه؟ -

 :ید»آره« تکان دادم و کاوه پرس یبه معن سری

 ی؟هات رو خوردقرص -

. ینمتخت بش ی»آره« تکان دادم و کاوه کمکم کرد رو یسرم را به معن دوباره
بود و به خانه  یفتکاوه نگاه کردم که دو روز کامل ش یخسته یبه چهره
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

چشمان پر از تعجب کاوه از  یخود بلند شدم و در جلو ی. از جابرنگشته بود 
 : یدمکاوه را شن  یاتاق خارج شدم که صدا

 یل؟سئو یریکجا م  -

 در سرم را داخل اتاق بردم و با لبخند لب زدم. یال از 

 .گردمیاالن برم -

 یدم،را گرم صحبت د یهخانم و بق یاثر  یبا سرعت از اتاق خارج شدم. وقت  و
را  یسکوییتو ب یختمر ییفنجان چا یکبا سرعت وارد آشپزخانه شدم و 

داروشکر از رفتم. خ یینها پاصدا از پله سرویگذاشتم و دوباره ب   ینیدرون س
 .افتادبه آشپزخانه نبود و من کارم زودتر راه  یادیز یدد یراییپذ

صورتش   یقبل خود که رو  یقهکاوه با تعجب چند دق  یدماتاق که برگشتم د  به
 .کردیجاخوش کرده بود مرا نگاه م

 کنه؟یت درد ممعده یگفت   یالک  -

 .یدمها لب برچنگاهش کردم و مثل بچه یشرمندگ  با

 .خوامیمعذرت م -

 اشاره کردم. یینگاهم کرد و من با لبخند، به چا یقیبا نگاه عم کاوه

رو   ییچا  یننمونده، حداقل ا یبرام باق  ییآبرو  یگهخانم د یاثر   یشمن که پ  -
 کامل بشه.  هامیدنخط خجالت کشهم بخور که چوب
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 ینیبه خود گرفته بود مرا نگاه کرد و س یاصکه درخشش خ  یبا چشمان  کاوه 
 .لب زدم یمانیرا از دست من گرفت و من با پش یچا

...نم یدببخش - که  کردمیسبحانه و داشتم قطع م یشماره دونستمیواقعاا
 تو... .

 و لب زد. یدکش  یقینفس عم کاوه

 .ینماس یماصالا امشب با هم بر  گیرم؛یبرات م یگهخط د یه -

 کاوه چشمانم گرد شد و پرسشگرانه نگاهش کردم.  یهویی ادیشنهپ از 

 ی؟به چه مناسبت  -

 سر داد. یکوتاه   یاخنده کاوه

 یمشکل  یرون،دلم خواست با خانومم برم ب  یهو  کنی؛ینگاهم م  جوریینچرا ا  -
 داره؟

»خانومم« قند در دلم  یکلمه  یدنو از شن یدمدندان کش یر را از خجالت ز لبم
 . کاوه با لبخند ادامه داد:آب شد

 خانم... . یلنکن! من عاشقتم سئو یگهکارها رو د  ینا -

 شدم. یرتر و سر به ز یدمخجالت کش تر بیش

من قادر به گرفتن   یکرد ول  یمصدا  یسر داد و با لحن آرام  یلبخند کوتاه   کاوه
 نگاهم از کف اتاق نبودم.
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

در چشمان   یرهکرد، آهسته سرم را باال گرفتم و خ  یمبار صداکاوه چند  ینکها  بعد 
 غرق شدم. یاهایماو در رو یعسل

و خوشحال بود، مردمک   خندیدیم  یداشت که وقت   یبیکاوه رنگ عج  چشمان
لب   خواستیکه ناخواسته آدم م  زدیو برق م درخشیدیقدر مچشمانش آن

 او برود. یو قربان صدقه یدبگشا

صورت او قرار   یکه اکثر اوقات رو  یشیرروشن بود و با ته رنگ پوستش  کاوه
 شود. یدهتر هم دظاهر و سن او بزرگ شدیداشت، باعث م

 یتمام وجودم از خوش دیدم،یاو را با لبخند م یداشت که وقت  یلبخند کاوه
در سکوت   یدد  ی. کاوه وقت داشتیبه حرکت وا م  یمهاو خون در رگ  شدیپر م

باال  ییابروکرده بود، تک  یز که ر یو چشمان  یطنتا شب کنم،ینگاهش م
 انداخت و لب زد:

 که خدا من رو برات فرستاده!  یو کمکش کرد یرو گرفت  یدست ک  ینبب -

اعتماد به نفس کاوه و  یناز ا یصورتم عمق گرفت. حت  یرو یپررنگ  لبخند
 .بردمیاو هم لذت م هاییشوخ 

 خودش رو هم فرستاده! یهااز فرشته یکیهوم، قربون خدا برم که  -

رنگ گرفته  یمهاچشمان کاوه برق زد و من، با آنکه از خجالت گونه مردمک
 .کردمیم بافییالخ مانیندهآ  یغرق در چشمان کاوه برا یرهخ یبودند ول

 ها؟ یکن  میوونهقراره انگار د یلسئو -
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 رمان  کی

که به در خورد، با ترس   یا. با تقهیدمو با چشمانم خندزندان گرفتم    یر را ز  لبم 
 .کندینگاهمان م یطنتالهه با ش یدمکه د  یدمبه سمت عقب چرخ

 گفتم... .  رفتمیجان، داشتم م یلسئو -

 زدیحرف م یخود، که وقت  یبم مردانه یکرد و با صدا  یاخم ساختگ  کاوه
 گفت:  داشتیقلب مرا هم به لرزش وا م

 ی؟سالمت  کجا به  -

و  یدخند شدیم یدهآب د یانم یالهه که همچون جنگل یرنگ  چشمان
 گرفته بود لب باز کرد:  یخود را به باز ییطال یطور که موهاهمان

 ذاره؟یداداش آدم نامزدش رو تنها م -

 کرد و رو به الهه گفت:  ینچ  کاوه

 که!  یاون بدبخت شد یزونتو آو -

 .یدبا حرص به کاوه چشم دوخت و کاوه بلند خند الهه

 یزونم؟من آو یه؟حرف چه ینکاوه ا  -

 یدنشد. با آنکه از د یکفر   یشتر خود را باال انداخت و الهه ب یهاشانه کاوه
و  یدملب گز  یود، ولام گرفته بخنده یز الهه، من ن یبامزه هاییدنحرص کش

 .یدمرو به الهه پرس

خانم هم از راه گل  یگهما، چند روز د یخونه یمسر بر  یه یایفردا نم یاناا اح -
 .رسهیم



  

 
416 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا
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 نگاهم کرد و لب زد: یبا شرمندگ  الهه 

 یمنامزد کرده، قراره بر  یاآر یهااز دوست یکی یام،ب تونمیمن نم یلسئو -
 جشن اون و... .

گفتم و الهه رو به کاوه   «یندهد »آهان  یحتوض یناز ا تر یشبالهه  ینکها برای
 گفت:

 کنین؟یپس شما نامزد م یکِ   -

کردن   یادآوری یزودتر با کاوه عقد کنم، ول خواستیآنکه خودم هم دلم م با
 الهه مرا خجالت زده کرد. یهویی

 و لب زد: یدکش  ینفس پر حرص کاوه

 ... .یومدهکه عمو نادر ن  دونییم یفردا، ول ینهم یگممن که م -

به من انداخت و از ته دل آرزو کرد که پدرم   یمثل برادرش کالفه نگاه   یز ن  الهه
 زودتر برگردد.

کرد و با  یالهه با عجله به من نگاه  کرد،یکه الهه را صدا م یاآر یصدا با
 ورودش به اتاق جا خوش کرده بود گفت: یلبش از ابتدا یکه رو  یلبخند

 .هم باش یلبرم، کاوه مواظب سئو یگهدمن  -

 به او رفت و زمزمه کرد: یاچشم غره کاوه

 مواظبم. -

 و از جا بلند شد.  یدنوش  یسکوییتخود را با ب  ییخروج الهه از اتاق، کاوه چا  با
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 .بینمتیم یینمن برم لباسم رو عوض کنم، پا - 

اتاق خارج شود   »باشه« تکان دادم و همان که کاوه خواست از   یبه معن  سری
 :یدمپرس ید،کردم و همان که سر او به سمت من چرخ  یشصدا

 نشد؟ یالاز ژ یخبر  -

 تکان داد و لب زد: «ی»منف  یبه معن یسر  کاوه

 چرا من مسموم نشدم معلوم شد. ینکها ییهقض یول -

 گفت:  یطنتکه کاوه با ش  یستمبه کاوه نگر  یکنجکاو  با

قشنگ شب  ی،داستان رو بشنو یادامه خواییاگه م یگم،البته االن که نم -
 .کنیمی. کنارش هم فوتبال تماشا میگماتاقم کل ماجرا رو برات م یایم

باال  «یه»چ یرا به معن یشچشمان گرد شده نگاهش کردم که ابروها با
ه زمزم کنمیدر سکوت و با چشمان گرد شده نگاهش م یدد یانداخت. وقت 

 کرد:

 یخونه یرهاصالا نگران مامانم نباش، امشب م ینکهنره و ا یادتتخمه هم  -
 .ییمدا

لبم نقش  یبر رو ی. لبخندموافق نبودم یچچرا با تنها ماندنمان ه دانمنمی
چه مرگم   یدشباهت داشت جز لبخند! کاوه که فهم  یزیبست که البته به هر چ

 و با خنده گفت: یدکش  یشده، پوف 

 .یریمم یرونبهتره ب ینماهمون س یول -
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و تمام تنم   کوبیدیم یرفت. ضربان قلبم به تند  یرونبا خنده از اتاق ب  سپس 
بعد رفتن او هم، نگاهش  ینگاه کاوه شده بودم که حت  یر قدر اس. آنلرزیدیم

 و قصد مجنون کردن مرا داشت. دادیچشمانم جوالن م یجلو

خودم را وزن کرده   یروز شدم. د  یرهبه خود خ  ینهخود بلند شدم و در آ   یجا  از 
 یدهپرتر د یز چاق شده بودم و صورتم ن یلوچند ماه چهار ک ینبودم و در ا

 .شدیم

 یول آمدیکه اضافه کرده بودم به چشم نم یبا وزن  ینسبتاا بلندم کم قد
 .درخشیدیم یبعج یاهمچشمان س

 یو موها یدمام کشخشک شده یاقلوه یهالب یتر کن را برداشتم و رو لب
 بلندم را شانه کردم.

خانم  یاثر  دار یمعن یهاکنم که از نگاه یضتعو یز داشتم لباسم را ن دوست
به خود انداختم و از اتاق خارج  یز . نگاه آخر را نآن شدم یخیالو ب یدمترس

 شدم.

 

*** 

شده بود نشسته   یدهپوشکه با برف    یسبز  یفضا  یدر محوطه  یلمف  یدند  بعد
 .مشترکمان بود یو کاوه در حال حرف زدن در مورد زندگ  یمبود
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کاوه آرامش را در   یبود و صدا یاز هر برگ  یو خال درختان لخت یرو نگاهم 
فرزندش هم  یکرده بود. کاوه دوست داشت زودتر پدر شود و برا  یدار من ب

 بود. یدهها چبرنامه

 یها حس سبک داشتم و بعد از مدت یتهم کنار او حس آرامش و امن من
کاوه ناخواسته پادزهر دارو را مصرف کرده بوده و   یدمفهم  ینکه. بعد اکردمیم

 شدم. یبه خاطر همون مسموم نشده، غرق خوش

 .به کاوه برسد یبیآس ینتر کوچک   خواستیچرا اصالا دلم نم دانمنمی

بوده و از  یختهاتاق کاوه قرار داشته پادزهر دارو را ر که در   یدر پارچ آب  ژیال
قبل خوردن غذا و در اتاق خود   یآب   یوانکاوه ل  یشههم  دانستهیکه م  ییآنجا

 بوده! یختهراحت درون غذا ر یالسم را با خ نوشدیم

 یادن ینما االن در ا دانستیخدا م  خورد،ینکرده کاوه آب نم  ییاگر خدا  ولی
 نه. یا یمبود

 یگر مجبور شده بودم مصرف کنم د  یالکه بعد کار ژ  یامعده  یهاخاطر قرص  به
 .یستن یاز ن یگر که د  گفتیم یز ن یاو آر خوردمیرا نم یاآر یهاقرص

 یفپسرش تعر  هاییطنتدخترش و ش یهاکاوه که در مورد خنده  یصدا با
شده  یدااز کجا پ دانمیکه نم  یذوق زده به او نگاه کردم و با حسادت  کردیم

 بود لب زدم:

 .یدوست داشته باش یدها من رو بااز اون تر یشب یول -
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دستان   یانو دستان مرا که به خاطر سرما قرمز شده بودند، م  یدبلند خند  کاوه 
 تر کردها را گرمخود آن یهاخود گرفت و با نفس

 عاشقتم! یل،دوست ندارم که سئومن تو رو  -

 که داشت ادامه داد:  ینیدلنش ینگاهش کردم و کاوه با صدا زدهذوق

 !تونمینم یگهفقط زودتر عمو نادر برگرده من د -

 خود بلند شدم: یو از جا یدمخند بلند

 کاوه!  یوا -

 کرد.  یاخم کاوه

 !ترسییم جورایییه. تو هنوز هم از کنار من بودن یگهد یگمراست م -

 گفتم:  کردمیطور که به بخار نفسم نگاه مفرستادم و همان  یرونخود را ب  بازدم

 .یستن طوریینا -

و   یمخانم هست...فقط عمو نادر زودتر برگرده که ما محرم ش  یلهست سئو  -
 .ینمترس رو تو چشات نب ینمن ا

تماس را  یرساماسم ام یدنزنگ خورد و با د یلموبالب باز کنم که م خواستم
 و لب خند به لب من آورد. یچیددر گوشم پ یشوصل کردم. صدا

آدم بهخانم آدم  یلنداره سئو  یبی! عیکه من رو قشنگ فراموش کرد  بینممی»
 .«رسهیم
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 :یدمخند بلند 

 .«کنمیتو فکر م به یشهمن هم یر خ نه»

 لب زد. صورت خود قرار داد و یچاشن یاخم کاوه

 «کنی؟یهم فکر م یگهد یکیبابا...جز من به  نه»

 ینیب یکاوه نازک کردم و انگشت اشاره به خود را جلو یبرا چشمیپشت
 حالم بود لب زدم: یایکه جو  یرسامخود قرار دادم. در جواب ام

 نگران نباش.« یرسامام خوبم»

 تو به خاطر من احمق... .« یلنگرانت نباشم؛ سئو تونمیم چطور »

 فراموشش کن.« یر شروع نکن ام توروخدا»

کاپشن او چنگ زدم و با   ینحالت قهر سر خود را چرخاند و من آست به کاوه
 :یدپرس یرسام. امچشمان گرد شده به او نگاه کردم

 «کنی؟یم یکاراچ خبر چه»

او   ینشود. آست  تر یظو کاوه اخمش غل  یمبگو  یزیدوباره چ  ترسیدیمیمن م  و
 ماند. یرهبه من خ یو کاوه با اخم ساختگ  یدمرا کش

 «یل؟سئو شنوییم الو»

 ...خوبم ممنون.«یرسامام آره»

 «یستم؟که ن  مزاحم»
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 .«یهچه حرف ینا نه» 

 .« اپس فعال زنمیسر بهت م یه یاممزاحمم، فردا م انگار »

تماس قطع شد. با تعجب لب   یهصدم ثانبزنم و در    یاجازه نداد تا حرف   حتی
 از لب گشودم:

 یه؟چه نگاه ینا -

 لب زد: یو با دلخور یدکش  یقینفس عم کاوه

 .یبش یمیصم یبا کس یدجز من، نبا به -

 .یدمخند بلند

 کنی؟یم یحسود یرسامبه ام -

 حسود باشم؟ خورهیبهم نم یهچ -

 باال انداختم و کاوه ادامه داد: «دانمی»نم یرا به معن هایمشانه

بعد از من  کنی،یندارن حسادت م یکه هنوز وجود خارج   ییهاتو به بچه -
 کنم؟یم یحسود یرسامچرا به ام پرسییم

 به »تأسف« تکان دادم: یو سر یدمخند بلند

 دوست منه کاوه... . یرسامام -

ن باشم م  یتچهمه  یقتمن هم دوستت، هم همسرت، هم دشمنت، هم رف  -
 یشه؟نم
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 یمآن نشسته بود یو رو یمکه برفش را پاک کرده بود  یمکتین یرا رو دستم 
برف از آن برداشتم و همان که کاوه خواست  یابه حرکت درآوردم و گلوله

. کاوه یدمصورت او مال یدوباره حرف خود را ادامه دهد برف را با دستم رو
 کرد.که نتوانست خوددار باشد اسمم را با حرص صدا  

 گفتم:  دویدمیطور که مخود بلند شدم و همان یخنده از جا با

 حسود! یآقا -

 و من از او فاصله گرفتم. یدبا خنده سمتم دو کاوه

 خب آره حسودم، من حسودم. -

شدند که کاوه ادامه   یرهبا تعجب به ما خ  گذشتنیکه از کنار ما م  یجوان   زوج
 داد:

 م. دوست دار  یلیخ یلدوستت دارم سئو -

شدند و کاوه  یرهموضوع از چه قرار است، با لبخند به ما خ یدنکه فهم  هاآن
 ماندم. یرهبه او خ یرتمن زانو زد و من با ح یپا یجلو

 کردیکه در دست گرفته بود، مرا نگاه م  یکوچک   یکه با جعبه  یستمکاوه نگر   به
 صورت او قرار داشت. یرو یو لبخند بزرگ 

از  درخشید،یکه درون آن م  یاحلقه یدنشدم و با د یرهدقت به جعبه خ با
 دهانم گذاشتم. ینکشم دستم را جلو یغ ج ینکها یشدت ذوق برا

 کنی؟یبا من ازدواج م -
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 دانستمیکه م  یخود را گم کرده بودم و با صورت  یشدت ذوق، دست و پا از  
است به کاوه و به خاطر خجالت  یستهوا ن یآن به خاطر سرما یسرخ 

 :نگریستمیم

 کنی؟یقبول م یمن رو به غالم -

 .آمدیاز شدت شوک درنم یمصدا یاز لب گشودم تا حرف بزنم ول لب

 یلم؟عروس خانم وک -

که   ییو با صدا یدمجمله خند ینکاوه هنگام گفتن ا  یطنتلحن پر از ش از 
 زمزمه کردم:  لرزیدیم

 بار بله!هزاران یبرا -

مرا تماشا کرد و حلقه را در انگشتم قرار داد.  خندیدیکه م  یبا چشمان  کاوه
 برد و به ینرا از ب کردمیحس م یشپ یقهکه چند دق  یینگاهش تمام سرما

 کرد.  یز سرما نگاه او وجود مرا از عشق لبر یجا

 بلند شد و مقابل من قرار گرفت. کاوه

را باال گرفتم تا درون چشمان پر از شعف او گم شوم و تمام وجودم باز  سرم
 هم پر از نگاه پر از عشق او شود.

 مونی؟یتا آخر عمر کنارم م یلسئو -

 از لب گشودم و از ته دل لب زدم. لب

 نفس کنارتم.  ینتا آخر  -
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*** 

. نشستیبه دلم نم کدامیچو ه کردمیخود را پرو م یهاوسواس لباس با
ذوق و شوق خود   توانستمیو واقعاا نم ینمم را ببها خانوادهقرار بود بعد مدت

 کنم.  یرا مخف 

 شانیه. حال همساکردیکنارم نشسته بود و با محبت نگاهم م  یز ن خانمگل
 یتر شده بود ولراح  یالشخ  یگر خودش د  یخوب شده بود و گل خانم به گفته

 کارش را چه کرده است.  دانستیبود و نم یرسامنگران کار ام

 رو انتخاب کن. یکیها،  یشهم یرتد -

 یمجلس یکندم و به خودم که در مانتو ینهخانم دل از آ گل یصدا با
 یگر داشت نگاه کردم. از د ییبود و حالت عبا یمزانو یر که تا ز رنگ یشمی

 بپوشم. خواستمیرا م ینبه دلم نشسته بود و هم تر یشب ینمانتوها ا

که کاوه با عشق در انگشتم قرار داده بود ثابت   یدار یننق یدر حلقه نگاهم
 ماند و گل خانم لب زد.

 !یهمبارکت باشه، کاوه هم پسر خوب یزمعز  -

 .یدمخانم چرخزدم و به سمت گل لبخندی

 قدر خوشحال شد!چه دونیینم یدشن یخانم بابام وقت گل  -

 در صورت گرد و الغر او ادامه دادم: یرهبا محبت نگاهم کرد و من خ خانمگل
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 خوشحالم. یلیخانم خگل  - 

 .یستادتخت بلند شد و مقابلم ا یاز رو خانمگل

که   یخود گرفت و با غم نامحسوس ییدهدست نسبتاا چروک یانمرا م دست
 چشمان او حس کردم لب زد: یهامن در مردمک 

 .یزمو پدر و مادرته عز من  یتو آرزو یخوشبخت  -

 دست او زدم و الهه با ذوق در را باز کرد. یرو ایبوسه

 !یقدر خوشگل شدچه یلسئو یوا -

به تن کرده  یاهیبه سر کرده بود و کت و شلوار س یدیالهه که شال سف به
 :و لب زدم یستمبود، نگر 

 .یکرد  یک ش یلیتو هم خ -

 زد. یباال انداخت و لبخند ییابرو الهه

مامانت هم  یهافرودگاه، کارگرها رفتن و به گل ریمیم یگهد یساعت  یه -
 ی؟ندار یکم و کسر   ینبب یاخودم آب دادم، ب

 »باشه« تکان دادم و رو به گل خانم لب زدم: یبه معن سری

 کجاست؟  یرسامخانم جان، امگل  -

 نگاهش کدر شد و با آه لب زد: خانمگل

 دخترم! دونمینم -
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 :یدمکردم و متعجب پرسرا جمع   چشمانم 

 یاد؟امروز نم یعنی -

باعث شد نگاه خود را از   کردیم یمکاوه که صدا  یسکوت کرد و صدا  خانمگل
 .یرماو بگ

 .یایم یقهدق یه یلسئو -

 .به من اشاره کرد که کاوه را منتظر نگذارم و از اتاق خارج شوم خانمگل

 .فرستادم و از اتاق خارج شدم یرونخود را ب نفس

 بله کاوه! -

 ها! یستحواست به من ن -

 به او رفتم و لب زدم: یاغره چشم

 واقعاا که کاوه! -

ت کالا ... االن هم که فکر یدمتند یکه درست و حساب   یروز از د یگمواقعاا م -
 مشغوله.

 دلشوره دارم. یکمنه  -

 متعجب لب زد: کاوه

 ی؟چ  یدلشوره -

 را فرا گرفته لب زدم: یبانمچرا گر  دانستمیکه خودم هم نم  یلرزش با
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 .دونمینم - 

 فضا خوب شده! ینبب یینپا یمبر  یااالن هم ب یزم،کن عز   یالکم فکر و خ  -

 رفتم. یینها پاکردم و به همراه کاوه از پله  موافقت

که   یو آب  یدرز سف یهاداده بودم و گل ییر تغ یخانه را با کمک کاوه کم دکور 
 یباتر را ز یراییشده بود پذ یدهورود پدرم گرفته بود و در گلدان چ یکاوه برا

 کرده بود.

ها که پدرم به آن  ییخانم دنبال سفارشات شام و کارها  یارضا به همراه ثر  آقا
ها پدرم در هنگام صحبت با آن دانستمینم یز سپرده بود بودند. من خودم ن

 بودند. یها کالا مشغول انجام کاررا کرده که آن یزیچسفارش چه

خود را به سمت عقب  یبه تن کرده بود و موها یبراق  یاهکت و شلوار س  آریا
 .شدیم تر یک شانه کرده بود و با لبخند به ما نزد

به   یز کرد و الهه و گل خانم ن  یپرسبه کنار ما، با لبخند سالم و احوال  یدنرس  با
 .یوستندجمع ما پ

 حاصل کردم. یناناطم یز چرا در اطراف چرخاندم و از همه نگاهم

 گوشم لب زد:  یر آهسته ز کاوه

 حله! یچ نگران نباش همه -

 :یدرو به کاوه پرس یاو آر یدمکش  یقیعم نفس

 در باهات صحبت کرد؟آقا نا -
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 بودن! یهآره، فعالا تو فرودگاه ترک - 

 چشمان گرد شده به کاوه نگاه کردم. با

پروازشون تو فرودگاه امام  یگهساعت د یهمگه قرار نبود  ی؟چ  یعنی یوا -
 ینه؟بش ینبه زم ینیخم

 لب زد: کاوه

اومده و پرواز اون ساعت کنسل  یشمشکل پ یجان تو فرودگاه کم یلسئو -
 .ینجانا یگهخدا سه ساعت د یدو به ام یشنخارج م یهبعد از ترک یکمشده، 

شدم. ساعت چهار  یرهبه ساعت خ یدوباره دل مرا لرزاند و با نگران  دلشوره
 یلمن تحل یخبر کاوه، انگار تمام انرژ ینو با ا دادیبعد از ظهر را نشان م

 یرا گرفت و کمکم کرد رو یمبازو یر ز یستادم،ناراحت ا یدد یرفت. الهه وقت 
 .ینممبل بنش

 کردیوزوز م  یزیگوش من چ  یر مشغول ور رفتن با تلفن خود بود و الهه ز  آریا
 آن نبودم. یمتوجه یچکه ه

نگاهش  یز و کاوه ن گفتیکه به دست داشت ذکر م  یحیبا تسب یز ن خانمگل
 ه بود.من قفل کرد یرو

 .چرخیدیساعت م  یو نگاه من رو  یمدر سکوت کنار هم نشسته بود  ساعتنیم

 یدهنگاهم سمت او کش پرسیدیام را مکه شماره پرواز خانواده  یاآر یصدا با
 ینگفت. با صدا یزیو چ یدشماره پرواز رنگ از رخش پر  یدنبا شن یاشد. آر

 رفتند.  یرونب  یاوه به همراه آرگرفتم و متوجه شدم که کا  یاالهه، نگاهم را از آر
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 یزیونرا در دست خود چرخاند و تلو یزیونپکر بود، کنترل تلو یلیکه خ  الهه 
 شدم. یرهخ یزیونتلو یرا روشن کرد و من کالفه به صفحه

 ترییشبا حواس ب  شد،ینوشته م  یتتسل  یامآن پ  یر که ز  یرنویسیز  یدند  با
 یمایمضمون متن که خبر از سقوط هواپ  یدنشروع به خواندن آن کردم و با د

بازماندگان  یو برا دادیخبر م یپرواز استانبول_تهران به علت نقص فن
 کرد!  یختمام تنم  خواستیهموطنانمان از خداوند صبر م

اسم مرا صدا کرد. با  لرزیدیکه م ییمتن شد با صدا یمتوجه یز که ن الهه
و با وحشت  یستمرا قطع کرد به کاوه نگر یزیونکاوه که با عجله تلو  یصدا

 لب زدم:

 یستن؟پرواز که پدر و مادر من ن ینتو ا -

که سرخ شده بود و فکش قفل کرده بود مرا نگاه کرد و من   یبا چشمان  کاوه
 با وحشت ادامه دادم: 

 شده؟ یکاوه چ   -

لرزش آن   یمن متوجه  استخویکه نم  ییرفت و کاوه با صدا  یاسمت آر  الهه
 شوم لب زد:

 آروم باش. یل،آروم باش سئو -

 لب گشودم:  یاد. با فر لرزیدیآرام باشم و تمام تنم م  توانستمیمن اصالا نم  ولی

 کاوه حرف بزن.  -



  

 
431 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

شد و من  یدهبه او، نگاهم سمت آنان کش یاهق الهه و تشر آرهق یصدا با 
 ناباورانه لب زدم:

 !ستیممکن ن ین...اینا -

 :یدمثل من ناباورانه به کاوه نگاه کرد؛ لب زد و پرس یز ن خانمگل

 خبر... . ینکاوه ا  -

 تعلل لب زد: یهدستش مشت شد و رو به من با چند ثان کاوه

 غم آخرمون باشه! یلسئو -

 یفون. آ یدمخرد شدن آن را هم شن  یحرف چنان کمرم شکست که صدا  ینا  با
و به من  ریختیدر را باز کرد. الهه در سکوت اشک م یابه صدا در آمد و آر

 شده بود. یرهخ

 کردمیو من حس م  دادندیخود را از دست م  یداشتند قدرت صدا  هایمگوش
 .رودیم یجسرم دارد گ

دست خود   یکه رو  یکیخانم به او نگاه کردم و او را با ک  یاثر  یخنده  یصدا  با
 ده کردم.گرفته بود مشاه

 بارهیک که  الهه و بغض من هاییهگر یدنبا د یهدر عرض چند ثان ولی
 هق لب زدم:شد و من با هق یرهپر از تعجب به ما خ یشکست، با چشمان 

 .شدم بابایخانم ب  یاشدم، ثر  مادر یخانم ب  یاثر  -

 .یدمکش  یغ زدم و از شدت بغض ج هق
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 یخانم سر خورد و رو  یاقرار گرفته بود. از دست ثر   یکه درون کاغذ رنگ   کیکی 
 افتاد. ینزم

 .یدو الهه سمتم دو یدرضا دستانش لرز آقا

 کردیم ییکه بغض در آن خودنما  ییرا گرفت و با صدا یمهاطرف شانه دو
 لب زد:

 آروم باش. یل،آروم باش سئو -

شده بود گام برداشت  یرهکه مثل مجسمه به من خ  یاخانم سمت کاوه ثریا
 زمزمه کرد: یو با ناباور

 یگه؟م یچ  یلسئو -

 لب زمزمه کرد: یر فرستاد و ز یرونخود را ب یننفس سنگ کاوه

 ربع از پرواز سقوط کرده! یک پرواز استامبول_تهران بعد  یمایهواپ -

 ب زد:ل یتکان داد و با ناباور «یخانم سر خود را با »منف  ثریا

 نداره. یقتحق یننه، انه -

فرا گرفته بود. الهه مرا   یاش را غم بزرگ و چهره  کردیصحبت م  یارضا با آر  آقا
 گوشم زمزمه کرد.  یر در آغوش خود حبس کرد و ز

 .یزمآروم باش عز  -

 شد؟یمن آرام م ییدهدمگر دل داغ ولی
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و داشتم  رفتندینم چشمانم کنار  یاز جلو اییهثان یپدر و مادرم برا یچهره 
 .شدمیم یوانهد

ها را در آغوش خاک آن  یدبودم و االن با  یدنشاندر حسرت در آغوش کش  من
 .گرفتمیم

من آنها  هایقرارییب  یدنخانم کنار گل خانم نشسته بود و هر دو با د ثریا
 .گرفتیشدت م شانیهو گر  شدیهم دلشان خون م

 یازمندقدر نبا مادرم حرف زدم و چه یشمگر ممکن بود چند ساعت پ اصالا 
اشتباه  یمقدر دوست داشتم صورت پدرم را ببوسم و بگوآغوش او بودم، چه

 دو سال ناراحتتان کردم. ینکردم که در ا

 !شدیم یر قدر دها چهموقع  یبعض ولی

 .ردمکیقلبم احساس م یرو ینیسخت بود و وزن سنگ یمبرا یدنکش  نفس

و من وجودم آتش گرفته بود و داشت   ریختندیخانم اشک م  یاو ثر  خانمگل
 .سوختیم

 هاییلیکم کند. س  یکم  کشیدمیکه داشتم م  یاز درد توانستیم یادفر  تنها
 .یدمکش  یغ ام نواختم و جگونه  یرو یمحکم

 توروخدا تونم،یآخه؟ من بدون شما نم یینکجا  ینم،جونم، مامان نسر  بابا»
 «یشمپ یندارم، تو رو قرآن برگرد یاجمن بهتون احت ید،نکن یبا من شوخ 
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اشک در   یکه هاله  یکه کاوه با چشمان   یدمکش  یغ کردم و ج  یخودزن   قدریآن 
از بغض و درد  که پر   یتیدستان مرا گرفت و با عصبان کردیم ییآن خودنما

 زد: یادبود فر 

 بسه! یلبسه سئو -

 ور تر کرد.شعله یشتر شد و آتش وجود مرا ب ینیجمله انگار بنز  ینا ولی

 .خوامیرو م  ینممن مامان نسر   خوام،یولم کن کاوه، ولم کن؛ من بابام رو م  -

 افتادم. ینزم یزدم و رو هق

 .نگریستیبا غم به من م یز ن یاو آر ریختیمن اشک م یپابهپا الهه

 .یدمخود بلند شدم و سمت در دو یجا از 

که داشت از چشمانش فرو  ییهامانع من شد و با اشک  بار ینرضا ا آقا
 گفت:  ریختیم

 کار رو با خودت نکن.  ینا یزم،دخترم، عز  -

 خودم اشاره کردم و صورتم را چنگ زدم. به

 شدم. پناهیشدم! عمو جون ب  یتیمعمو رضا  -

 نجوا کرد.گوشم   یر رضا کنارم نشست و ز آقا

 جان. یلآروم باش سئو -

 مرگ خود را درخواست کردم.  یاز خدا تقاضا  یز و من ن  یستمکنار آقا رضا گر   در 
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*** 

که در سقوط پرواز استامبول_تهران بودند   یزانیعز  یاز چند هفته، جنازه بعد
ملت را  یک و دل  وارد تهران شد یندخود را بب یزاننتوانستند عز  وقتیچو ه

 عذادار کرد.

قبر پدر و مادر خود نشسته بود و بدون   یمتحرک رو  یاهمچون مرده  سئویل
 .کردینگاه م پوشیاهبه افراد س یحس یچه

 هاییدود ینک فخر فروختن و ع یبزرگ، برا یهابا تاج گل یلفام اعضای
 یرهخ ینبودند و به زم دهیستااشک، کنار قبرها ا یابدون قطره یمتگران ق

 شده بودند.

 یو با نفرت به برادر زاده کردیم یعذادار ییخواهر آقا نادر، به تنها زلیخا
 خود چشم دوخته بود.

خود رخ  یلاو و فام ینکه ب  یلفظ  یو دعوا یلآنکه آقا نادر، به خاطر سئو با
افراد   یهمه  یآمد نداشت ولوها رفتاز دو سال بود که با آن  یشداده بود، ب
 یینماقدر حالش از مظلومچه  یلفاتحه دادند آمده بودند و سئو  یخانواده برا

 .خوردیها بهم مآن

او حساس  یپدرش رو دیدندینبودند که هر روز با آنکه م ییهاهمان انگار 
تر ها و دل او و پدرش را پر خونآن  یهازخم  یرو  پاشیدندینمک م  یاست، ول

 کردند،یم
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تنها را، با  یلو نرگس آمده بودند و سئو یدهارک یهاهرکدام با تاج گل حاال 
و  دادیسر م ییبرادرش الال یخانم برا یخا. زلکردندیمحاکمه م یشانهانگاه

 برادرش تنگ شده است. یصدا یکه دلش برا  گفتیو م زدیم یادفر 

بار هم به رانکه اگر بعد مرگ هزا  فهمیدندیها مانسان یکاش همه  یا ولی
خود  یهاچشم یهثان یک  یکه فقط برا  ییمو بگو یمبزن یادفر  یزانمانخاطر عز 

 نخواهد بود. یر پذامکان ینرا باز کنند، ا

 یااز دن یو وقت  دانیمیرا نم یگر قدر همد یماتا زنده یم،هست یبیملت عج ما
 !شویمیم یز در نزد هم عز  رویم،یم

به او  یو کاوه با نگران  شدیم یدهد یشهاز هم تر یدهرنگ پر  سئویل
که به تن کرده بود، چند متر  یاهیبلند س یبا پالتو یرسام. امنگریستیم

 .کردینگاه م یلبود و به سئو یستادها یتدورتر از جمع

او  یحس درون  یدهد، نزد او برود ول یاو را دلدار ینکها یداشت برا دوست
 شود. یک که به آن جمع نزد  دادیبه او اجازه نم

کرده   یکاوه از او خواستگار  یدفهم ینکهبود و بعد ا یلسئو یکه دلباخته  او
 یلسئو یدنبا د ترسیدیم یراز یدخط قرمز بزرگ کش یکاست، دور او را 

 قلبش بلرزد و باز هم ناخواسته دل کاوه را بشکند.

 ینکه زم  ید و به برف پالتو هم به تن نکرده بو  یزمستان   یدر سرما  یحت   سئویل
 مانده بود. یرهکرده بود خ  یدرا سف
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 یختهقبرستان آم  روحیسرد و ب   یخانم در فضا  یاخانم و ثر گل  هاییهگر   صدای 
 بود. فایدهیب  یلپوشاندن پالتو به تن سئو یالهه برا یهاشده بود و التماس

بود و وجود او را  یدهرا آرام بخش یلو درد سئو یاز دلتنگ  یقرآن کم صدای
 کرده بود.  یته

 هم نگران حال او بود. یاآرام شده بود که آر قدر آن

 یلبر او غالب شود و سئو یکه دوباره افسردگ   ترسیدندیو کاوه هر دو م آریا
 نتواند به حالت قبل خود برگردد. یگر د

بکوبد تا  یلگوش سئو یر که محکم ز یدبه الهه بگو خواستیدلش م آریا
که با   ترسیدیمتاسفانه او م یکنند ول  یستناو شروع به گر  فروغیچشمان ب 

قرار گرفته   یر اعصاب او هم تحت تاث  یگر که د  یلیبه سئو  یگریکار شوک د  ینا
 بود وارد شود.

و  نگریستندیو کاوه هر دو به او م یرسامو ام ریختیاشک م صدایب  سئویل
 نگران حال او بودند.

بدون  یلسئو یگفتند ول  یتآمدند و تسل یلم ختم، همه سمت سئواتما با
 شده بود. یرهخ ینبه زم یواکنش یچه

باز کرد و وسط عذا هم دست از سر او  یهلب به کنا یل،سئو یخایزل عمه
 برنداشت.

و پدر و مادرت  تازوندییم یدونتا پدرت زنده بود که خوب اسبت رو تو م -
 سخته؟ ییافتاد تنها یادترفتن ...حاال که کردییم یترو اذ
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 رمان  کی

 ادامه داد: یخاماند و زل یرهخ یندر سکوت به زم سئویل 

قبرستون باشه،  یینهو االن س یرهقلب داداش من درد بگ یتو باعث شد -
 خونت هم... . یکه حت   ییتو

 زمزمه کرد: یادبا فر  خانمگل

 خانم. یخاتمومش کن زل -

 تازه زخم دلش تازه شده بود. یخازل ولی

به خاندان رادمنش نداره،  یربط  یچبفهمه که اون ه یدرو بس کنم، با یچ  -
 یبزرگش کرده ول یکه برادرم از سر دلسوز  یهسر راه یبچه یهبفهمه که  یدبا

 خاک بره. یر کرد برادرم ز  ینشناس بود و آخر کارقدر قدر اون

خود چشم دوخت.  یاز اشک به عمهو با چشمان پر  یدلرز یلتن سئو تمام
و او تمام وجودش داشت خورد  شدیمنعکس م یلدر سر سئو یخازل یصدا

با  یخاشده بود رو به زل یها جارکه اشک از آن  یخانم با چشمان . گلشدیم
 :یددرد نال

 یلسئو  یتو اگه برادرت رو دوست داشت   یشه؟سرت م  یتو مگه حرمت برادر  -
تا االن نفرت رو تو قلبت جا  یتتو از اول جوون یول یرو هم دوست داشت 

 .یکرد  یزندگ  یاهیس ینو با ا یداد

 یلپچ آنها در گوش سئوپچ  یکه صدا  هایییبهبدون توجه به حضور غر   زلیخا
 ادامه داد: کردیبود و قلب او را پاره م یدهپچ
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 رمان  کی

بره   ینتا برادرم آخرش به خاطر ا  کنهیم  یدختر از اولش معلوم بود کار  ینا  - 
 .دختر نحسه یه ینخاک، ا یر ز

 بردار نبود.دست یخازل یگفت که بس کند ول  یخارو به زل یادبا فر  خانمگل

و به اجبار از حد خود گذشته او را گرفت    یخازل  یدد  یوقت   یلکوچک سئو  عموی
 دور کرد. یلاز سئو

 یچکه او ه ییهاحرف ینچن یدنکه قادر به سخن نبود با شن سئویل
 بند آمده بود. یشتر باور کند زبانش ب توانستینم

 نبود. یدناو کبود شد و او قادر به نفس کش صورت

به خاندان رادمنش ندارد، در  یربط  یچاو ه گفتیاش که معمه صدای
 گوشش منعکس شد و او را به مرز جنون رساند.

از بغض که داشت او را   یگ دو دست خود قرار داد و با حجم بزر  ینرا ب  سرش
 دست و پا زد. کردیخفه م

 یاو را رو خود را به او رساند و یهحال او بود زودتر از بق یکه متوجه  کاوه
 دست خود بلند کرد.

 زد. یاداو فر  یصورت کبود شده یدناسم او را صدا کرد و با د یادبا فر  کاوه

و او هم  یددو  یلبا سرعت سمت سئو  یاوردنتوانست دوام ب  یگر که د  امیرسام
افتاده بود و  جانیب  یلسئو یپر از اشک، اسم او را صدا کرد ول یبا چشمان 

 .کردینم یحرکت  یچه
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 رمان  کی

برسانند، کاوه جسم   یمارستانرا زودتر به ب  یلسئو  زدیم  یادکه فر   یاآر  یصدا  با 
 زد. یادبرد و الهه فر  یناو را با سرعت سمت ماش جانیب 

شدت گرفت.   اشیهگر   یز خانم ن  یاکرد و ثر   ینرا نفر   یخازل  یتعصبان  با  خانمگل
مادر   تواندینم  یننسر   دانستیخبر داشت و م  یلبودن سئو  یناتن  یهاو از قض

 شود.

که صاحب دختر شده است   گفتیبا لبخند م  ینکه نسر   یروز  یر او تصو  حتی
 را فراموش نکرده بود.

همه سال هم آن لحظه را  ینبعد ا یابود که ثر  یقدر غرق شادآن نسرین
 فراموش کند. توانستینم

 حال بد او، با ترس لب زد: یدنخانم چشم دوخت و از دخانم به گل ثریا

 ی؟خانم خوب گل  -

 کرد.  یههق گر و با هق یدکش  یآه  خانمگل

و  شکستیکاش پام م  سپاردم،یرو دست نادر نم یلسئو وقتیچکاش ه  -
 .کردمیخطا رو نم ینا

است، دست او را فشرد و   یلخانم مادربزرگ سئوگل  دانستیخانم که م  ثریا
 کند.  یهگر   اشیدهد یبتمص ینوه یخانم برااجازه داد گل

*** 
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 رمان  کی

با گذشت چهل روز از روز  یشده بود و حت  یدچار شوک عصب سئویل 
 هم لب باز نکرده بود. یخاکسپار

خود را در  یزانوها یل،بود و سئو یستادها لیسر سئو یدائما باال خانمگل
 .شدیبود و روز به روز الغرتر م یدهآغوش کش

اوضاع  ینو دکتر گفته بود اگر با ا شدیهم م یهداشت دچار سوء تغذ حتی
 دوام نخواهد آورد. یادادامه دهد ز

دلش را  ینیکه روز اول سر داده و سنگ  اییهگفته بود که به خاطر گر   حتی
از شدت   کردینم  اییهگر   یچاگر ه  یراز  کشد؛یرده است که حاال نفس مک  یخال

 .یردشوک احتمال داشت که بم

 ینو ا شدیکه داشت دچارش م اییهاش، سوء تغذنابسامان معده وضع 
 را از پا در آورده بود. یل، سئوشوک

 یرا برا یناتن یکلمه  توانستیانگار هر لحظه منتظر مرگ خود بود و نم او
 کند.  یخود معن

چطور او را در آغوش گرفته بودند و قصد رها کردن او   یبتهمه مص  ینا  اصالا 
 را نداشتند.

بود. کاوه در را  یمجازات  ینچن یقکرده بود که ال  یبد یاو در حق چه کس مگر 
. کاوه به گل خانم اشاره کرد که اگر یدسمت او چرخخانم به باز کرد، سر گل

 باشد. یرونممکن است او ب
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 رمان  کی

صورت او را احاطه کرده   یشبه خاطر فوت آقا نادر اصالح نکرده بود و ر  کاوه 
 یلازدواج خود را با سئو  ینبود که نقشه  یشچندماه پ  یبود. انگار همان کاوه

 .کردیم یطراح 

خانم هم  یاثر  یشکسته شده بود که حت  یلحال سئو غم و یدناز د قدریآن
 .شناختیاو را نم یگر د

 چشم دوخت.  یلکه گود افتاده بود به سئو  یو با چشمان   یدکش  یآه   خانمگل

 کاوه وارد اتاق شد گل خانم از اتاق خارج شد.  وقتی

دستان خود گرفت و لب  یاننشست و دستان او را م یلآرام کنار سئو کاوه
 زد:

بشه   یزیتکه تو چ  دونیی...میدمچهل روزه صدات رو نشن  دونییم  یلسئو  -
 من هم ُمردم؟!

 قرار داد و لب گشود: یلسئو یچانه یر خود را ز دست

 !یلباهام حرف بزن سئو -

 کاوه نشد.  یبنص یگرید یز جز سکوت تلخ، چ ولی

 

استخوان شده بود، چشمانش پر آب  یاکه تکه  یلصورت سئو یدنبا د کاوه
 یکه هرکار  یلیگذشته بود، سئو  یلرا فشرد. او دلتنگ سئو  یشض گلوشد و بغ

 خود انجام داد. یبهتر شدن زندگ  یبرا



  

 
443 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

موضوع  یننداشت و هم یتفاوت  یچمرده ه یک او، با  یروروبه یلسئو ولی 
 .کردیم یوانهکاوه را د

 چشم دوخته بود لب زد: یلطور که به سئوهمان کاوه

 ... .یباهام حرف بزن چون اگه حرف نزن  یلسئو -

 .یدبه پشت گردن خود کش یفرستاد و دست  یرونخود را ب ینسنگ بازدم

پلک که کاوه  یک از  یغ در یدر چشمان او به او زل زده بود، ول یرهخ سئویل
 .کشدینفس م یلبفهمد اصالا سئو

جا شود. بهخود جا یدر جا یلو باعث شد سئو یدرا کش یلسئو دست کاوه
به چشم کاوه  تر یشغم درون چشم او ب یهاله کرد و  ییر تغ یلتنها نگاه سئو

 آمد.

گذاشته   یشبه نما  تر ینبه تن کرده بود بود او را غمگ  یلکه سئو  یاهیس  لباس
به او کمک کند  یکس  زدیمظلوم او که داد م یچهره یدنبود و دل کاوه از د

 .آمدیبه درد م

 شنوی؟یصدام رو م یلسئو -

 گر کاوه بود.دوباره در سکوت نظاره یلسئو ولی

 بگو. چیزییهنکن،  یتتوروخدا اذ یلسئو -

 صدا! یک  یدناز شن یغ در ولی
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 رمان  کی

 ینیکه با س  یدو الهه را د یدکه به در خورد نگاه کاوه سمت در چرخ  یاتقه با 
 است. یستادهغذا پشت در ا

 رو آوردم. یلسئو یکاوه غذا  -

 باشه بازو بسته کرد و گفت: یشمان خود را به معنچ کاوه

 رو هم صدا کن. یاآر زحمتی...ب یدمبده خودم غذاش رو م -

 یلکنار سئو  یشهغذا را به دست کاوه سپرد. مثل هم  ینی»چشم« گفت و س  الهه
بود را  یز عز  یشرا که همچون خواهر برا یزشدوست عز  ینشست و گونه

به سوپ داخل  یو سمت در رفت. الهه از اتاق خارج شد و کاوه نگاه  یدبوس
 .بشقاب انداخت

 یآبک   یرا مجبور به خوردن غذاها  یلچهل روز تنها توانسته بودند سئو  ینا  در 
 کنند.

. کاوه کردندیبه اجبار بهش سرم وصل م خوردینم ییغذا یچهم ه وقتی
 برد. یلمت دهان سئوقاشق را در ظرف فرو کرد و قاشق پر شده را س

 دهنت رو باز کن. یلسئو -

 نشان نداد و کاوه دوباره لب زد: یواکنش یچه سئویل

 آسون بوده. یلیانگار فراموش کردن من خ -

 تکان خورد. یلسئو یهاحس کرد مردمک  کاوه
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 رمان  کی

قاشق غذا از  یه یا زدییباهام حرف م یابرات مهم بودم  ذرهیهچون اگه  - 
 .خوردییدستم م

به او سپرده بود  یاآهسته پلک زد و کاوه در دلش غوغا به پا شد. آر یلسئو
 ینداشت هم  یقاا او االن دق  احساسات او را در وجودش زنده کند و  یشهکه هم

 :دادیکار رو انجام م

که...   یفح  یول  ی،کن  یزندگ   یداشت تو با خوشحال  یدعمو نادر که ام  یچارهب  -
. 

 تر شد. یلمان سئوحرف خود را خورد و چش یادامه

تا پدرت خوشحال باشه،  کنییم یهرکار یکه گفت   یتو همون دختر هست  -
 به پدرت و مادرت فکر... . یگهچرا د ی؟پس چرا خودت رو باخت 

افتاد   ینزم  یرو  ینیدست کاوه زد و س  یرو  ینیبه س  یابا خشم ضربه  سئویل
 پخش شد. ینزم یو سوپ رو

بس کند، در تمام  گفتیو رو به کاوه م زدیکه داد م  یلسئو یادفر  صدای
 باال رساندند. یخود را به طبقه یمهو همه سراس یچیدخانه پ

رساندن به خود،  یبو آس یکوتاه خود را که به خاطر خودزن   یموها سئویل
 زد:  یادبا خشم فر  یز و کاوه ن یدگل خانم مجبور شده بود آنها را کوتاه کند کش

 .یاتوروخدا به خودت ب  یل؟سئو  یهچه رفتار  ینا  ی؟کرد  یکار با خودت چ  ینبب  -

زد که  یادشد و با خشم رو به کاوه فر  یلوارد اتاق سئو یرساماز همه ام اول
 یلسمت سئو  یرسام. امزدیم  یادتمام کند و فر   خواستیکاوه نم  یبس کند ول
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 رمان  کی

با خشم  یلئوس ینرساند ول یبتا او به خود آس یدرفت و دستان او را چسب 
 زد: یادصورت خود را چنگ زد و فر 

 !کسیچرو ندارم ه کسیچمن ه یدیکدوم بابا؟ کدوم مامان؟ نشن  -

از به حرف  یابترسند  یلسئو یاز حالت عصب دانستندیو کاوه نم امیرسام
 اومدن او خوشحال باشند.

 یلوضع سئو یدننفس افتاده بود با دبه نفس یدنرضا که به خاطر دو آقا
 یل. سئویدگوش او کوب یر ز یمحکم یلیپرخاشگرانه سمت کاوه رفت و س

 زد: یادماند و آقا رضا فر  یرهبا ُبهت به او خ یرسامچنان خاموش شد که ام

بهش کمک   خواییم  طوریینا  ی؟باش  یلمواظب سئو  یقول داد  طوریینا  -
 ی؟کن

 شدیآب م  یه که در مقابل پدرش داشت از شدت شرمندگ کاو  یدنبا د  سئویل
در خود جمع شد و آقا  یننشست. مثل جن ینزم یچشمانش را بست و رو

 .رضا سمت او رفت

همه کم با وجود آن  یاو که حت  یپسرانه و کوتاه شده یموها یبر رو دستی
ه ک  ییو با صدا یدبود کش ترینیداشتنباز هم دوست یماریکردن وزن و ب

 لب زد: لرزیدیم

 جان؟ یلسئو یخوب  -

رساند  یلهراسان خود را به سئو یز خانم نسر خود را باال گرفت و گل سئویل
 کنار او نشست و با بغض لب گشود:
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 رمان  کی

 دخترم؟ یخوب  - 

لب باز کرده بود هق زد و خود را در آغوش  یگر که بعد از چهل روز د  سئویل
 هایشیهگر  یانم یلو سئو یدخانم او را سفت چسبکرد. گل یمخانم قاگل

 گفت:

خانم، چرا چرا بهم دروغ گفتن گل یم؟چرا؟ چرا نگفتن من بچه پرورشگاه -
 تنهام گذاشتن؟

مشت شده به  یپسرش بود که با دست  یو نگاه آقا رضا رو کردیم یهگر   او
 مانده بود. یرهخ ینزم

اشاره کرد که کاوه را از اتاق خارج کند که کاوه زودتر خود  یرسامرضا به ام آقا
 از اتاق خارج شد.

موفق نشد و کاوه با سرعت از  یول یردپسرش را بگ یخانم خواست جلو ثریا
 .یددو یاطرفت و سمت ح یینها پاپله

 رفتندیبه دنبال او م  کردندیم  هم همچنان که اسم او را زمزمه  یاو آر  امیرسام
 خارج شد.  یاطو با سرعت از ح  یدخود رس  یلها به اتومبکاوه زودتر از آن  یول

 

را  ینها با سرعت ماشبه آن توجهیو ب  یدرا شن یرسامو ام یاآر یادفر  صدای
 .یدکوبفرمان  یرو یتراند و دست خود را با عصبان
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 ینرا کنار جاده متوقف کرد و با آخر   ینحرکت کردن، کاوه ماش  ساعتیمن  بعد 
کم نشد و   یچقلبش ه ینیاز سنگ یول یدکش  یادکه در تن داشت فر   یتوان 

 او را فشرد. یینهس تر یشقلبش ب

چشمان او نقش بسته بود و قصد پاک  یجلو یلپر از اشک سئو چشمان
 ید چه کار با اکمک کند؟ اصال  یلبه سئو توانستیشدن نداشت. او چطور م

تماس را وصل  یاآر یشماره یدنکاوه زنگ خورد و کاوه با د  یلموبا کرد؟یم
 کرد.

به خاطر  یاخوشحال باشد  یلخاطر به حرف آمدن سئو به دانستینم آریا
 او ناراحت باشد. یرفتار عصب

 کاوه؟  یکجا رفت   -

 و لب زد: یدکش  یقینفس عم کاوه

 فکر کنم. یکم خوامیم -

 لب گشود: آریا

کنارش   یدوقت عمله با  یست،داره، االن وقت فکر ن  یاجبهت احت  یلوکاوه سئ  -
 .یباش

 چشمانش را همزمان با بازدم خود باز و بسته کرد و آهسته زمزمه کرد:  کاوه

 .رسونمیباش زود خودم رو م یلمواظب سئو یاآر -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 *** 

خود بود. او  یهابود و دنبال جواب سوال یدهخود را در آغوش کش سئویل
بود. اصالا  یدهنپرس یسوال یچسکوت گرفته بود و ه یچهل روز بود که روزه

 گوید؟یاش چه منتوانسته بود زبانش را در دهان خود بچرخاند و بپرسد عمه

که از   یبا چشمان  یلو سئو کردیرا نوازش م یلکوتاه سئو یموها خانمگل
 لب زد: شدندیم یاشک، پر و خال

 ینمامان نسر  یاد،خوابه...بابا نادرم م یه یچ خانم حرف بزن...بگو همهگل  -
 خوابه.  یه  یچ توروخدا بگو که همه  گفت،یدروغ م  یخابگو عمه زل  گرده،یبرم

قلبش به درد آمد و چشمانش   یلهمه رنج و غم سئو  ینا  یدناز د  یز ن  خانمگل
 .یدبار

 نعره زد: ویلسئ

 دروغه. یچ خانم بگو همهگل  -

 یل. سئویدرا در آغوش کش یلشدت گرفت و سئو اشیهگر  خانمگل
 هق او اوج گرفت.هق یو صدا یدلرز یشهاشانه

 یاهیدر حال سوختن بود و چشمان او س  یبا هر قطره اشک، همچون شمع  او
 .رفتیم

لب  یبه سخت  یتن نبود ولپر از بغض، که قادر به سخن گف یبا لحن خانمگل
 زد:
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یبگ   یدبگه نبا  ی...پس هرکس هرچ یلسئو  یتن پدر و مادرت بود  یتو پاره  - 
 قدر ینلحظه با عشق و محبت بزرگت کرد. پس ا  یننادر تا آخر   ی؛خانواده ندار

 سوال نبر دخترم. یر خودت رو نباز!پدر و مادرت رو ز

 قطره اشک خود را حس کرد. یسر خود را باال گرفت و شور سئویل

چرا از من  یستم،ن شونیواقع یخانم چرا بهم نگفتن، چرا نگفتن بچهگل  -
 پنهون کردن؟

 تر یشاو را ب  ترسیدیم  یول  یدبگو  یلرا به سئو  یقتدوست داشت حق  خانمگل
 سردرگم کند.

 با نعره لب زد: سئویل

 چرا بهم نگفتن چرا؟ -

الغر  یقدر. آنیستادا ینهو مقابل آ  یدکش  یرونخانم بخود را از آغوش گل او
. شدیم یدهو صورتش پر از استخوان د زدیشده بود که لباس در تنش زار م

کوتاه   یکه پدرش عاشق آنها بود، به شکل زشت   ییهابلندش، همان یموها
 شده بود.

 پوزخند لب زد: با کردیبرانداز م ینهطور که خود را در آ همان او

 یکار؟چ خوامیرو م یزندگ  یناصالا ا یرم،بم یدمن هم با -

 ینهآ  ییشهو ش یدکوب  ینهآ  یکه کنار دست او قرار داشت را محکم رو  لیوانی
 در هم شکست.



  

 
451 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 :یدچشمان خود را با درد بست و نعره کش او 

 . یرمبم خوامی...میرمبم خوامیمن هم م -

خورد  ییشهاز ش یاتکه یلچشم دوخت و سئو یلبه سئو یبا نگران  خانمگل
 شده را به دست گرفت.

 درد چشمان خود را بست و لب زد: با

 یادن  یندوست داره من تو ا  یلینشده! انگار خدا خ  یرمهربار که قرار شده بم  -
 .گیرمیخودم جون خودم رو م یگهد بار ینا یول ینمفقط عذاب بب

 زد: یادبا خشم فر  یلبرود که سئو یلخواست سمت سئو خانمگل

 .یاجلو ن -

 به او نگاه کرد و لب زد: یانگر   خانمگل

 .یستین یجان تو ناتن یلسئو -

 .یختندفرو ر یشهاو اشک  یدخند یستریک ه سئویل

 ی؟م کردمسخره خانمگل  -

 زد: یادفر  یلتکان داد و سئو «ی»منف  یسر خود را به معن خانمگل

 ، بس کن!خانم بس کن گل -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

دو انگشت خود فشرد.  ینرا در ب یشهچشمان خود را با درد بست و ش او 
 یداو با گفتیکه م  شدیپدرش در سرش منعکس م یو صدا لرزیدیتنش م

 خوشحال باشد. توانستینم موقعیچه یلسئو یخوشحال باشد ول

با چشمان بسته خواست رگ خود را بزند که کاوه با شتاب وارد اتاق  سئویل
 یلرا گرفت. سئو  یلرا به زبان آورد، دست سئو  یلطور که اسم سئوشد و همان

 نعره زد: اییوانهبا خشم چشمان خود را باز کرد و همچون د

 ولم کن. -

اد کند دست خود را آز  ینکها یبرا یلکاوه دست او را رها نکرد و سئو  ولی
از  یشهکاوه، ش  یدست خون  یدن. با دیددست کاوه را بر  یشهناخودآگاه با ش

. کاوه به خاطر سوزش دست خود لب یدکش  یغ ج یلدست او رها شد و سئو
 زد: یادفر  یلو سئو یدخود را گز 

 کردم؟  یکار من چ یاخدا -

 لب زد: یبا لحن مهربان  کاوه

 بم.من هم خو ینبب یزم،عز  ینکرد کارییچتو ه -

 یاز رو یل. سئویداو را در آغوش کش خانمو گل یدبغضش ترک یلسئو ولی
 زد: یادو فر یدصورت خود کوب یرو یمحکم هاییلیس یتعصبان

 کردم؟  یکار کردم...چ  یکار من چ -

 یبرا یارا آرام کند  یلسئو دانستیکاوه نم یدست خون  یدنبا د خانمگل
 .یاوردرا ب یهاول یهاکمک   یکمک به کاوه برود و جعبه



  

 
453 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

نتوانست مانع احساسات خود   یگر او د  یانو چشمان گر   یلسئو  یدنبا د  کاوه 
را رها کرد و کاوه او را سفت  یلخانم سئورا گرفت. گل  یلشود و دست سئو

 گوش او آرام زمزمه کرد:  یر و ز یددر آغوش کش

 حالم خوبه! ین..من خوبم، ببنکن. یهنشده خانومم گر  یچیه -

سر خود را باال  یلاز اتاق خارج شد. سئو خانمو گل کردیرا آرام م یلسئو او
 گرفت و به صورت کاوه نگاه کرد:

 .یدمرسوندم، من احمق دستت رو بر  یبکاوه من بهت آس  -

 در آغوش خود فشرد و لب زد: تر یشرا ب یلسئو کاوه

 یدیتار مو از سرت کم نشه فهم یهکه تو   ینهمهم ا یستمهم ن یرممن بم -
 خانومم؟

کاوه را گرفت و با   یدست خون  لرزید،یبا دست خود که به شدت م سئویل
 گفت:  یهگر 

 .یادکاوه خون م  -

 زد: یلبخند تلخ  کاوه

خون دلم   یشه،پر خون م  بینهیم  جوریینتو رو ا  یکه وقت   یاز دلم خبر ندار  -
 یل؟کنم سئو  یکار رو چ

 .یختندپلک زد و اشک چشمانش فرو ر سئویل
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

من زنده باشم و تو   یشه...اصالا مگه میحال و روز باش  ینا  یتو، تو  یدچرا با  - 
 !ینموضع و حال بب ینرو تو ا

 سر خود را کنار کاوه گذاشت و با بغض لب گشود: سئویل

 متأسفم. یلیکاوه خ  -

حال و احوال  ینهم در ا آن یلسئو یدنچشمانش پر اشک شد و از د کاوه
 را فشرد. یشبغض گلو

 کرد.  یهاز ته دل گر یللب زمزمه کرد و سئو یر آرام اسم او را ز کاوه

 یه که در آغوش کاوه داشت گر   یلسئو یدنوارد اتاق شد و با د یمهسراس آریا
 شست.او ن یهالب یرو یخوشحال یاز رو ی. لبخندکردیم

مکث کرد و سپس   یهچند ثان  زدیو نگاه او که داشت برق م  یاآر  یدنبا د  کاوه
به کاوه اشاره کرد   یشهاو با تکان دادن لب  صدایب   یاخواست لب بزند که آر

 یلوارد اتاق شد و سئو یز خانم ندهد. گل یلبه سئو یز م یرو یهاکه از قرص
 خود را از کاوه جدا کرد.

 یلبه دست سئو یرا برداشت و به سخت  یز م یرو یهارصبا عجله از ق کاوه
 داد و او را مجبور کرد که آن قرص را بخورد.

 یانبا چشمان گر   یز خانم ن  یادست کاوه را پانسمان کرد و ثر   یبا نگران   خانمگل
 به پسرش چشم دوخت.

 خبر نداشت. یو کس شدیداشت آب م یلهم همراه سئو کاوه
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

بعد  یداد،نشان م یباییتولد پسرش گرفته بود و در تن او ز یکه برا  پیراهنی 
و او هم الغر شده  زدیدر تن او زار م یراهنهمان پ ینفوت آقا نادر و نسر 

 .زدیبود و کمتر لب به غذا م

که خورد، خواب چشمانش را فرا گرفت   یکه کرد و قرص  هایییهبعد گر   سئویل
 یامرتب کرد و آر  یلسئو  یو را روخانم پتبالشت گذاشت. گل یو سرش را رو

 با لبخند لب زد:

 .یدهاتون رو خدا شندعا خانمگل  -

 و لب زد: یختاشک شوق ر خانمگل

 من حرف زد. یلحرف زد باالخره، سئو -

 یهخانم هم گر  یاتا مادرش را آرام کند. ثر  یدخانم را در آغوش کش یاثر  الهه،
 یکه برا  یاشک مادر  یاق است  اشک شو  دانستیخود او هم نم  یول  کردیم

 .کندیم یهاش دارد گر پسر از پا افتاده

و  کردیرا فراموش م یچ همه یال،فکر و خ یاداز فشار ز یگر د یکه حت   پسری
 .زدیتر حرف مکم

 یخانه یراییاز اتاق خارج شدند و در پذ یبه خواب رفت، همگ  یلسئو وقتی
او جمع شده بودند، کنار  یدر خانه یلسئو هایتابییآقا نادر که به خاطر ب 

 هم نشستند.

 یاهکه روبان س  آمدیبه چشم م یز م یو نادر رو یننسر  یقاب گرفته عکس
 .کردیقاب دل همه را خون م یگوشه
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

کنار عکس باز هم شمع روشن کرده بود و دوست داشت کنار عکس آنها   الهه 
 شود. یدهروشن د

به پسرش چشم  یز خانم ن یابود و ثر  یالرضا سخت مشغول فکر و خ آقا
 دوخته بود.

از نبود  کسیچو ه گفتیکه به دست داشت ذکر م یحیبا تسب خانمگل
 مطلع نبودند. یرسامام

 را نداشت. چیزییچه یهم به آپارتمان خود برگشته بود و حوصله او

او  یرارده بود تا مواظبش باشد، زاز دوستانش سپ یکیسگ خود را به  حتی
 به سگ را. یدنخوردن غذا را داشت و نه رس ینه حوصله یگر هم د

نامزدش گذاشت و  یرا به همه تعارف کرد و در آخر فنجان را جلو ییچا الهه
 لب گشود: خانم رو به گل یاآر

 یجا یه یتو یداون با ید؛از تهران دور کن یچند ماه  یهرو  یلبهتره سئو -
بده و...  یلیخ یلسئو ی. متأسفانه اوضاع روح یادخلوت باشه و به خودش ب

. 

 و با تاسف لب گشود: یدخود کش یشبه ر یرضا دست  آقا

مال و اموالش رو   خوانینادر االن فقط م  یجان متأسفانه خانواده  یاآر  یول  -
 .کنند  یمتقس

 لب گشود: ترییشگفتند و آقا رضا با تأسف ب  یصدا چ  یکبا هم  همه
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

بودن  یو متأسفانه به خاطر ناتن گذرهیاز حق خودش نم یگهخانم م یخازل - 
 ملک و امالک نادر به... . یدهم با یلسئو

 خانم با خشم حرف شوهر خود را کوتاه کرد: ثریا

 ؟هستن یهمه سال اونا دنبال چ  ینرضا؟ واقعاا بعد ا یچ  یعنی -

 کرد و لب گشود:  یرضا اخم اآق

 و بهتره... . یهمشکل خانوادگ ینجان ا یاثر  -

که   یلیو آقا نادر بود. فام ینتن نسر  یدختر پاره ینبهتره رضا جان؛ ا یچ  -
اومده  یادشونچرا بعد فوت آقا نادر  گرفتنیسال هم از هم خبر نمبهسال
 هم داشتند. یبرادر

 با خشم لب گشود: کاوه

 مهمه! یلاالن فقط سئو ید،مامان تمومش کن -

 در کنترل آن داشت گفت: یکه سع  یو با حرص یدرو به پدرش چرخ کاوه

تا حال دختر برادرشون خوب  یدمحترم لطفاا بگ یلفام ینبابا شما هم به ا -
 نشده لطفاا صبر کنند.

با تأسف لب به گفتن و  یدکش  یرضا خواست لب باز کند که گل خانم آه  آقا
 گشود:  یقحقا

واقعاا دختر آقا نادره  یلبفهمه سئو یدختر؛ وقت  ینواقعا بد کرد با ا یخازل -
 کنه؟یم یکار چ
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یرتبا ح  یز ن  یهخانم نگاه کردند و بقخانم هر دو با تعجب به گل  یارضا و ثر   آقا 
مجال  که  یخانم با بغضخانم چشم دوختند تا او ادامه دهد. گلبه دهان گل

 ادامه داد: دادیحرف زدن به او را نم

اون رو  یبچه رو شکستن، خدا خودش تاوان دل شکسته ینبد ا یلیخ -
 .یرهبگ

آن را پاک  یروسر  یبا گوشه خانمآمد و گل ییناز چشم او پا یاشک  قطره
 کرد.

اش گفته بود که هر دو مشکل و نادر به خانواده شدیدار نمبچه یننسر  -
 نداره. یآقا نادر مشکل دونستیهم نم یننسر  یحت دارند؛ 

خودش رو داشته  یبچه خواستیرو دوست داشت هم م ینهم نسر  اون
 ادامه داد: یپر از درد یمکث کرد و با آه  اییقهباشه. چند دق

عاشق   ی. ماه کردینادر کار م  یمن تو خونه  یشموقع پاون  ی،دختر من ماه   -
قدر اون یامرزمهمسر خداب یماریخب من به خاطر ب یدرس و کتاب بود ول

 دستم تنگ بود که نتونسته بودم بذارم بره مدرسه.

درس  یگهد یروستا یهتو  یدتو روستا هم اون زمان مدرسه نبود و با البته
و سه سال داشت و  یستب یآقا نادر، ماه  یاومدم تو خونه ی. وقت خوندیم
حس  یکمک کرد و ماه  یبه ماه  یهم نداشت. آقا نادر وقت  یدسوا یچه
 .او رفته یند یر ز کردیم
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 رمان  کی

خوندن نوشتن رو  یادگرفتنو  جبران کنه یدکه با  گفتیو روز فقط م شب 
 او بود. یونمد

خانم   یننسر   یستدکترها گفتن اصالا ممکن ن یگهسال بعد که گذشت و د  یه
از  یدنبا یکرد و گفت که کس  یخواستگار رو یباردار بشه، آقا نادر از من ماه 

 .خوادیم یاز ماه  یاماجرا باخبر بشه و اون فقط بچه ینا

رو   یکنه و تا آخر خرج ماه   یترو حما  یاومدن بچه قول داد ماه   یابه دن  بعد
 من مخالفت کردم. یبده، ول

قدر قبول کنم. اون یدکفش کرده بود که حتما با یهپاش رو تو  یماه  ولی
 خواهش کرد که من هم مجبور شدم قبول کردم.

باردار بود   ی. ماه یمکن  یاونجا زندگ   ینادر برامون خونه گرفت تا من و ماه   آقا
و دل من رو خون  گفتیم ینتو شکمش از نسر  یفقط به بچه یشهو هم

 .کردیم

 کردمیو من خودم رو مالمت م دونستیمن خودش را مادر بچه نم دختر 
خودش رو داشته  یزندگ  تونستی. دختر من مکار دادم  ینکه چرا تن به ا

 .خواستیاون فقط کمک به نادر رو م یباشه ول

 تر یشهر کلمه ب یدنو با شن کردیخانم نگاه مبه گل یخانم با ناباور ثریا
 .شدیتر مچشمانش بزرگ

و بچه را به آقا نادر داده دختر و دامادش فوت شدند    کردیحال فکر م  به  تا  او
 و قادر به حرکت نبود. خشک شده بود یقحقا یدناست، حاال بعد شن



  

 
460 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 ادامه داد: خانمگل 

 .نگاه هم بهش ننداخت یه یماه  یاومد و حت  یابچه به دن -

. نادر خانم بده ینبه دست نسر  تونهینم یگهبچه رو د ینهبب گفتیم چون
شد و بعد  یماریب یر درگ یماه  یسپرد ول ینهم بچه رو برد و به دست نسر 

 چند روز فوت کرد.

دخترم   یُمرده هستم. جنازه  یه  کردمیحس م  یگهفوت دخترم من هم د  بعد
خودم برگشتم،  یرو هم کنار پدرش تو روستا دفن کردم و باز هم به روستا

 و برگشتم. یاورددلم تاب ن یول

 یلتر شدن سئوبزرگ کردم و هر ساله با بزرگ ینرو به همراه نسر  سئویل
زد و غرق در  یخانم لبخند تلخ . گل دیدمیاو م ییافهرو تو ق یماه  تر یشب

 :خاطرات گذشته لب زد

 بود. یزار ب یلعاشق درس بود، سئو یهمان اندازه که ماه  یول -

 خانم لب گشود: یاو ثر  یدکش  یدردناک  آه

 ید؟نفهم یننسر  ی؟چطور -

 یشهکه بچه از خون نادره و هم  یدهم نفهم  ینبود و نسر   یننادر عاشق نسر   -
 .یهفکر کرد که پرورشگاه

مادرش خشکش زده مثل  یز حبس شده بود و الهه ن شینهنفس در س کاوه
 لب زد: یبود. آقا رضا با ناباور
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 رمان  کی

 االن... . یعنی - 

 :ید»آره« تکان داد و آقا رضا پرس یبه معن یسر  خانمگل

 گفته باشه؟  یزیچ یلشهکه دست وک  یانامه یتممکنه نادر تو وص یعنی -

 با آقا رضا چشم دوختند و گل خانم ادامه داد: همه

 یلآقا نادر و سئو DNAو تست  یمارستانمدارک ب یهم نگه، همه یزیچ -
 منه. یشپ

 لب گشود: یازد و رو به آر یلبخند تلخ  کاوه

 حالش خوب بشه. یخبر کم ینا یدنبعد شن یلامکان داره سئو -

 :یدکش  یقینفس عم آریا

 .یمصبر کن یدبا یشهتر ممفعال اگه بفهمه سردرگ -

ها را از نظر گذارند. او دوست پله یباال انداخت و باال یبه طبقه ینگاه  کاوه
اوضاع، او  ینبا ا یول یندباشد و دوباره او را خوشحال بب یلداشت کنار سئو

 نخواهد شد. یسر کار م  ینکه فعال ا  دانستیم

د آمد و به پدر خود چشم او به خو کردیآقا رضا که کاوه را صدا م یصدا با
 دوخت:

 پسرم حواست کجاست؟ -

 لب گشود: یو با شرمندگ  یدکش  یقینفس عم کاوه



  

 
462 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 بابا متوجه نشدم. ینببخش - 

چرا حواس او جمع   فهمیدیو م  کردیدرک م  یرضا که پسر خود را به خوب   آقا
 مکث کرد و دوباره لب گشود: یقهچند دق یست،ن

 یمو حرف زدن در مورد تقس  نامهیتخوندن وص  یبرا  یانبگم ب  خوامیفردا م  -
 یاز مسافرت ن  ینتو هم به ا  یش،ک  یریم  یچند روز  یلارث، بعد اون تو با سئو

 .یدار

 فعال ادست نگه دارند. ینآقا نادر بگ یبه خانواده یشهبابا اگه م یول -

 :یدکش  یرضا آه  اقا

دندان رو جگر گذاشته و...   یادیخانم هم تا االن ز  یخافکر نکنم قبول کنند. زل  -
. 

 یمبل بلند شد. آقا رضا ادامه یآن، الهه از رو یبه صدا درآمد و در پ آیفون
 پشت در است. یچه کس یندحرف خود را ادامه نداد تا بب

 یخانم فکر کرد اتفاق   یافشرده شد که ثر   یفونقدر زنگ آ تا به در برسد آن  الهه
به جمع   ینگاه   یفونخانم در پشت آ   یخازل  یصدا  یدنالهه با شن  افتاده است.

خانم منتظر به دختر خود چشم دوخت و الهه  یاانداخت و در را باز کرد. ثر 
 لب زد:

 آقا نادر هستن. یهاخانم و برادر  یخازل -

 زمزمه کرد. یزیلب چ یر خانم زبا تاسف تکان داد و گل یخانم سر  ثریا
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 رمان  کی

خود را به تن داشت   یاهطور که هنوز لباس سخانم همان  یخابعد زل  یقهدق  چند 
از  یکیخود وارد خانه شد و بعد آن دو برادر آقا نادر که  یهاجلوتر از برادر 
تر از همه بود که کوچک   یگر د یکیبود و  یدتر بود و اسمش حمآقا نادر بزرگ

 به اسم احمد وارد خانه شدند.

خود را به تن داشتند و با غرور به افراد جمع نگاه  یاهلباس س یز ن هاآن
 ارزشیب  یلیواقعاا خ یادن ین. آقا رضا در دل خود اعتراف کرد که اکردندیم

 است.

و برادرشان را صدا  ریختندینبودند که سر قبر اشک م  ییهاهمان  هاینا  انگار 
 .زدندیم

 ین. اکنندیش ماست را فرامو که مرده  یچه زود کس شودیکه سرد م  خاک
 .سوختیبرادرش م یو دلش برا کردیم یوناست که ش یخاییهمان زل

 یهمه آدم در خانه  آن  یدنبا د  آوردیبود و زودجوش م  یعصب  یکه زن   زلیخا
 کرد و لب زد:  یابرادرش، دندان قروچه

 خونه کم بوده! ینتو ا یلفک و فام یماشاءاهلل فقط جا -

و خود ادامه  ند که آقا رضا اشاره کرد سکوت کندخانم خواست لب باز ک ثریا
 داد:

 و اون حالش... . ینجاییما یلخانم به خاطر سئو یخازل -

 خانم با خشم حرف آقا رضا را قطع کرد. زلیخا
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 رمان  کی

با برادر من داره که  یچه نسبت  یلهم داره؟ سئو ییجا ینجااون دختر مگه ا - 
 !ین؟کرد  برادر من رو مصادره یشما به خاطر اون خونه

کاوه خون خونش را  یول ید،نگو یزیسکوت کند و چ یدرضا صالح د آقا
به  یحتما جواب درست  کردیاحترام را درک نم یکلمه  یو اگر معن خوردیم
 .دادیم یخازل

در هوا تکان داد و با غرور   یگفت و او با حرص دست   یزیچ  یخاتر زلبزرگ  برادر 
 :یدکرد و پرس  یدرو به حم بار ینمبل نشست. آقا رضا ا یرو

 ین؟نادر خبر داد یلبه وک -

 به خواهرش انداخت و لب زد: ینگاه  حمید

 .رسهیاالن م -

 یاز چ  یخاکه زل  کردیو درک نم شدینم یخابرخورد زل ینا یرضا متوجه آقا
 خوانده شود. نامهیتاصرار دارد وص قدر ینمطمئن است که ا

زده  یلامالک خود را به نام سئو ینادر همه نامهیتکه در وص  ترسیدیمن او
خود که به دست  یسامسونت  یفهم به همراه ک یلبعد وک یقهباشد؟ چند دق

 .یزدبر  ییهمه چا یداشت وارد خانه شد و الهه سمت آشپزخانه رفت تا برا

که   یکیعل  بعد سالم و  یللبش به خنده باز شد و وک  یلوک  یدنخانم با د  زلیخا
 لب زد: یلخانم رو به وک یخابا جمع کرد کنار آقا رضا جا گرفت. زل

 جناب صدر. یدخوش اومد یلیخ -
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 رمان  کی

را  ییچشمان خود قرار داد. کاغذها یخود را رو ینک تکان داد و ع یسر  مرد 
 به جمع لب زد: یخود درآورد و با نگاه  یفاز درون ک

 یستند؟رادمنش در جمع ن یلخانم سئو -

 به کاوه انداخت و لب زد: یرضا نگاه  آقا

 تو جمع باشه. تونهیو متأسفانه نم یستمساعد ن یلحال سئو -

 جا کرد و لب زد:ها را جابهورقه وکیل

 باشن. یدبا یول -

خود دارد  یلسئو یدانداخت و خواست بلند شود که د یبه پدرش نگاه  کاوه
 .رودیم یینها پااز پله

 حرفیب   یلانداختند و سئو  یخانم هر دو به سمت عقب نگاه خانم و گل  ثریا
 یزیلب چ  یر ز  یرفت و عصب  یلبه سئو  یاغرهخانم چشم  یخاوارد جمع شد. زل

 زمزمه کرد.

چشم دوخت   یلکه خشک شده بودند، به وک  ییهاو لب  یدهپر   یبا رنگ   سئویل
 لب زد: یبا لبخند تلخ صدر  یو آقا

 من رو؟ یعمو جان شناخت  یلسئو -

 .یاوردبه او انداخت و او را به خاطر ن ینگاه  سئویل
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 رمان  کی

احوال ناراحت شده بود  یندر ا یقشدختر رف یلسئو یدنصدر که از د آقای 
 یلبه سئو یبا پوزخند نگاه  یخاچشم دوخت. زل  یخادلش به درد آمد و به زل

 صدر گفت: یانداخت و رو به آقا

 .یدبهتره شروع کن -

 یصدر گرفت. آقا یرا مقابل آقا یچا ینیوارد شد و س ییچا ینیبا س الهه
 کرد.  یرا برداشت و تشکر ییصدر فنجان چا

نشست. نگاه نگران کاوه سمت   یاهم تعارف کرد و در آخر کنار آر  یهبه بق  الهه
 یدفهم  کردیم  یا انگشتان شصت خود بازاو که ب  یدنو از د  چرخیدیم  یلسئو

 که او مضطرب است.

 یخارا بخواند که زل  نامهیتخود را صاف کرد و خواست وص  یصدر صدا  آقای
 با پوزخند رو به جمع گفت:

 دختر کجا قراره بمونه؟ ینحاال ا -

 یرنگ باخت. آقا یخاصدر نشست و زل یلب آقا یرو یپوزخند ناخواسته
نخوانده بود که  تر یش. چند خط بنامهیتاندن وصصدر شروع کرد به خو

 با تعجب لب زد: یخازل

 صدر. یآقا یستن نامهیتاون وص ین،ا یول -

 خواندن را متوقف کرد و گفت: صدر 

 دوم نادر هستش. نامهیتوص ینخانم رادمنش ا -
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 رمان  کی

کرده بودند و گفته بودند اگر   یمرو تنظ نامهیتوص ینو همسرشون ا ایشون 
 تالوت بشه. نامهیتوص یننباشن ا یاتح یدهر دو در ق

تون خوردم که سر سفره یشما به خاطر نون و نمک  یکه من برا درسته
 ینقابل اجرا بود که نسر  یزمان  نامهیتاون وص یرو خوندم...ول نامهیتوص

 باشن. یاتح یدخانم هم در ق

که اساس   دونستمیبراتون خوندم، چون م ینر ارو به خاط نامهیتوص اون
 زد و با حرص زمزمه کرد: یخانم در جا به سرخ  یخانداره. رنگ صورت زل

 یه؟بازچه مسخره یگهد ینا -

 خانم ادامه داد: یخازل یهاصدر بدون توجه به غر زدن آقای

 نوی،شیمن فرهاد صدر م  یمیقد  یقنامه رو از زبان رف  یناگر ا  یزم،عز   یلسئو  -
. مادرت هم تو رو تنها گذاشته و االن حتماا یستمن یاتح یدمن در ق یعنی

 گفتند که صحت ندارد.  یزهاییبرات چ

شکسته  یباتکه قلب ز یدباش یدهشن یزهاچ یلیخ ینبعد فوت نسر  شاید
نکن و بدون  یالفکر و خ یچه یشده باشه ول یاشک  یبایتباشه و چشمان ز

 !یستیو ن  ینبود  یناتن  وقتیچتو هستم؛ تو ه  یکه من نادر رادمنش پدر واقع

 .ستیتو از خون من و مادرت ماه  خون

تر شد و رو چشمانش گرد یخاحس کرد ضربان قلبش اوج گرفت و زل سئویل
 زمزمه کرد: ینگاه کرد و باناباور یلبه سئو

 شما؟ گینیم ی...چ یچ  -
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 رمان  کی

 داد:صدر ادامه  آقای 

بدم که البته فرهاد زحمت  یحرو برات توض یاتجزئ یاددوست ندارم ز -
 .رسونهیو به دست تو م یدهکه برات نوشتم رو به دوش کش  یانامه

پس  ی،تو هم حضور دار نامهیتوص ینحتما هنگام خواندن ا یخازل خواهرم
خود  ینگاه نکن، چون اون واقعاا برادرزاده یبهغر  یکبه دختر من به چشم 

هم  یلسوئ یهاداره در رنگ  یانتو جر  یهاکه در رگ  یتوعه و از همان خون 
 هست.

من رو به نام تو کرده و بخش  ییکه مادرت قبل مرگ خود تمام دارا  دونممی
 کرده است.  یر خ یرو صرف کارها یگرید

 یبه زندگ  یبا لبخند و با شاد یشهکه مثل هم  خوامیدختر گلم متو تک  از 
دوست  یلکنار سئو یزم،کنار تو هستم عز  یشهمن هم ی؛خودت ادامه بد

 خودم! یداشتن

 کنارتم.  یشههم یول یدم،خاک خواب یر ز ینکها با

 تو نادر رادمنش. دار دوست

 یخااست را بخواند که زل یلکه به نام سئو  یاموال یستصدر خواست ل آقای
 م بلند شد:با خش

 از کجا دراومده؟ ینااصالا ا یه؟ک  یصدر؟ ماه  یآقا گینیم یشما چ  -

 گذاشت:  یز م یخود خارج کرد و رو یفرا از ک ییصدر کاغذها آقای
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 رمان  کی

و روز تولد و...هستند   یشآزما  یجهنت  یناا  ید،نگاه کن  تونیدیخانم رادمنش م  - 
 هستن.خودتون  یرادمنش برادرزاده یلسئو یدبفهم تونیدیکه م

 ادامه داد: یلسپس رو به سئو و

تمام امالک رو به نام شما کردند و االن   یکاخانم قبل سفرشون به آمر   یننسر   -
 شما! یتمام امالک متعلق به شماست و مونده امضا

بودن به فروش  یدهکه خر  هاییینرادمنش زم یآقا یبه خواسته فقط
 از پول فروش مغازه. یمین ینهمچن یشه؛م یریهو صرف خ رسهیم

ماه  یک کدام سو است. او تا   ییواقعاا روشنا فهمیدیسردرگم بود و نم سئویل
بود  یدهبوده است و حاال فهم یلمگر فهمه سال نظاره ینا کردیفکر م یشپ

 واقعاا نادر پدرش است.

 یکه از لحظه  یلکوچک سئو  یانداخت و عمو  یلبه سئو  یبا غضب نگاه   زلیخا
 صحبت نکرده بود لب زد: یاورود کلمه

 آخه؟ یداداش نادر...چطور -

 خود را بست. یسامسونت  یفسمت او گرفت و ک یفلش وکیل

 .ینمطلع بش یچ از همه تونیدیداده م یحرو توض یچ برادرتون همه -

فشارش باال   یخاصدر گرفت. زل  یدراز کرد و فلش را از دست آقا  احمد دست 
 جودش را فرا گرفته بود.و یحس ته یلرفته بود و سئو
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 رمان  کی

 یدهد تر یدهپر رنگ  یدشصورتش را پر کرده بودند و پوست سف هایشاشک  
 او. یهانشست و شروع کرد به ماساژ دادن شانه یل. الهه کنار سئوشدیم

 :یدصدر توپ  یبا حرص رو به آقا  سوزدیوجودش دارد م  کردیکه حس م  زلیخا

 به اون دختره برسه.  یچ کار رو کرده همه  ینهمش چرت و پرته! نادر ا  هاینا  -

 یهچشم دوخت( پرورشگاه یل)باغضب به سئو یهبچه پرورشگاه این
 فهمین؟یم

 ندانست، لب گشود: یز سکوت کردن را جا یگر که د  خانمگل

داشتن مال و اموال  یاقت! تو اصالا لیخاتوعه زل یهاچرت و پرت حرف -
که دنبال پول و زخم   یهست  یآدم یه! تو فقط یو ندار ینداشت برادرت رو 

 ی به سرش زد  یکه برادرت زنده بود چه گل  یزبون زدن بوده و هست. تو زمان 
 ی؟که االن توقع ملک و امالک دار

 او را گرفت. یدخانم حمله کرد که حمسمت گل زلیخا

 .یمکنم من ک  یحال یدهات  یرزنپ ینبه ا یدبا یدولم کن حم -

 یاددر آغوش برادرش داد و فر  یخاماند و زل یرهخ یخابا تأسف به زل خانمگل
شده بود با حرص  یاو عصب هاییادو فر یخازل یدنصدر که از د یکرد. آقا
 لب زد:

 .یرونب یدمعلوم شده لطفاا بر  یچ االن که همه -
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 رمان  کی

ها خواست، از آن یزیچ ینکه فرهاد چرا همچ  کردندیو احمد درک م حمید 
 .کردیم یهم تلق  احترامییآن را ب  یچ،ه کرد،یدرک که نم یخازل یول

 خانم آمد.خواهرش را از خانه خارج کرد و احمد سمت فرهاد و گل حمید

که   یمشکالت   یانخودتون در جر   ین،صدر واقعاا رفتار خواهرم رو ببخش  یآقا  -
 ضعف اعصابه. یرفتارها از رو ینکه ا  دونیدیو م ینداره هست

 و لب زد: یدکش  یآه  خانمگل

 بود پسرم. جوریینهم یاز جوون  -

 گام برداشت:  یلنگفت و سمت سئو یزیچ احمد

که داداشم   یدیما هم حواسمون بهت هست. د یر،رو به دل نگ یخارفتار زل -
 شاد باش. یشهکن و هم  یخواست ازت، خوب زندگ  یهم چ 

خود انداخت و مقابل آقا رضا  یرادرزادهب یپردهبه صورت رنگ  ینگاه  احمد
 :یستادا

خودش   یناز ما به شما اعتماد داشته و شما رو ام  تر یشکه داداشم ب  دونمیم  -
نداره، پس لطفاا حواستون  یاحساس راحت  یچبا ما ه یل...سئودونستیم

 بهش باشه.

 یچه نسبت خون  یگر د ینکه ا  یشیدتر شد و با خود اندبزرگ یلسئو بغض
به خاطر داشت   یبرادر پدرش را عمو صدا نکرده بود و از وقت   وقتیچاست؟ ه

 وآمد نداشتند.رفت یلیها خبا آن
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 رمان  کی

 یشهاش همعمه  یشجا هم نکه البته آن  دیدندیرا م  یگر در مراسمات همد  تنها 
از  یانداخت و با شرمندگ  یلبه سئو یی. احمد نگاه گذرادادیروح او را آزار م

باز هم معرکه گرفته بود نگاه کرد   یاطخانه خارج شد. به خواهرش که وسط ح
 زد: یادو با خشم فر 

 !یپولمون کرد یه یسکه یگه،د یبس کن آبج  -

 اسم احمد را زمزمه کرد: یدبا ُبهت به برادرش چشم دوخت و حم زلیخا

 رفتارش رو آخه!  بینیی...نمیسه یداداش؟ تا اومدم حرف بزنم گفت  یهچ -
مجال نداد  یحت  یشونا یم؟. مگه ما دنبال ارث بودکنهیها رفتار مبچه ینع

 یهاآبرومون رو برد؛ ما رو آدم هایبهغر  یشکفن برادرش خشک بشه. پ
 که... .  ییهاگرسنه نشون داد، آدم

 یخابه صورت احمد برخورد کرد و او از حرف زدن باز ماند. زل یبد سیلی
کار دستشان   یخاد نگران بود که باز فشار زلو احم زدیم یصورتش به سرخ 

 بدهد.

 خفه شو احمد. -

 زد و لب زد: یپوزخند احمد

 یها خواه سال یلیرو خ یکه سرمون آورد  یخفت  ینا یول یشم،من خفه م -
 .یدشن

 افتاد. ینزم یرو یخاعجله از اتاق خارج شد و زل با
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یدهبه کمک او شتافت. کاوه که فهم  یز اسم خواهرش را صدا کرد و کاوه ن  حمید 
 یعاا . الهه سر یاورداو دوغ ب یگفت که الهه برا  یادبود فشار او باال رفته، با فر 

 به خواهرش چشم دوخت. یبا نگران  یدکار را کرد و حم  ینا

چون هم یبنوشد ول خواستیدوغ را هم نم یقدر لجباز بود که حت آن زلیخا
دوغ کردند. او  یدناو را گرفتند و او را مجبور به نوش یدست و پا یکودک 

 .یردبه دل نگ کسیچکه ه  زدیو احمد لب م دادیفحش م

جا دور شدند. کرد و از آن  یناو را سوار ماش  یدبهتر شد، حم  یخاکه حال زل  کمی
 لب زد: یاماندند و آر یرهخ یکدیگر به  اییقهچند دق یاکاوه و آر

 !یخدا رحمت کنه آقا نادر رو. واقعاا خواهرش به مادر فوالدزره گفته زک  -

گشت و او به سمت خانه حرکت کرد.   یانلب کاوه نما  یگوشه  یرنگ کم  لبخند
 .شدیکه داشت از خانه خارج م  یدصدر را د یقدم برنداشته بود که آقا چند

 !موندینیصدر شام م یکجا آقا  -

به کاوه انداخت و به خاطر آورد که نادر قبل مرگش از او  یصدر نگاه  آقای
 یددخترش را نخواهد د وقتیچکه ه  دانستیکرده بود. انگار نادر م  یفتعر 

که او را به فرهاد هم سپرده بود. گفته بود کاوه دخترش را دوست دارد و 
 او است که دخترش با کاوه ازدواج کند. یآرزو

 .زنمیون سر مبهت یامممنونم...باز هم م -
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 رمان  کی

بود  یسال . او چندسوخت یلنگفت و فرهاد دلش به حال سئو یزیچ کاوه 
به او  یمیحال و احوال شوک عظ یناو در ا یدنبود و د یدهرا ند یلکه سئو

 وارد کرده بود.

پشت در  یانخانم گر دوباره خود را در اتاقش حبس کرده بود و گل سئویل
عجله  ینو به خاطر هم گشتیبه مطب برم یدبا یابود. آر یستادهاتاق او ا
 داشت.

 یلنگران حال سئو یول رفتیبا او م یدبود و حتماا با یاهم که معتاد آر الهه
که دوست  دادندیو به او اجازه نم کردندینم یاو را راه  یشبود و پاها

 را تنها بگذارد. یزشعز 

نباشد و با  یلبه او گفت که نگران سئو یستدرد الهه چ دانستیکه م  کاوه
لباس  ید،اصرار برادرش را د یوقت  یبرود. الهه اول موافقت نکرد ول یاآر

. آقا رضا هم کت خود را برداشت و رو به یستاددر ا یو حاضر جلو یدهپوش
 کاوه گفت:

 .موننیم جاینخانم هم مادرت و گل -

 اگه نه که... . یامهم شب بتونم م من

 تکان داد. یسر  کاوه

 .یستمن یفتمن هستم بابا فعالا چند روز ش -

 رضا به پسر خود چشم دوخت. آقا
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 رمان  کی

که خوب بشه   یل. حال سئوکن  یالتر فکر و خپسر، کم  یتو هم که از پا افتاد  - 
 بود. یننادر هم هم یکه آرزو  دونییتو دستت م ذارمیخودم دستش رو م

او زد و به همراه   یشانه  یرو  یاآهسته  یشد و آقا رضا ضربه  یر سر به ز  کاوه
 داماد و دخترش از خانه خارج شدند.

روند تا او ب یینخانم و مادرش گفت که پا ها باال رفت و رو به گلاز پله کاوه
رفتند و کاوه چند   یینخانم پا  یاخانم به همراه ثر حرف بزند. گل  یلخود با سئو

 .یدتقه به در کوب

کردند   یتقدر او را اذضربان قلبش آن  یابتدا نخواست در را باز کند ول  سئویل
 کاوه باز کرد.  یکه او در را به رو

تاب خود نشسته لبکه مقابل   یدرا د یلدر را گشود و سئو یآهسته ال کاوه
به او سپرده  یصدر یهم که آقا ی. کاغذکندیپدرش را تماشا م یلمو دارد ف

 .دادیبود هم در دست گرفته بود و آن را فشار م

 ریختیاشک م یلنشست. سئو ینزم یسمت او رفت و کنار تخت رو کاوه
که گرفته بودند   یانفره. قاب عکس سهکردیم یفقصه تعر  یشو پدرش برا

 .کردیهق مبود و هق یدهرا در آغوش کش

 یزدقطره اشک بر   یکو نگذارد تا او    یرددوست داشت او را در آغوش بگ  کاوه
 کند.  یخود را خال یدبا یلکه سئو  دانستیهم او م ییاز سو یول

 به درد آمده بود.  او  یهاحرف  یدنقلبش از شن  یز و کاوه ن  زدینادر حرف م  آقا
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

بدون او در اتاقش نشسته بود و کاوه  ینک آقا نادر ا یداشتندوست سئویل 
پدر خود را که او را  یصدا یلسئو وقتیچه یگر که د دانستیهم م

 .یدخطاب کند را نخواهد شن یداشتندوست

لرزان خود آن را  یهابا دست یلگرفت و سئو  یلسمت سئو یآب  یوانل کاوه
 .یدقلوپ نوش یک ه گرفت و از دست کاو

ماند. کاوه  یرهخ یدو به سقف سف یدتخت خود دراز کش یبر رو سئویل
 صورت او را پاک کرد و با بغض لب زد: یهااشک 

 نکن با خودت. جوریینمن کنارتم خانومم...ا -

 یقهدر هم گره خورد و بعد چند دق اییقهچند دق یبرا یلکاوه و سئو  نگاه
خود گذاشته بود، چشمان خود را  یینهس یطور که کاغذ را روهمان یلسئو

 بست.

نگاه  یلسئو ییدهپر و به صورت رنگ  یندها بشدوست داشت ساعت کاوه
 خود گذاشت و غرق صورت او شد. یچانه یر دست ز ینکند. به خاطر هم

*** 

پدرش را باز نکرده بود.  یهنوز نامه یلهفته گذشته بود و سئو یک 
 یکه غذا  یلیخانم خوشنود از سئو! گلیستتعللش چ ینا یلدل دانستینم

 لب زد: یلخود را تمام کرده بود، خطاب به سئو

 .یزمنوش جونت باشه عز  -
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 رمان  کی

بشقابش را تمام کرده  یغذا یکِ   دانستیباز هم غرق فکر بود و نم سئویل 
 ییظرفشو ینک و بشقاب خود را درون س دیآب خود را نوش یواناست. ل

 گذاشت.

با  یلخود برگشت و سئو یخانم به خانه یاماه و چند روز ثر  یکبعد  دیروز 
 یو او را به هواخور یایدب یلگل خانم تنها ماند. قرار بود کاوه به دنبال سئو

که به   خواستیاصالا دلش نم یلسئو یرون،سرد ب یبه خاطر هوا یببرد ول
 که غرق فکر بود لب گشود:  یلیسئو یدنخانم با دود. گلبر  یرونب

 افتاده؟ یباز هم اتفاق  -

 گفت:  یفیضع یتکان داد و با تن صدا «ی»منف  یبه معن یسر  سئویل

 ی؟بپز  یک کاوه ک  یبرا یشهخانم مگل  -

 مات ماند. یلچنان لبش به خنده باز شد که سئو خانمگل

 .یننخور یچیه یرونب کنمیبراتون عصرانه حاضر م یه،چ یکک  -

است و حتماا  یسخ یکبود که کاوه عاشق ک یدهشن یلاز زبان سئو خانمگل
 کند.  ییچند مدت، از کاوه دلجو ینا یبرا خواستیم یلاالن سئو

ها رفت. به اتاق خود از گل خانم کرد و سمت پله یدوباره تشکر  سئویل
کوتاه خود   یبه موها یشد. دست  یرهخ یینهدر آ  خود ییافهبرگشت و به ق

 ها را نگاه کرد.و با چندش آن یدکش

 یپدرش چشم دوخت. دوباره از رو یو به نامه یدتخت خود دراز کش روی
 خود برداشت و آن را گشود. یشیآرا یز م یتخت بلند شد و نامه را از جلو
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 رمان  کی

 کاغذ زد.  یرو یاپدرش را با عشق نگاه کرد و بوسه خطدست 

 خودم. یداشتندوست یلبر سئو سالم»

 کنی؟ینم یتدوباره که خودت رو اذ یی؟دلم حالت چطوره بابا عزیز 

 یادروز سراغ همه م یهکه   یمن و مرگ  یناگفته یهاخاطر حرف که به  نگو
 !کنییخودت و من رو سرزش م یدار

ز من ا وقتیچهم ه یبودم و ماه  ینمن نگفتم چون عاشق نسر  دخترکم
 کنم.  ینخواسته بود که اون رو به عنوان مادرت معرف 

 یمنت هر کار  یاهمه بدون ذره  یبرا ی،هست   یماه  ینع یتو در مهربان   حتی
 .یاونا هم خوشحال هاییخوش یدنو از د یدیانجام م

که   یدختر   ی،اون مادربزرگته؛ مادر ماه   ینه ول  یاخانم بهت گفته  گل  دونمنمی
من و   یبه زندگ   یهبرام بهشت کرد و تو رو به عنوان هد  من رو  یجهنم  یزندگ 
 .یدبخش یننسر 

که   گفتیسبحان، اون م یاواخر به خاطر ماجرا ینعاشق تو بود و ا نسرین
نبود برات کم  یتمادر واقع ینکهاون با ا دونییتو که م یکرده ول  یر تو رو دلگ
 نذاشت.

در مورد گذشته   خوامیگفته بهت و من هم نم  یشکه گل خانم کم و ب  دونممی
 پدر خودخواهت رو ببخش! یول یه،خودخواه یه ینا یدحرف بزنم. شا

من  یزیبر  ینکرده قطره اشک  ییلبخند تو هست و اگه خدا یدنمن د آرزوی
 .کنییخاطر مآزرده یارو تو اون دن
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 رمان  کی

 ینکه در ا  مکنیچرا حس م  دونمیو نم  نویسمینامه رو قبل عملم برات م  این 
به دستت خواهد  یزمعز  یننامه بعد مرگ نسر  ینا ینخواهم بود ول یادن
 .یدرس

 االن صاحب نوه شدم! حتما

 طور هست.همان حتما

طور که به من قول داده بود. قدر کاوه کرده همان  یتو رو غرق خوشبخت  کاوه
 منه. یرا بدون و مطمئن باش که اون عاشق دخترک کوچولو

 از طرف من صورت ماهشون رو ببوس و از من براشون بگو.   یارد  یفرزند  اگه

 همه سالم برسون و مواظب خودت باش.« به

. یدسوخت و دستانش لرز  یبعج  یشگلو  ینکند، ول  یهتا گر   یدلب گز   سئویل
 نوشته بود. یزمان  یشد که درون پاکت قرار داشت و آقا یفلش یمتوجه

قبل مرگ پدرت برام ارسال شده که البته به خاطر فوت مادرت من   یلمف  ینا  -
 آوردم. جایک هر دو رو برات 

 یر تاب خود را روشن کرد و فلش را به آن وصل کرد. پدرش زلب سئویل
که بهش وصل کرده بودند در حال صحبت بود و انگار  یدستگاه  ینچند

رد و با لبخند شروع کرد سرفه ک بار ین. چندیایدن یرونکه از عمل ب  ترسیدیم
 به حرف زدن.

از کجا شروع کنم. اول سالم بابا  دونمیدلم برات تنگ شده که نم قدر ینا -
 جان!
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 رمان  کی

 نشست. یللب سئو یرو یتلخ  لبخند 

 بهت بگم. خوامیم یاچ یدکرده اصالا از ذهنم پر   یهمامانت از بس گر  ینا -

 ... .یرونب یومدماتاق عمل ن یناگه از ا ینکها اول

 خانم با بغض لب زد: نسرین

 نادر. یهچه حرف ینا -

 .منتظر نذار  یادمواظب خودت باش و کاوه رو ز -

 ... .یرماگه بم یعنی

 دوباره حرف او را قطع کرد. نسرین

 نادر بس کن. -

 ینم،جان مرگ حقه...اگه ُمردم و نتونستم اون صورت خوشگلت رو بب  یننسر   -
برات راه بندازه و تو با لبخند  یدبا ینو نسر ر  یبعد چهلم من عقد و عروس

 .یخودت رو شروع کرد یزندگ 

توعه. کاوه  یمن خوشحال یکه آرزو  دونهیرضا هم سپردم و اون هم م به
 دوست داره دخترم. یلیخ

ش گفت و من هم بهش گفتم که هم بهم از عالقه ینجاقبل اومدن به ا حتی
 .بذاره یونبا خودت در م تونهیم

خوشگلت رو به خاطر   یکه مواظب خودت باش و چشما  یگمباز هم م  دخترکم
 نکن. یمن اشک 
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 رمان  کی

 من به تو هستش. یتوص ینو ازدواج تو با کاوه آخر  خوشبختی 

 .بهش عمل کن و اون رو منتظر نذار  پس

 یندر ا یز ن یلرا قطع کرد. سئو ینو با اشک دورب بغضش شکست نسرین
 و پدرش را صدا کرد. یختاشک ر یشگر نما یسو

 !آمدندیها نمچرا آن یول خواستیرا م یننسر  خواست،یپدرش را م او

بود در  یدهطور که خود را در آغوش کشهمان یلگذشت و سئو  یساعت  چند
 غرق شده بود. یگریعالم د

با خود خلوت کرده  یلکه سئو  یهنگام یادرده بود که زخانم سپبه گل آریا
 مزاحم او نشود.

چند ساعت وارد اتاق او نشده بود. در آشپزخانه در حال  یندر ا یز ن خانمگل
 یهانان  یجبود و با عشق ساندو  یادو نفره  یو آماده کردن عصرانه  یکپخت ک

 .گذاشتیتست را که درست کرده بود را داشت درون سبد م

به  یفوناز اتاق خارج شود. آ  یلآماده کرد و منتظر بود که سئو یز را ن هامیوه
 یدر را گشود. الهه با لبخند و خنده همراه خانم جوان  خانمصدا درآمد و گل

 آنها رفت. یشواز به پ یخانم با مهربان وارد خانه شدند و گل

 کجاست؟  یلخانم، سئوسالم گل -

 ماهت، تو اتاقشه. یسالم به رو -
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 رمان  کی

و با  یدبود را با عشق به مشام خود کش یچیدهکه در خانه پ  یکیک  یبو الهه 
 لبخند لب زد:

 ین؟پخت یکک  -

 تکان داد و گفت: یسر  خانمگل

 .یلتو اتاق سئو یارمبراتون م -

همه   خانم در دل اعتراف کرد که الهه با آنو گل  یدخانم را بوس  صورت گل  الهه
او  یگرمو خون یرا دارد و مهربان  یرانیا یک...باز هم اصالت در غرب یزندگ 

 است. یشواقعاا قابل ستا

 یه؟خانم ک ینفقط دخترم ا -

 هم خوبه. یشروح یبرسه...برا یلبه سئو یکمیآوردم  یشگر؛آرا -

رفتند. الهه   یلبه سمت اتاق سئو  یشگر نگفت و الهه و خانم آرا  یزیچ  خانمگل
 و در را باز کرد. یدبه در کوب یاتقه

 

 او هم نشده بود. یمتوجه یکه حت   یدرا د سئویل

 به خود آمد. یلصدا کرد و سئو بار ینرا چند او

 تو؟ ییکجا  -

 .یدرا بوس یلزد و صورت سئو یلبخند الهه
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 رمان  کی

 داداش گلم.سالم بر زن - 

 کنی؟یم یکار چ ینجاسالم ا -

 کرد:  یاخم ساختگ  الهه

 خواهر. یاومدم خوشگلت کنم ا -

 اشاره کرد و لب زد: یشگر آرا به

 .یدشما شروع کن یخب خانم کوثر  -

او  یمتسل یلخواست مخالفت کند که الهه مجال مخالفت نداد و سئو سئویل
 انداخت. یرا پوشاند و به ساعت نگاه  ینهشد. الهه آ 

 .یثر خانم کو یدشروع کن یمدوساعت وقت دار -

سپرد و چشمانش را بست. الهه   یشگر بدون حرف خود را به دست آرا  سئویل
 را باز کرد و با ذوق گفت: ینهبا ذوق آ 

 خانم. یلهم سئو ینو ا -

 خود چشمانش چهارتا شد و الهه لب زد:  یبلند شده  یموها یدنبا د سئویل

 محشر شده. یدستت درد نکنه خانم کوثر  -

 .آمدندیبه صورتش ممرتب شده بود و  ابروهایش

 یشکه برا  یاساده یمکرده بود و با گر   یادهصورتش پ یهم رو یمحو آرایش
 .شدیم یدهتر دانجام داده بود صورتش پر 
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 رمان  کی

 .یلمحشره ها سئو یاکستنش خانم کوثر  - 

خانم با خود بود. گل ییافهق یدنلب باز کند و غرق د توانستینم سئویل
. یدخود را برداشت و نوش  ییبا تشکر چا یوارد شد و خانم کوثر   یکو ک  یچا

 خود را خورد و با خنده گفت: یک الهه با عجله ک

 دوست داره. یک ک  ینکاوه هم از ا  -

 سرخ شد. یلانداخت و سئو یلبه سئو بارییطنتش نگاه

 جا بود. ینتا هم یتممن مأمور یمما بر  یگهخب د -

داد و از اتاق  یسرزنده قر  یهه مثل کودک خواست لب باز کند که ال سئویل
 خانم گفت:ها نگاه کرد و گلبا تعجب به آن یلخارج شد. سئو

 منتظره. یرونکاوه ب  -

خود انداخت. او  یموها یو شال خود را هم رو یدلباس خود را پوش سئویل
 یدن. با دزدیحرف نم یادحرف بود و دست خودش هم نبود که زباز هم کم

 :یدپرس کردیخانم داشت آن را با خود حمل مکه گل  یچمدان 

 یه؟چ ینا -

 .یگهکاوه خودش بهت م  -

 خانم نگاه کرد و از خانه خارج شد.متعجب به گل سئویل

 یل. سئویردخانم بگدان را از دست گلسمت او آمد تا چم  یلسئو  یدنبا د  کاوه
صورتش  یکه دوباره رو  یکم  یشرکاوه و ته  یصورت اصالح شده یدنبا د
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 رمان  کی

زود متوجه شد که   یلب او کش آمد ول  یرو  یناخودآگاه لبخند شدیم یدهد 
کرده   مادهاو چمدان آ  یبرا و چرا گل خانم یستچمدان چ یماجرا داندینم

 است.

 زودتر لب گشود:  یلکه سئو  یدبگو  یزیتا چ  یدچرخ  یلدوباره سمت سئو  کاوه

 ریم؟یم یمکجا دار  یه؟چمدان چ ینا ییهقض -

 سبد عصرانه را هم به دست کاوه سپرد و کاوه با لبخند لب زد: خانمگل

 .مونیمیچند روز هم م یمخوب قراره بر  یجا یه -

 رد و لب زد:خود کاوه را نگاه ک یبا چشمان گردشده سئویل

 ی؟چ  یعنی -

 اشاره کرد: ینبه ماش کاوه

 .یگمرو م یشاول سوار شو، تو راه بق -

خانم به او اشاره کرد که به حرف کاوه انداخت و گل  یخانم نگاه به گل  سئویل
حرکت  ینسمت ماش یلو سپس سئو یدرا بوس یلخانم سئوتوجه کند. گل

 کرد.

 جان مواظب خودت باش دخترم. یلسئو -

با ادکلن   یختهآم  ینماش  یرا باز کرد و گرما  ین»چشم« گفت و در ماش  ئویلس
انداخت و بخار  یصندل یکاوه با پوست صورت او برخورد کرد. خود را رو

 کنار خود را پاک کرد.  ییشهش
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 رمان  کی

به تن کرده  یاسرمه یمردانه یراهنبه کاوه نگاه کرد. پ ینبغل ماش یینهآ  از  
هم  یاسرمه ینبود. شلوار ج یدهپوش یز ن یکوتاه مشک   یآن پالتو یبود و رو

را کامل کرده  یپشبود ت یدهکه پوش  یاهیس یهابه تن داشت که با اسپرت
 بود.

بخار گرفته که  یشهبه خاطر ش یل. سئویک حال ش ینساده و در ع یپت یک 
که   گویدیخانم دارد چه مگل  که کاوه به  شنیدینم  یند،بب  توانستیدرست نم

 .خندیدیخانم مگل

 هاییشهاز ش  یشد. کم  ینآمد و سوار ماش  ینکاوه سمت ماش  یقهچند دق  بعد
. یندخود را بب یخارج شود و بتواند جلو ینهر طرف را باز کرد تا بخار ماش

 و کاوه لب زد: یدسمت او چرخ یلسئو

 !ریمیسفر چند روزه م یه -

 :یدگفت و کاوه خند  یدبلن «ی»چ  سئویل

 یم؟سفر کوتاه بر  یهداره من و تو  یشد خب! مشکل یچ  -

 :یدو آهسته پرس یدلب خود را گز  سئویل

 یان؟و الهه هم م یاآر -

را تماشا  یرونبخار گرفته ب ییشهمضطرب از ش یلکرد و سئو  «ی»نچ  کاوه
 خود ادامه داد. ینگفت و به رانندگ  یزیچ یز کرد. کاوه ن

*** 
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 رمان  کی

 :یدکش  یکه گذشت کاوه آه   ساعتینیم 

 هم به من توجه کنه. یکمسفر که  بردمیرو با خودم م یکیکاش حداقل   -

 و کاوه ادامه داد: یدسمت کاوه چرخ سئویل

 آماده کرده؟ یچ  یخانم اون سبد رو براگل  -

 یاآورد. تکه  یرونرا ب  یک از دست خود زود در سبد را باز کرد و ک  یشاک   سئویل
 و با عجله آن را فوت کرد: یختر یوانرا درون ل ییو چا یداز آن را بر 

 .یشهاالن خنک م -

 نگاه کرد: یلو با عشق به سئو یدبلند خند کاوه

 !یکه به فکرم  یمرس -

 یحلقه یخال یجا یکاوه نازک کرد و کاوه متوجه  یبرا یچشمپشت سئویل
 شد: یلسئو

 ت کو؟حلقه -

 :یدانداخت و لب گز  یبه دست خود نگاه  سئویل

 حتماا مونده تو خونه! -

آهان  یمعن یلخود شد. سئو یرانندگ  ی»آهان« گفت و مشغول ادامه کاوه
 بود که کاوه ناراحت شده است. یدهو فهم دانستیم یگفتن او را به خوب 
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 رمان  کی

سر کاوه بگذارد و سربه یکم  خواستیهمه غم و غصه، دلش م بعد از آن او 
. کندیکه پدرش با لبخند به او نگاه م  کردیحس م دید،یهر موقع کاوه را م

 خود کرد و رو به کاوه لب زد: یفدست درون ک

 ی؟رو نگه دار ینماش یشهم -

 و لب زد: یدار کشرا کن ینماش یدهترس کاوه

 شده؟ یزیچ -

 اشاره کرد: یکرا به دست کاوه داد و به ک ییچا سئویل

 رو بخور! ینااول ا -

 به ساعت اشاره کرد: کاوه

 .خورمیم کنمیم یطور که دارم رانندگ همون یلسئو یشهداره شب م -

 اشاره کرد. یابانخ یخبه برف و  سئویل

 رو بخور بعد...!  یناول ا یستراه نجاده که اصالا روبه یتوضع -

و  یدگرفت و نوش  یلرا از دست سئو ییچا ی،ااضافه یز بدون گفتن چ کاوه
 با ولع خورد. یز را ن یک ک

 ریم؟یکجا م  یمدار یبگ  یشهحاال م -

 »البته« تکان داد و گفت: یسر خود را با خنده، معن کاوه
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 رمان  کی

 یغهص  یه  ینداشته باش  یالبته اگه تو مشکل  ییحاج آقا  یه  یشپ  ریمیاول م  - 
 .یشهخونده م ینمونب یتمحرم

من  یلسئو یول یشیکار رو نکنم چون ناراحت م  ینبابام گفته بود که ا البته
من هم تو رو پس  خوای،یسفرمون خراب بشه، تو من رو م ینا خوامینم
 !یگهد یستن یمشکل یچه

 ا جمع کرد و با تعجب لب زد:با آنکه شوکه شده بود، زود خود ر  سئویل

 با عجله؟! طوریینخب چرا ا -

 باال انداخت. ییابرو کاوه

 ست؟عجله ینواقع به نظرت االن ا -

که به   دادیپدرش هم به او اجازه نم یهاو حرف کردیکاوه را درک م  سئویل
 پدرش هم ازدواج او بود. یتوص یراز یرد،کاوه سخت بگ

 !یهویی طوریینا یخب نه ول -

 دور زد. یگرید یابانرا به حرکت در آورد و از خ ینماش کاوه

 گردی؟یبرم یدار -

 لب زد: یفیضع یبا صدا کاوه

 فرودگاه! ریمیم -

 دوباره لب زد: یلسرگردان به او نگاه کرد و سئو سئویل
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 رمان  کی

 هات تو همه؟اخم جوریینچرا ا - 

خود  یبر رو یشده بود و کنترل یفضع یچند روز بود که اعصابش کم کاوه
 نداشت.

 !یزمعز  یچیه -

 مضطرب است. یکه کاوه کم  یدبا حالت نگران به او نگاه کرد و د سئویل

رو شروع  مونیو زندگ  کنیمیعقد م بارهیه یگهد یم،برگشت ینکهکاوه بعد ا  -
 باشه؟ کنیم،یم

 گفت:  یلو رو به سئو را کم کرد ینسرعت ماش کاوه

 !یادن وقتیچزمان ه ینا ترسمیم -

 زد و دل کاوه آب شد. یناخودآگاه لبخند سئویل

 ی؟نگران  قدر ینچرا ا -

تو رو از دست   ینمچشم باز کنم بب  ترسمیکه م  یستدست خودم ن  دونمینم  -
 دادم.

 به کاوه رفت و لب زد: یاچشم غره سئویل

 .یستن ینگران  یچه یجا -

 یفشخود را از ک یحلقه یلو به راه خود ادامه داد. سئو یدکش  یپوف  کاوه
دست   یلخارج کرد و آن را به انگشت خود کرد. کاوه سمت او برگشت و سئو

 خود را باال آورد و به حلقه اشاره کرد:
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 رمان  کی

 !مونهیحلقه تا ابد تو دست من م ینا - 

 را گرفت. یلزد و دست سئو یلبخند کاوه

 برم! من قربون تو -

قدر دستپاچه شده و کاوه وجودش را آرام کرد. آن  یدکش  یقینفس عم  یلسئو 
او باعث شد کاوه بلند   یشدهبود که تا بناگوش سرخ شده بود و صورت سرخ

 بخندد.

 ت برم ها!صورت قرمز شده ینقربون ا -

 کاوه زد و لب زد:  یشانه یبر رو یاآهسته یضربه سئویل

 بدجنس! -

که مگر کاوه چه دارد که کنار او   یشیدبا خود اند یلو سئو یدبلندتر خند کاوه
 حال دلش خوب است! قدر ینا

*** 

خارج شدند   یمابه همراه کاوه از هواپ  یلسئو  یش،در فرودگاه ک  یمافرود هواپ  با
 خود از فرودگاه خارج شدند. یهاو بعد گرفتن چمدان

کاوه اجاره کرده بود حرکت  که از قبل یالییشدند و سمت و یتاکس سوار 
حس کرد که کاوه دوباره دست او را گرفت و قصد رها کردن  یلکردند. سئو

 ندارد.



  

 
492 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

نگفت و در سکوت   یزیچ  یهم با آنکه خجالت به او غالب شده بود ول  سئویل 
 شد. یرهخ یرونبه ب

خجالت  یادیاز کاوه ز یول کشید،یخجالت نم یمرد یچاز ه موقعیچه او
 آن هم دست خودش نبود. کشیدیم

شود.  یادهپ ینرا رها کرد تا او از ماش یلکاوه دست سئو  یدندکه رس  یالو به
 ینجااز قطب جنوب به ا کردیحس م یلقدر سرد بود که سئوتهران آن یهوا

آن نتوانست خود را کنترل کند و  یصدا یدنو شن یادر یدنآمده است. با د
 حرکت کرد: یاسمت در

 یری؟کجا م  یلسئو -

 :یدسمت کاوه چرخ سئویل

 .گردمیو برم یاکنار در  یرمم -

در  یها را جلورا پرداخت کرد و در را گشود و چمدان ینماش ییهکرا  کاوه
 رفت. یلگذاشت و لباس خود را عوض کرد و به دنبال سئو

 یاسر خود گذاشته بود. کنار در یبر رو یبود و کاله  یدهپوش یدیسف تیشرت
بدنش  یهاو آب تا وسط رودیطور جلوتر مدارد همان یلسئو یدد یدکه رس

بدون حرف به سمت او  یلرا صدا کرد و سئو یلباال آمده است. کاوه سئو
 برگشت و او را نگاه کرد:

 جلوتر نرو. یلسئو -
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 رمان  کی

نفسش باال  کردیتکان داد و سمت کاوه برگشت. کاوه حس م یسر  سئویل 
 یدهترس رفتیداشت جلو و جلوتر م فکرییکه با ب   یلیسئو یدناز د آیدینم

 بود.

او در کنار خود  یدنشده بود و کاوه با د یدهمثل موش آب کش سئویل
کار باز   ینبا گرفتن دست او خود را از ا یول یرداو را در آغوش بگ خواستیم

 لب زد: یلداشت و سئو

 شده؟ یچ  -

 لب زد: گذراندیصورت او را از نظر م یطور که اجزاهمان کاوه

 فقط کنار من بمون! -

تعلل کرد و سپس شروع به  یهغرق در نگاه پر از عشق کاوه، چند ثان سئویل
 کرد!  یدنآب پاش

 زد: یادو فر  یددو یروناز آب ب یابا ذوق کودکانه یلو سئو یدبلند خند کاوه

 .یر من رو بگ تونییاگه م -

شد. کاوه  تر یکاوه رنگ   یاینآزاد چنان پر گشود که د یاهمچون پرنده سپس
من رو  تونیینم یدی»د زدیم یادبا ذوق فر  یلو سئو دویدیبه دنبال او م

از پشت سر به او  یلنشست و سئو ینزم یرو یکاوه از فرط خستگ   «یریبگ
 شد. یکنزد

 ی؟شد نفس کم آورد یچ  -
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 رمان  کی

 دست او را گرفت و با خنده لب زد: کاوه 

 گرفتمت.  -

 از ته دل قهقهه زد: سئویل

 جرزن! -

 یلسئو یکه دوباره به زندگ   یسرزندگ  یدناز ته دل خوشحال شد از د کاوه
 بازگشته بود.

 

*** 

نشسته بودند و غروب  یالو کاوه در بالکن و یلگذشته بود و سئو  یروز چند
 .کردندیآفتاب را تماشا م

بود و به کاوه  یختهر یوانرا که آماده کرده بود را درون ل یرموزیش سئویل
 کرد.  یک را برداشت و به لب خود نزد یوانتعارف کرد. کاوه با تشکر ل

 توننیهم نم یقهدق یهباشن...اونا  شونیعروس یبه الهه گفتم دنبال کارها -
 رو تحمل کنن.هم  یدور

 انداخت و لب زد: یلبه سئو ینگاه  کاوه

 .شونیبدون جشن برن سر خونه زندگ  خواستنیاونا م -
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 رمان  کی

و سرور  یشاد یابه خاطر اونا الهه و آر یستنن یپدر و مادر من راض - 
 یبعد گذشت چهلمش براش عزادار ینکنن...اصالا پدرم دوست نداشت کس

 کنه.

انداخت   ینگاه   نوشیدیخود را م  یرموز مش شکه داشت در آرا  یلبه سئو  کاوه
 نگفت. یزیو چ

 دوِست دارم!  یلیخ دونییکاوه م  یگمم -

 .خنددیم یطنتبا ش یلو سئو پردیکاوه م  یبه گلو نوشیدنی

 یه؟چ -

 .زندیو لب م کشدیم یقینفس عم کاوه

 !یماگفتم محرم بش  یه  -

 یالخود بلند شد و داخل و یو با گفتن پررو از جا یداز ته دل خند سئویل
 رفت.

 شد؟ یچ  -

 لب زد: یادفر  یهشب ییبا صدا سئویل

 پررو! یآقا یچیه -

 .یدخود را نوش یدنینوش ییهزد و بق یلبخند کاوه
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 رمان  کی

 *** 

دنبال و الهه به یا. آرخندیدیکال م بار ینبهتر شده بود و ا یلسئو یروحیه
دور سر  یاخانم همچون پروانه یاند و آقا رضا و ثر خود بود یعروس یکارها
 .چرخیدندیم یلسئو

الهه و  یو کاوه برگشته بودند و قرار بود روز عروس یلبود که سئو یروز دو
 عقد کنند. یز ها نآن یاآر

 یلو سئو دادیرا به او نشان م یک ش یهاخانم انواع مدل لباس ثریا
 .خواهدیلباس ساده م یککه او   یدبگو یدچطور با دانستینم

 یخانم خود را ذوق زده نشان م یاو مثل ثر  انداختیبه آنها م ینگاه  تنها
بود را به چشم خود زده  یدهخر  یکه به تازگ   یامطالعه ینکخانم عداد. گل

 .کردیبود و داشت برنج پاک م

رد. داد و با محبت او را عروس خود خطاب ک یلبه دست سئو ییرضا چا آقا
 یچه واکنش دانستیهمه محبت در حال آب شدن بود و نمآن  یر ز یلسئو

 نشان دهد. یدبا

 یک بود.  یدهبود و او را کال ند یفتهم برگشته بودند، کاوه دوباره ش یروز از 
 یلخانم گفت که فردا به دنبال سئو یاکنار هم نشسته بودند که ثر  یساعت 

 .کنندیرا شروع م یدخر  یو کارها آیدیم

کردند و از خانه   یخانم به همراه همسرش خداحافظ  یاقبول کرد و ثر  سئویل
 تخت خود نشست. یبه اتاق خود برگشت و رو یلخارج شدند. سئو
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 رمان  کی

را   ی. عکس ماه یدو عکس پدر و مادرش را در آغوش کش  یدکش  یقیعم  نفس 
سه قاب زد و شروع کرد به  یبر رو یاچاپ کرده و قاب گرفته بود. بوسه یز ن

 حرف زدن:

 یی...باباینکرد  یفداکار  یشههم  یگهنفر د  یه  ینفر به خاطر خوشحال  یهشما    -
 یکه صدا ی...طورخندمیم یشهبه بعد هم ینکه از ا یدمبهت قول م

خود با  یلموبا یصفحه یاسم کاوه بر رو یدن! با دیادتو ب یشتا پ یهاخنده
 ذوق تماس را وصل کرد:

 بانو؟ یسالم بر خانوم خودم چطور -

 با ذوق لب گشود: سئویل

 جوریینو االن ا  یگرفت   یهمه مرخص  کاوه، به خاطر من اون  یخودت چطور  -
 .یگرفتار شد

 :یدخند کاوه

بعد دوباره تموم   یفتمش  یگهدو روز د  یگه...دیگیم  یهچ  یناتار موت ا  یه  یفدا  -
 شبم. هاییفتش یشهم

 :یدکش  یآه  سئویل

 م برات تنگ شده.دل -

 زنگ بزنم. یریپس صبر کن تصو -
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 رمان  کی

تماس  یوقت  بار ین. ایددر دستش لرز یلسئو یلقطع شد و دوباره موبا تماس 
و ته دلش  یدشده با لبخند را د ینتزئ یلب یرا وصل کرد، صورت خسته ول

 .یدلرز

 سالم دوباره -

 ی؟کاوه؛ خوب   یخسته نباش -

 زد: یلبخند کاوه

 کنه؟یم یکار تر شدم. خانم من چخوب یدمخوبم االن تو رو هم د -

 زده لب گشود:ذوق سئویل

زرق و برق  یلیهمشون خ یخانم ول یابا ثر  کردیمیلباس انتخاب م یمداشت -
 داشتن فعالا که نتونستم انتخاب کنم.

 .ینمتبب یتو لباس عروس خوامیم یامپرو لباس به من هم بگو ب یاگه رفت  -

 :یداز ته دل خند ویلسئ

 که!  یستن یلباس عروس -

 .ینمتمن دوست دارم بب یدهخالصه رنگش که سف -

 .یشهنچ...نم -

 کرد:  یاخم ساختگ  کاوه

 چرا؟ -
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 رمان  کی

 .یبش یز سوپرا یدچون با - 

گفت و   کردیکه داشت صحبت م  ی« به فردرا صدا کردند و کاوه »باشه کاوه
 لب زد: یلرو به سئو

 باشه؟ زنمیمن بعداا بهت زنگ م یزمعز  -

 یاخود را جمع کرد و بوسه  یها. لبخوردیوول م  یلانگار در وجود سئو  کرمی
 و قطع کرد. یدکاوه فرستاد که کاوه بلند خند  یبرا

چشمان   یدنخانم با دو از اتاق خارج شد. گل  یدبا خنده لب خود را گز   سئویل
 ذوق زده لب زد: خندیدندیکه داشتند م  یلسئو

 زدی؟یبا کاوه حرف م -

زد. سمت آشپزخانه رفت و با   یخانم لبخندگفت و گل  ی« کشدار»بله  سئویل
 خانم برگشت.کنار گل  ییدوتا چا

 خانم جان!گل  -

 خانم.جان گل -

 دلشوره دارم.  یکممن  -

 برنج را کنار گذاشت و لب گشود: ینیس خانمگل

 چرا دختر خوشگلم؟ -

 !ترسمیم دونمینم -
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 رمان  کی

 زد: یخانم لبخند گل 

 .یزمنباش عز  یچیها دلشوره دارن نگران هزمان جور ینخب همه ا -

 :یدکش  یقینفس عم سئویل

 .دونمینم -

 وار گفت:افتاد که پرسش سامیر ام یادانگار به  یهو

 کجاست؟  یست؛ن یرساماز ام یخانم خبر گل  -

 که به لب نشاند گفت:  یمصنوع با لبخند  ینگاهش کدر شد ول خانمگل

 ندارم. یازش خبر  یگهکارهاشو تو روستا تموم کرد و د  یشاونم چند روز پ -

 لب زد: سئویل

 .معرفتهیب  یلیکه خبرم بهش سر بزنم اون یدروز بابه -

را  سامیر به پا بود. او تاکنون ام ییدر دلش غوغا ینگفت ول یزیچ خانمگل
 .یداو را د یشبود که چند روز پ یدهآشفته ند یقدرآن

زبان  یر کرد تا آخر از ز  یلهقدر پآن خانمبود که گل یر قدر درگآن یالشو خ فکر 
دارد، با خود  یلکه به سئو  یاکه به خاطر عالقه  دانستی. میداو حرف کش

نشود.   یک نزد  یلداشتن، به سئوحس دوست  ینعهد بسته تا خاموش شدن ا
خود قرار داد و مشغول پاک کردن  یپا یبرنج را رو ینیخانم دوباره سگل

 برنج شد.

 پاک شده که هست. از برنج کنی،یم یتخودت رو اذ یخانم چرا دارگل  -
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 رمان  کی

گرفته هم  یناز سر زم یلرو اسماع ینا...ایشناونا باعث نفخ م یزمنه عز  - 
 عطره هم خوشمزه!خوش

 .کشنیهم قشنگ قد م یگهد یاونا یول -

 نداره! خالصه به نظر من که اونا مضرن.  یباییباطن ز  یباهر ظاهر ز  یآره ول  -

 خانمگل  یبرا  یرسامام  ی. به تازگ یدرا بوس  یلسئو  یزد و گونه  یلبخند  سئویل
کرده بود   یرهرا ذخ  یلگرفته بود و در هر شماره اسم خود و کاوه و سئو  یلموبا

 .یردخانم با زدن شماره بتواند تماس بگتا گل

 کو؟  یلتخانم موباگل  -

 اونجاست مادر. -

را  یلانداخت و موبا یخانم اشاره کرده بود نگاه که گل ییبه جا سئویل
 جواب دهد. یرسامرا گرفت و منتظر ماند تا ام یرسامام یبرداشت. شماره

 !یلسئو کنییم یکار چ -

 .زنمیزنگ م یرسامدارم به ام -

 من چرا؟ یلبا موبا -

چون او هر موقع که خواسته زنگ بزند، مشغول   یدداشت بگو  دوست  سئویل
 خاموش بوده است. یلشموبا یابوده 

 خانمجانم گل -
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خط  بار ینچطور ا یشیدشد، با خود اند یدهکه پشت خط شن  یرسامام صدای 
 .یستاو مشغول ن

 .یرسامام یسالم آقا -

 ماند. یرانقفل کرد و مات و ح امیرسام

 پرسی؟یاز من نم یحال یهبه معرفتت، چرا تو  نیواقعاا آفر  -

 لب زد: یسکوت کرد و سپس با حالت رسم یقهچند دق امیرسام

 سرتون شلوغ بود نخواستم مزاحم بشم. یدببخش -

 متعجب لب زد: یالحظه یبرا سئویل

 مگه من کارمندتم؟ -

 ی؟چ  -

 !زنییحرف م یرسم جوریینمگه من کارمندتم که ا یگمم -

 برم. یدمن با زنیمی! بعداا حرف میامرم مدا یچ  -

 یشکه دارند صدا کندیوانمود م یدارد طور یحس کرد که الک  سئویل
 .زنندیم

 باشه پس! -

 چش شده است! یرسامکه ام  یشیدبا خود اند یلقطع شد و سئو تماس

 را که پاک کرده بود کنار گذاشت و بلند شد: یبرنج  خانمگل
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 شد؟ یچ  - 

 را کنار گذاشت. یلزد و موبا یلبخند مصنوع  سئویل

 سرش شلوغ بود! یانگار -

 نگفت و سمت آشپزخانه گام برداشت. یزیچ خانمگل

 

*** 

بود و به همراه  یدهپوش یدخانم کال سفگل یو آماده طبق خواسته حاضر 
 .گشتندیخانم داشتند دنبال لباس مناسب م یاخانم و ثر گل

را که باب  یزیچ یلمزون لباس عروس برد و سئو ینخانم او را چند ثریا
 بود. یافتهپسندش باشد را فعالا ن

 یزرق و برق   یچبود و ه  یکه شکل ماه   یالباس عروس ساده  یدنسر با د  آخر 
 یول ید،رو کند. وارد اتاق پرو شد و آن را پوشنداشت، دلش خواست آن را پ

 آن موفق نبود. یپدر بستن ز

لباسش را ببند. در باز شد و او  یپخانم را صدا کرد تا زرا باز کرد و گل در 
 لباس بود لب زد: ییقهطور که نگاهش به همان

 خانم چطوره؟گل  -

رد کرد. ضربان قلبش کاوه برخو  یطونخود را که باال آورد نگاهش با نگاه ش  سر 
 اوج گرفت و زبانش خشک شد.
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 یلاز سئو  ینهنگاه خود را در آ   ینکهلباس را بدون ا  یپدست دراز کرد و ز  کاوه 
 بست و با لبخند لب زد: یردبگ

 !یها شدفرشته ینع -

 ِمن گفت:دستپاچه شد و با ِمن سئویل

 ی؟اومد ی...کِ یکِ   -

 ینشد و او متوجه یلسئو یدلبخند او هم مانع د یزد ول یلبخند مهربان  کاوه
 کاوه بود.  یچشمان خسته

 !یشپ یکم -

 کند.  یتاذ یرا کم یلخواست سئو کاوه

 که خوب بوس... .  یروز د -

 رنگ گرفت. یشهاو گونه یددستپاچه حرف او را بر  سئویل

 !یننخانم هم بب یاخانم و ثر کاوه در رو باز کن برم گل  -

صورت  یدنخانم با د یازد و در اتاق را گشود. ثر  بارینتیطلبخند ش کاوه
 .یدبلند خند بار ینبه کاوه رفت و کاوه ا یاغرهچشم یلسرخ سئو

 !یزمعز  یقدر ماه شدچه -

 و لب زد: یدکش  یقیگل خانم نفس عم  یصدا یدنبا شن سئویل

 خانم چطوره؟ یاثر  -
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 گفت:  یزد و با مهربان  یخانم لبخند ثریا 

 !یزمعز  یشد فرشته یه -

بخواهد نگاهش  ینکهبه خود انداخت و بدون ا ینهدر آ  یینگاه گذرا سئویل
 کند.  یضزود وارد اتاق پرو شد تا لباس را تعو یفتد،به کاوه ب

خانم  یاخانم و ثر پول لباس را حساب کرد و از مزون خارج شدند. گل کاوه
 یلسئو یتنها باشند ول یکم  یلگرفتند به خانه بازگردند و کاوه و سئو  یمتصم
ست دوست نداشت او را مجبور کنند که چند کاوه خسته دانستیکه م

 کاوه  یخانه یخانم سوخانم و گل یابگردد. ثر  هایابانهم در خ یگهساعت د
 رو به کاوه لب زد: یلرفتند و سئو یناا

 لباس بردارم. دیما من با یخونه یمبر  -

در آرامش به  یلراند و سئو یلسئو یسمت خانه یمخالفت  یچبدون ه کاوه
شدند و سمت خانه   یادهپ  ینخانه از ماش  یبه جلو  یدنشد. با رس  یرهخ  یرونب

رفت  یل. سئویدکش  یقینشست و نفس عم یراییمبل در پذ یرفتند. کاوه رو
 .کاوه برگشت  یشپ یاهیکرده گو با دم

 .کنهیکم م  یتفنجون رو بخور از خستگ یه ینا -

خواست سمت آشپزخانه  یلکرد و فنجان را برداشت. سئو یتشکر  کاوه
 بازگردد که کاوه مانع گام برداشتن او شد.

 خانم! یلسئو یشهمن کنار تو در م یخستگ  -

 او گذاشت. یپا یکنار کاوه نشست و کاوه سر خود را رو  سئویل
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 .یشهداره در م یمخستگ یشآخ - 

خود عهد بست که تا  یدر دل با خدا یلچشمان خود را بست و سئو کاوه
 مهربان او ناراحت باشد. یآخر عمر نخواهد گذاشت که کاوه

. کردیخنده را مهمان آنجا م  ییکه با ورودش به هر جا  یلیبود سئو  یلسئو  او
 .داشتیشاد نگه م یز کاوه را ن  یدپس با

*** 

 یشگاههر دو در آرا یلاتفاقات گذشته بود و الهه و سئو یامروز از تم بیست
 .شدندیم یباتر داشتند ز یشگر دست آرا یر نشسته بودند و ز

دلش شور  یلسئو یول گفت،یو جک م خندیدیبند داشت م یهاز صبح  الهه
 قرار است رخ بدهد. یاتفاق  کردیچرا حس م دانستیو نم زدیم

نسبت به الهه داشت آماده شده بود  یتر ک سب یشکه آرا  ییاز آنجا سئویل
 یشگاهاز کارکنان آرا  یکی  ی. با صداکردندیم  یرا طراح   یشهاو داشتند ناخن

 با شما کار دارند« یجواهر  یلکه گفت »خانم سئو

 شدیکه الهه در آن داشت حاضر م  یبه اتاق  یاز جا برخاست و نگاه  سئویل
 ینیو ب ییطال ییبا موها یدهو کش یکبار یانداخت. سمت در رفت و دختر 

 یقهچند دق یلبود که سئو یباز یقدرو آن یدد یاقلوه یهاعمل کرده و لب
 او ماند و سپس لب زد: ییرهخ

 شما؟ یدببخش -

 گفت:  یلرو به سئو دختر 
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 باهاتون حرف بزنم. یدبا - 

 به او نگاه کرد و لب گشود: یودلبا د شناختیکه اصال او را نم  سئویل

 ین؟هست یشما ک  -

 و گفت: یدکش  یقیعم نفس دختر 

 کاوه هستم.  یمن مادر بچه -

 .گویدیم یانو فکر کرد دختر دارد هز  یدهحس کرد درست نشن سئویل

 شما؟ یگیم یچ  -

از کارکنان خواست که به  یکیبود اشاره کرد و از  یکه خال  یبه اتاق  سئویل
ندارد. دختر وارد اتاق شد و پشت سر آن  یو او گفت که مشکل آنجا بروند

 وارد آنجا شد. یلهم سئو

 که کاوه عاشقشه؟  یهمون دختر  ین،خانم هست یلشما سئو -

 لب زد: یتبا عصبان سئویل

 ین؟هست یشما ک  -

 کاوه هستم.  یگفتم که من مادر بچه  -

 خانم شما؟! یگیم یچ  -

ازدواج  یه...البته یمبود یکاکه تو آمر  یمن با کاوه ازدواج کرده بود زمان  -
 م جدا بشم.بود که من بتونم از خانواده یپنهون 
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 یم که جدا هم شد یم...قرار بود جدا بشدونستینم یچیکاوه ه  یخانواده 
 باردارم. یدمبعدش فهم یول

 بود پس چرا شما... . یتو خانوم؟ اگه ازدواجتون پنهون  یگیم یچ  -

 تا ازت کمک بخوام. ینجامخانم من ا یلسئو ینبب -

بچه مال اون   یگهبزرگ بشه. کاوه افتاده سر لج و م  پدر یم ب بچه  خوامینم  من
شدم که آخرش  یگیر قدر پشه...من خودم اونبچه دونمیمن م یول یستن

 بده. DNA یشاآزم یادداد ب یتکاوه رضا

 آورد. یرونخود ب یفاز ک کاغذی

 فهمی؟یمنه م یکاوه پدر بچه  ینبر اساس ا -

 یدچطور با دانستیاقتدار خود را حفظ کند هم نم خواستیهم م سئویل
 .یستدسرپا با

من هم  یبچه کنه،یاون با من ازدواج م یرونب یداون بر  یاگه شما از زندگ  -
 .یشهو مادر بزرگ نم پدر یب 

که چرا   دانستینم  یشو« ول  بزند »خفه  یاددوست داشت لج کند و فر   سئویل
 خفه خون گرفته بود.

 .یباهاش ازدواج کن یدتو نبا -

 سر خورد. یینبه سمت پا یلقطره اشک از چشم سئو اولین

 .یشممن از کاوه جدا نم یول -
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 گشود:انداخت و لب   ینگاه  یلبه سئو یبا ناباور دختر  

 تو؟ یگیم یچ  -

 .کنمیست من بزرگش مکاوه  یاگه اون بچه، بچه -

 ماند. یرهخ یلبه سئو یر مات و متح دختر 

 فهمی؟یباهام ازدواج کنه م  یدهستم که کاوه با  ی...من کسیوبهتو مغزت مع  -
جا   یهاش رو  خودشو خانواده  یکار رو هم به خاطر تو انجام نده، آبرو  یناگه ا

 !برمیم

 زد: یپوزخند ویلسئ

 !یکن  یدمن رو تهد ینجاا اومدییاالن نم ی،برده بود خواستییاگه م -

 .یدخند یستریک ه دختر 

 یهکه    یدمنه...کاوه امروز فهم  یچون امروز معلوم شد که کاوه واقعا پدر بچه  -
 پدره!

 .یدخند یل. سئوینهبش یاهکنم به روز س  ینکن متهمش کنم و کار کارییه

 کاوه من رو دوست داره!  -

 زد: یپوزخند دختر 

االن کنار هم  کردمیهم عاشق من بود؛ اگه من ترکش نم یزمان  یهاون  یول -
 .یمبود
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از   ییهااون عاشق من شده بود. عکس  یبود ول  یکه ازدواجمون پنهون   درسته 
همه عکس حس کرد دارد خفه آن  یدنبا د یلخود خارج کرد و سئو یفک
حس کرد دارد  یلها خندان و شاد بودند که سئوقدر در عکس. آنشودیم
 .میردیم

 یگهمن کاوه رو طور د یاگر کمکم نکن یول یمن ازت خواستم بهم کمک کن -
 با من ازدواج کنه. کنمیمجبور م

که  گشتیم ییهاعکس یفقط نگاهش رو شنیدیاو را نم یصدا سئویل
. دختر خواست از خندیدندیمدست کاوه دور دختر قفل شده بود و هر دو 

 لب زد: یلاتاق خارج شود که سئو

 ی؟کاوه رو خوشحال کن  تونییم -

 نگاه کرد. یلبه سئو دختر 

 ی؟بد یلشاد تشک یخانواده یهت با کاوه و بچه تونییم -

 لب زد: رحمییبا ب  دختر 

 آره! یرونب یبر  یشاگه تو از زندگ -

 خورد شد و دم نزد: سئویل

 یه؟ت چبچه -

 کاوه هم هست!  یهدختره، شب -

 در دل ناله کرد: سئویل
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 کمکم کن«  خدایا» 

 یشه؟اون بچه خوشبخت م یرونکاوه ب  یاگه من برم از زندگ  -

 یست؛کنارش ن  یپدر  یبابا...ول  یگه...االن داره مچشهیطعم بابا داشتن رو م  -
 فهمی؟یم

 تکان داد.سر خود را  یبه سخت  سئویل

 .گردهی...بهش بگو کاوه برمیشهبهش بگو پدردار م -

 ماند. یرهخ یلبغض کرده بود و سردرگم به سئو یز خود ن دختر 

 اون کاغذ هم به من بده. -

حس  یلداد و از اتاق خارج شد. سئو یلرا به دست سئو یشکاغذ آزما  دختر 
و او   شنیدندیمن  ییصدا  یشها. گوشکردینم  یهگر   یتکه شده ولتکه  کردیم

 خواند. بار ینچند یکاغذ برا  یاسم کاوه را باال

خود را  یاز اتاق خارج شد و مانتو داشتیبرم یکه به سخت  ییهاگام با
از  صدایب  یلسئو یول رودیکه او دارد کجا م  یداز کارکنان پرس یکی. یدپوش
 خارج شد. یشگاهآرا

به چشمان   توجهیدست تکان داد و ب   یتاکس  یناول  یبرا  ید،که رس  یابانخ  به
 شد. یسوار تاکس یهکنجکاو بق

مقاومت کنم، کاوه را  ینکهنزدم؟ چرا بدون ا یاد: »چرا فر گفتیبا خود م او
 کردم؟«  یگریکس د  یمتقد
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زنده  یبرا ی،همه سخت هنوزم با آن  یاو دشوار بود، ول یبرا یدنکش  نفس 
 .زدیماندن دست و پا م

 چه کار کند! یقاا ه کجا برود و دقب یدبا دانستنمی

 یدناز درد متراکم شده بود و چشمانش قادر به بار یاز حجم بزرگ  قلبش
 یابانبه خ توانستیزده بود که فقط ماز حرف دختر، شوک یقدرنبودند. آن

 نگاه کند.

 یابه صفحه  یآن به او چشمک زد. نگاه   یزنگ خورد و اسم الهه رو  موبایلش
 خود را خاموش کرد. یگوش  انداخت و یلموبا

نگاه خود را از او  یلو سئو ییداو را پا ینهبا چشمان کنجکاو خود از آ  راننده
 آدرس را بدهد لب باز کرد: یستقرار ن یلسئو یدد ی. راننده وقت یددزد

 خانم کجا برم؟ -

کاوه به آنجا سر   شک یب  یخود را بدهد، ول یخواست آدرس خانه سئویل
 ماند.  یرهرا داد و بغ کرده به جلو خ  یرسام. ناخواسته آدرس آپارتمان امزدیم

را  یفونبود. زنگ آ  یستادهدر ا یبه خود آمد که جلو یبعد وقت  یقهدق چند
 .یدرا شن یرساممتعجب ام یفشرد و صدا

 کنی؟یم یکار چ ینجاا یلسئو -

 در رو باز کن! -
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هراسان  یرسامها باال رفت. امخسته از پله یبا تن یلدر را باز کرد و سئو امیر  
با ُبهت  یدآن هم با لباس سف یلسئو یدندر چهارچوب در ظاهر شد و با د

 :یدپرس

 کنی؟یم یکار چ ینجاتو ا -

دوباره  کرد،یکه او را درک نم  یرساماو را کنار زد و وارد خانه شد. ام سئویل
 :دیسوال خود را پرس

 با توعم ها؟ -

 :یدچشمانش پر از اشک شد و بغضش ترک سئویل

 !میرمیدارم م یر ام -

 :یدپرس یدر را بست و کنار او نشست و با لحن مهربان  امیرسام

 ینجایی؟ا دونهیکاوه م  یلسئو -

 شدت گرفت: اشیهگر   سئویل

 .یگینم یچینه...تو هم بهش ه -

 کنجکاو شد:  تر یشب امیرسام

 یزیچ یدکاوه نبا یگیو م ینجاییمگه امروز عقدتون نبود؟ پس چرا تو ا -
 بفهمه؟!

 انداخت: یرسامبه ام ینگاه  پناهیب  یهمچون طفل سئویل
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 رمان  کی

 با کاوه ازدواج کنم. خوامیمن نم - 

 لب زد: یو او با ناباور یچیدپ یرسامحرف در گوش ام این

 یگی؟م یتو چ  -

 .ینمکاوه رو بب  خوامیمن نم -

دستپاچه سمت  یرسام. امیدبه خود لرز یداوج گرفت و مثل ب یشصدا
 .یاورداو ب یبرا یآب  یوانتا ل یدآشپزخانه دو

او مجبور  یموضوع را حل کند ول ینقرار است چگونه ا دانستینم سئویل
 .سکوت کند یز ن یرسامدر مقابل ام یبود که حت 

آن را  یلسئو یولآب را به دست او داد  یوانسمت او بازگشت و ل امیرسام
 .یدکش  یغ و ج یدکوب  ینزم یمحکم رو

 .یرسامام میرمیدارم م -

خود نداشت   یبر رو  یو کنترل  ریختیاشک م  مهابایکه ب   یلیبه سئو  سامامیر 
 انداخت و لب زد: ینگاه 

 حداقل حرف بزن. -

شده  یدهعقل او کش یهمچون پارچه بر رو یظیغبار غل کردیحس م سئویل
 .یستن گیرییماست و او قادر به فکر کردن و تصم

که به   اییوانههمچون د سام،یر و چشمان قرمز ام یبعج یاستشمام بو با
 یایشمنتظره، تمام مکان و دن  یر حرکت غ  یک در    کندیعاقبت کار خود فکر نم
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 رمان  کی

 یچشمانش گرد شد و نفسش برا یرسامانداخت. ام ییر خود به تغ یرا برا 
 ت.رف یالحظه

 زد: یادرا از خود رها ساخت و با خشم فر  سئویل

 کنی؟یم یکار چ یدار -

که الهه   یشده است. او روز  فکر یب   قدر ینا  یکه کِ   دانستیخود هم نم  سئویل
و االن  کردیکرده بود همچون آفتاب پرست رنگ عوض م  یخواستگار  یااز آر

 ... .گونهینا

و رنگ صورتش  شدیم یو خال پر  یژنبا خشم از اکس یرسامام یینهس قفسه
 لب زد: یابا لحن کودکانه یل. سئوزدیم یبه سرخ 

 من...من... . -

که   کردیتصورش را هم نم  یزده بود که حت متعجب و ُبهت  یقدرآن  امیرسام
 کند.  یکار  ینچن یلسئو

واستن به از خشم و خ یرساماو را در منگنه قرار داده بود و صورت ام سئویل
 یرسامام ینگاه خود را به درون چشمان سرخ شده یل. سئوزدیم یسرخ 

 لب زد: یانداخت و با لحن آرام

 !یر ام -

لب  یر او! ز یتکان برا یک از  یغ در یرا جدا سازد، ول یلخواست سئو امیرسام
 زمزمه کرد:
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 بمونم. جاینهم خوامیمن م - 

 

*** 

که به دست   ییبود و با فنجان چا را به تن کرده یرسامو شلوار ام تیشرت
 خود چشم دوخته بود. یروروبه یوار گرفته بود به د

. یدهکوب  یوار با قلبش تمام وجودش را در عزا انداخته بود چون سرش به د  درد
 سوختیآتش داشت م  یانباشد دل او که در م  یرساماگر با ام  کردیاو فکر م

 بود. یاوردهبه دست ن یگرید یزیچ یمانیاالن جز پش یول گیردیآرام م

گره خورد و هر دو   یلکه از اتاق خود خارج شد نگاهش با نگاه سئو  امیرسام
را   یلکردن سئوخجالت، نگاه خود را از هم گرفتند. بغض قصد خفه  یاییبا دن

 یرابزند که چرا؟ ز یادکه بلند شود و فر   خواستیدلش نم یلسئو یداشت ول
 بار آورده بود.  را به فکرییب  یناو خود ا

چنان   یلخود شد. سئو  یموها  و مشغول گرفتن نم  یستادا  ینهآ   یجلو  امیرسام
 یمتوجه یرسامو ام بزند یهگر   یر کرده بود که هر لحظه ممکن بود ز  یبغض
 یبر اثر نادان   دانستیبود و نم  یمانهم پش  یرسامخود ام  یاو شود ول  یمانیپش

خود  توانستمیاو ن یداشت ول یلوکه نسبت به سئ  یقدرت خواستن یابود 
 یو شب هم وقت  شدیاز خود غافل نم هایزود یناو به ا یرارا گول بزند ز

به عاقبت  یفکر  یچشده است، بدون ه قدمیشکه خود پ یدرا د یلسئو
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

نگاه کرد و  یلسئو یگرفته  ییافهبه ق ینهها عمل کرد. از آ کارشان مثل احمق 
 آرام لب زد:

 ی؟درد دار -

 یسصورتش را خ  یاریاخت  هیچیب   یشهاو اشک   یداز خجالت لب گز   سئویل
 کرد.  ینلب خود را نفر  یر دست خود را مشت کرد و ز یرسامکردند. ام

 کسیچخانم، به هبه الهه، به گل یش،به زن عمو کرد،یبه کاوه فکر نم او
افتاده است...کاوه  یچه اتفاقات  یشبو د ینها درچه حالکه آن  اندیشیدینم
تماس او را هم جواب  یک  یاو حت  یزنگ زده بود ول یرسامبه ام بار یس یباال

 نداده بود.

خانه باشد و به خاطر  یرسامکه ام  گنجیدینم کسیچدر ذهن ه یدشا اصالا 
بود سمت   یدهکه پوش  یابا همان حوله  یرسامبودند. ام  یامدهن  ینجابه ا  ینهم

 زانو زد: یشرفت و کنار پا یلسئو

 کنی؟یم یهچرا گر  -

 یرسامبه ام شدیم یاز اشک پر و خال یاریاخت هیچیکه ب   یبا چشمان  سئویل
 نگاه کرد و لب زد:

 من...من... . -

 ادامه داد: یرسامحرف خود را ادامه دهد و ام نتوانست

 یمونی؟پش -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یبر رو یچرا دوست داشت نقاب  دانستینم یبود ول یمانپش سئویل 
 صورتش بزند و برخالف آن را ثابت کند.

 نه! -

 تخت نشست. یرو یرسامشد و ام زیر سربه

 که من اشتباه کردم و تو... .  یگمم زنمیمن با کاوه حرف م -

 :یدچرخ یرسامبا ترس سمت ام سئویل

 !یگیبه کاوه نم یچیه -

 یلسئو  دانستیاو م  زد: »احمق«  یادو تمام وجودش فر  یددلش لرز امیرسام
در مقابلش   یستچ  یلسئو  یکارها  یلبفهمد دل  ینکهعاشق کاوه است و بدون ا

 شده بود. یمتسل

 !یرسامبفهمه ام یزیچ یدکاوه نبا  -

 ادامه داد: یلو سئو چرخیدیم یلصورت سئو ینگاهش رو امیرسام

 نداره! ییتوش جا یخوشبخت  یاهیه،س ییه،سرنوشت من تنها -

افتاده بود او را به حال خود   ینشانب  یشبکه د  یبا اتفاق   خواستینم  امیرسام
هم او را  یلاگر سئو یبماند حت  یلحاضر بود تا آخر عمر کنار سئو رها کند، او

 !خواستیاو را م یرسامام یول کردیقبول نم یتا آخر عمر به همسر 

 .یستن یستادنو قادر به ا کندیقلبش درد م کردیحس م سئویل
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

و  یردبگ یمتوانست تصم یزود ینکه چرا به ا  کردیخود را هم درک نم اصال 
 بزند که خفه شود. یادگوش آن زن بکوبد و فر   یر ز یمحکم یلینتوانست س

 یرسامبه ام ینکهتخت بلند شد و بدون ا یحماقت کرده بود؟ چرا؟ از رو چرا
 به سمت در برداشت. یمنگاه کند، چند قد

 !یلسئو -

 زد: یدنخود را به نشن یول یدرا شن یرسامام یصدا سئویل

 که کردم هستم.  یکار  یمن تا آخرش پا -

شور خون را در دهانش حس  یلب خود را چنان گاز گرفت که مزه سئویل
 هم برداشت و حس کرد ضعف کرده است. یگر د یکرد. گام

 یرفت و رو  یاهیبدهد که چشمانش س یهتک  یوار دست خود را به د  خواست
از  یو او به سخت  یچیدپدرش در سرش پ یصدا یالحظه یافتاد. برا ینزم
 یعرق سرد  یول  کردیکه او را صدا م  یدرا د  یرسامخود ام  باز یمهچشمان ن  یال

 یهوشب  امالا ک  یلکه بر تنش نشسته بود مانع از باز ماندن چشمان او شد و سئو
 شد.

سر خود   یرا باال  ییادکلن آشنا  یست خود چشم گشود و بوحس سوزش د  با
خود  باز یمهچشمان ن یاحساس کرد. چشمانش آهسته تکان خورد و از ال

به کاوه نگاه   یداد. ضربان قلبش اوج گرفت و در گنگ   یصکاوه را تشخ  یر تصو
 .کرد
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 رمان  کی

 ی اگوشه  یحرف  هیچیخانم ب  یاو ثر  رفتیاعصابش م یخانم روگل  یگریه 
که حتماا او را به ماه عسل فرستادند   دانستیم  یول  یدبود. الهه را ند  ادهیستا

 نرود. یناز ب شانیخوش یروز از د تر یشتا ب

 یحتوض یگرانرا به د یلافتاده بود؟ چگونه نبود سئو یچه اتفاق  یروز د اصالا 
 داده بودند؟

. زدینشسته بود و نبضش با سرعت داشت م یعرق سرد اشیشانیپ روی
صدا کرد او را به خود آورد و با شرم  یکاوه که دوباره او را با نگران   یصدا

 نگاهش را از کاوه گرفت.

 ی. با نگاه یدخود د یگشت و او را در چند قدم  یرسامبه دنبال ام چشمانش
خواست   یرسامرساند. ام  یلخود را به سئو  سامیر و ام  یستملتمسانه به او نگر 

 او را به عقب هل داد: یتکه کاوه با عصبان  یردرا بگ یلسئو یبازو

 .کنمیخودم کمکش م -

 تر شد و در دل خود زار زد:بزرگ یلسئو یدر گلو بغض

 !یلخاک تو سرت سئو -

بدون   یلانداخت و خواست به او کمک کند که سئو  یلدستش را دور سئو  کاوه
 او را نگاه کند لب زد: ینکها

 بهم دست نزن! -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یلاسم سئو  یماند و با ناباور  یلسرد سئو  ییافهمبهوت ق یالحظه  یبرا کاوه 
صورت خود نگه  یتر رورا محکم تفاوتیینقاب ب  یلسئو یرا زمزمه کرد ول

 را صدا کرد: یرسامداشت و ام

 لطفاا کمکم کن. -

 گونه لب زد:را عقب فرستاد و ملتمس یرسامدوباره ام کاوه

 تو چت شده؟ یلسئو -

 یاخانم و ثر که گل  یهگر   یر و بغضش شکست. چنان زد ز یدقلبش لرز سئویل
 نگاه کردند. یلبه سئو یرهمات و مبهوت، خ یالحظه یخانم برا

 شده خانمم؟ یچ  -

 زد: یادفر  سئویل

 کاوه برو عقب!  -

رفتار  یدندر فهم یدست او را گرفت. کاوه سع یرسامو ام یدتنش لرز تمام
کرد و با   یرسامرو به ام یل. سئوشدینم یزیچ یمتوجه یول کردیم یلسئو

 لب گشود: یهگر 

 من رو خونمون ببر. -

 باال زد: یرتشرگ غ کاوه

 تو فقط آروم باش! برمت؛یخودم م یگی؟م یرساممگه من ُمردم که به ام -

 زد: یادفر  سئویل
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 رمان  کی

 ازم دور بمون کاوه. - 

 یزیگوشش چ یر خانم مانع او شد و ز یاکه ثر  یدبگو یزیخواست چ کاوه
 نگاه کرد. یرسامو با خشم به ام یدکش  یقیگفت. کاوه نفس عم

شتافت و به او کمک کرد که سمت در گام بردارد.   یلسئو  یاریبه    یز ن  خانمگل
 .دادیو به او اجازه نم  شدیخانم مانع م  یاکه ثر   یدبگو  یزیچ  خواستیکاوه م

نظر او  ینکهگام بردارد، بدون ا  یبه خوب  تواندینم یلسئو یدد یوقت  امیرسام
 دست خود بلند کرد و کاوه نعره زد: یرا بپرسد او را رو

 کنی؟یم یکار تو چ -

 با آرامش لب زد: امیرسام

 راه بره! تونهینم بینیینم -

رفت و  یرسامسمت ام کرد،یخانم که او را صدا م یابدون توجه به ثر  کاوه
سمت   یلسئو  هاییدادا حرص از او گرفت و بدون توجه به داد و برا ب  یلسئو
 خود رفت. ینماش

داد  یلرا از جا کند. سئو ینگذاشت و ماش  یندرون ماش یاطرا با احت سئویل
بود که تمام   یعصب  یقدرکاوه آن  یکه کاوه را کنار بزند ول  خواستیو م  زدیم

 .کردیم یپدال گاز خال یحرص خود را رو

افتادن  یرابه پا بود و سفت نقابش را گرفته بود، ز ییدر دلش غوغا سئویل
 !یفشضع یتخرد شدن شخص یعنینقاب صورتش 
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 رمان  کی

رفت و   ینشد. سمت در ماش  یادهپ  ینترمز گرفت و از ماش  یبا شدت بد  کاوه 
 را دوباره گرفت. یلسئو

 لب زد: سئویل

 ولم کن کاوه! -

 یتوجه به چشمان متعجبکاوه بدون حرف وارد ساختمان شد و بدون   ولی
 سوار آسانسور شد و چند طبقه بعد خارج شد. کردندیها نگاه مکه به آن

. کردیم ینو در دلش خود را نفر  ریختیتنها اشک م یلمدت سئو ینا در 
آشنا نبود   یلسئو  یخانه برا  ینبرد. ا  یرا سمت اتاق   یلکاوه در را گشود و سئو

 که کجاست.  دانستیو نم

 یگرفته بودند و رو  یشکه او و کاوه در ک  یعکس یتابلو یدنناگهان با د ولی
 ییتخت گذاشت و با صدا ینصب شده بود، خشکش زد! کاوه او را رو یوار د

 آرام باشد گفت: خواستیکه م

 یزده...ول یبتغ یشباز فشار و ترس از ازدواج بوده که د یگهمامانم که م -
 !ینرو بب ینجابره! امجبور شده  یلمن بهشون گفتم سئو

 خونه اشاره کرد. به

 یسقف! اصالا گور بابا یه یر ز یمکن  یقراره زندگ  ینجامال ماست، از امروز ا -
و  شهیبهتر م یت...تو هم روحگردیمیو برم ریمیسفر م یه ی،نامزد
 . هان چطوره؟کنیمیرو شروع م مونیزندگ 
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 رمان  کی

 ییاز حنجرش صدا یکاوه بس کن ول  یدنعره بزند و بگو خواستیم سئویل 
 .آمدیدرنم

 ...!یختهکه بهمت ر  یدیشن یروز د یزهاییچ دونمیم -

 .یددرد خند با

 دوسته! یهکرده! اون فقط   یفقط باهات شوخ  یناز یول -

! اصالا یجا خورد  دونمیاعتمادت نسبت به من رو بسنجه؛ م  خواستهیم  میگه
 ینقراره همچ  دونستمیمن نم  یبوده که انجام داده ول  یکار  ینتر احمقانه  ینا

 و گرفت و... . یشگاه. از من فقط آدرس آراکنه  یکار

در وجودش  ییکر شدند و صدا یشهاگوش شنید،ینم یگرید یز چ سئویل
 نعره زد:

 خواب! یهخوابه،  یههمش  یناا -

 اره لب زد:را نگاه کرد و دوب یلسئو یبا مهربان  کاوه

 یلسئو  گفتمیم  طرفیهشدم، از    یوونهبهت گفته به خدا د  یچ   یدمشن  یوقت   -
 !یباور کن ترسیدمیم طرفیهو از  کنهیتو رو باور نم یهاحرف

صورت خود  یخود گرفت و رو یهادست ینرا ب یلسرد سئو هایدست
 گذاشت.

 نگام کن. -
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شرم داشت از نگاه به درون چشمان کاوه، او دوست داشت از شدت  سئویل 
که   یبه اسم ناز یاز دختر یگر د یاز سو یآب شود ول یخجالت و شرمندگ 

 کرده بود نفرت داشت!  یکاوه او را دوست خود معرف 

خود را به حراج   یاحمق شده و زندگ   گفتیم  گفت؟یبه کاوه چه م  یدبا  اصال
 ... .رسامیگذاشته بوده است و ام

و بفهمد در   یایدگوش او نزد که به خود ب  یر ز  یمحکم  یلیچرا س  یرسامام  اصالا 
 بزند. یتخود را به خر  یدنبا یتاوج عصبان

که داشت از   یآخر  یچرا در لحظه یفتد؟او ب یبرا یدها بااتفاق ینچرا ا اصالا 
گم   یکیشد و در عمق تار یخال یشپا یر باز ز شد،یخارج م یکیهمه تار ینا

قلب خود  یدست او را رو گوید،ینم یزیچ یلسئو یدد یشد! کاوه وقت 
 گذاشت و با عشق لب زد:

 دوست دارم! یلیخ -

بزند تا  یاددار بود و دوست داشت فر  یرا داشت که لبه یحس فرد سئویل
خواهد ُمرد و از آن  یگر د یقهتا چند دق کردیاو را آزاد کنند. او اکنون حس م

 دوست داشت او را از مرگ نجات دهند. یگر د یسو

 یغ دارد ج یدبه خود آمد که د یفقط وقت  کردیو حس نم فهمیدینم چیزی
 که از او دور باشد.  گویدیو به کاوه م کشدیم

اجازه   یرتشچش شده و هزاران سوالم داشت که غ  یلسئو  کردیدرک نم  کاوه
 لب زد: یهاز جا برخاست و با گر  یل. سئویاوردزبان ب آن را بر  یحت  دادینم
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 دور بمون. فهمییولم کن، ازم دور بمون کاوه! م - 

برود که کاوه مقابل او قرار گرفت و با  یرونعجله خواست از آپارتمان ب با
 لب زد: یتعصبان

 !یحق ندار  ی،بر   یشماز پ  یحق ندار  یبگو کاوه ازت متنفرم، بگو...داد بزن ول  -

 زد: یادو فر  یستدسر پا با تواندیحس کرد نم ویلسئ

 !خوامی! نمفهمییباشم م یشتپ خوامیمن نم -

 ماند: یرهخ یلهمچون چوب، خشک شد و ناباورانه به سئو کاوه

 ولم کن کاوه...ولم کن... . -

او را  یلسئو یخودب یتقال ینکشد، ول یادکند و فر   یصبور خواستیم کاوه
 کرده بود.  یعصب

 بس کن. یلسئو -

و با  یدکش یقی. کاوه نفس عمیستادتر اعقب یکم یلو سئو یدکش فریاد
 لب زد: یآرامش ساختگ 

 خوام ی...نمیرسامخونه ام یچرا رفت  یشببپرسم د خوامیاصالا نم ینبب -
حق  ی،باش یعصب یحق دار دونمی. میهچ یتمحلکم ینا یلبپرسم دل

 ... .یدادم و گفتم که ناز یحمن بهت توض ی...ولیدار

 زد: یادفر  سئویل

 . کاوه گند زد.یچ خانم شما گند زد به همه یناز -
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 نشست.  ینزم  یرو  زد،یطور که هق مو همان  یستدخود با  یپا  یرو  نتوانست 

 یلآرام کنار سئو  داد،یعذابش م  ینو هم  شدینم  یلمنظور سئو  یمتوجه  کاوه
دست خود را  یلکه که سئو  یردخواست دست او را بگ یمتنشست و با مال

 .یدعقب کش

 کاوه بهم دست نزن.  -

 و کالفه لب زد: یدکش  یقینفس عم کاوه

 .یزمحرف بزن عز  یل؟شده سئو یچ  -

 بغض خود را قورت داد و لب زد: یبه سخت  سئویل

 .کنمیازم دور بمون، خواهش م -

باعث   شد،یم  یدهکه به در کوب  یرسامام  یهامشت  یزنگ در و بعد صدا  صدای
 .یزداز جا برخ یلشد سئو

 برو کنار. -

 شد. یدهشن یرسامام صدای

 زود باش. یاالکاوه در رو باز کن، گل خانم رنگ به رو نداره، د   -

در  یرسامتر از امدور  یخانم را کمگشود و مادرش و گل  میلییدر را با ب  کاوه
لب  یو با نگران  یدبه داخل خانه کش یسرک  یبا نگران  امیرس. امیدمقابل در د

 زد:

 یل؟حالت خوبه سئو -
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 و حسادت داد زد: یتآرام لب زد: »خوبم« و کاوه از شدت عصبان سئویل 

 نه؟ یابه تو چه که زن من خوبه  -

 لب زد: یخانم خود را کنار پسرش رساند و با مهربان  ثریا

 !یهچه حرف ینزشته کاوه ا -

 یل رفت و سئو یلچادرش را مرتب کرد و وارد خانه شد، سمت سئو خانمگل
 یرو یابوسه خانمکرد. گل  یمقا خانمخود را در آغوش گل پناهیب  یمثل کودک 

 با بغض آرام لب زد: یلزد و سئو یلسئو یموها

 بزرگ!مامان یرونببر ب ینجامن رو از ا -

اش بدجور شکسته است، که نوه  یدبزرگ فهممامان  یکلمه  یدنبا شن  خانمگل
 گویدیم  زبانییبا زبان ب   زدیگونه صدا ماو را آن  یوقت   یلکه سئو  فهمیدیاو م
 است! کسیکه ب 

هم به زحمت   یرسامدست او را گرفت و خواست او را بلند کند که ام  خانمگل
 رفت. یلاخم و تخم کاوه وارد خانه شد و سمت سئو یدنو با به جون خر 

بکوبد  یوار سرش را به د طور ینرا خفه کند و هم یرسامدوست داشت ام کاوه
 «یه؟دردت چ یلبزند »سئو یادو فر 

دوست   یا  یلفام  یک به عنوان    یحت   یلرا در کنار سئو  یرسامام  توانستینم  او
او آن هم  یدناست و د یلعاشق سئو یرسامبود که ام یدهباشد. او فهم یراپذ

 .کردیم یوانهاو را د یل،در کنار سئو
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 یل را بلند کرد و سئو یلکاوه سئو  یبدون توجه به صورت سرخ شده امیرسام 
 یاز بس که عصب  شدیخارج نم  یاز بدن کاوه خون   زدییداد. کارد م  یهبه او تک

 بود.

و  دادیبه او حق م ییرا بفهمد؛ تا جا یلسئو یکارها  توانستیخانم نم ثریا
 او هم بگذرد. یو ناراحت  یتعصبان یداگر زمان بگذرد، شا گفتیبا خود م

خانم  یاثر  یافتاده، ول یکه چه اتفاق  گفتینم کسیچکاوه هم به ه اصالا 
 یمیخانم با لحن مالنبوده! گل یلسئو یترس و اضطراب  یهکه قض  دانستیم

 خانم لب زد: یارو به ثر 

 به زحمت. یمانم امروز شما رو هم انداختخ یاثر  یدببخش -

 لب زد: یخانم با لحن دلخور ثریا

 خانم.دختر منم هست گل یلسئو یه،چه حرف ینا -

خواست  یرساماز خانه خارج شود. ام یلزد و کمک کرد سئو یلبخند خانمگل
 یخود را رو یهاطور که دنداناو را گرفت و همان یخارج شود که کاوه بازو

 لب زد: ساییدیهم م

 .یمبا هم حرف بزن یدبا -

به  یابا نگاه ملتمسانه یلانداخت و سئو یلبه سئو ینگاه کوتاه  امیرسام
خود را  یهاآرام لب یلنگاه نگران سئو یدنبا د یرسامنگاه کرد. ام یرسامام

 تکان داد:

 نگران نباش! -
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 خانم گفت: یارو به ثر  امامیرس 

 کمک... .  یلبه سئو یشهعمو م زن -

 یرا گرفت و با مهربان   یلسئو  یخانم بازو  یاش تمام نشده بود که ثر جمله  هنوز 
 لب زد: یرسامدم گوش ام

 .یر گفت به دل نگ  یکاوه هرچ   -

که از ترس قدرت گام برداشتن نداشت   یلیخانم و سئوبه همراه گل سپس
 تند.سمت آسانسور رف

طور که از همان یرسام،در را بست و مقابل ام ید،ها را درفتن آن یوقت  کاوه
 گفت:  زدیدو مشدت خشم چشمانش دو

از  یزنگ نزد یهگفت؟ چرا   یتو اومد؟ بهت چ  یشچرا پ یلسئو یشبد -
چرا به  ی؟باهات تماس گرفتم، جوابمو نداد یچرا وقت  یاری؟درم ب ینگران 

 چرا؟! یرسامچرا ام یستی؟که خونه ن  یدروغ گفته بود

که در توان داشت   یآزاد کرد و با تمام شجاعت   ینفس خود را به سخت   امیرسام
 لب زد:

 رو دوست دارم! یلچون منم سئو -

پخش شد و   ینزم  یکه محکم رو  یدکوب  یرسامبه صورت ام  یچنان مشت   کاوه
 کاوه نعره زد:

 !یرسامخفه شو ام -
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 صورتش قرار داد و با پوزخند به کاوه نگاه کرد. یدست خود را رو امیرسام 

 یدی؟فهم یاری،رو به زبونت ب یلاسم سئو یتو حق ندار -

. کردیبه کاوه نگاه م اییروزمندانهبا نگاه پ یرسامو ام لرزیدیم یدمثل ب کاوه
دوباره سمت او هجوم برد و  زدیکه برق م  یرسامچشمان ام یدنکاوه با د

 .یداو چسب یقهیسفت از  بار ینا

 !یاهس یاههتو ذاتت عوض نشده، مثل گذشته ذاتت س -

 پر از اشک شد و با بغض لب زد: یهاز ثان یچشمانش در کسر  امیرسام

ظالمم،  دونمیخودمم نم یم؟چ یم؟اصالا ک یستکه معلوم ن ینههم یبرا -
 مظلومم... .

 .خنددیدرد م با

 .شناسمینم ندارم! اصالا خودم هم خودم رو یتیمن شخص -

 زد: یادفر یتبا عصبان کاوه

 ینکه باعث ا یهست  یتو کس شناسم،یرو خوب م یعوض یمن تو یول -
ازم  یگهشبه م یه یلکه سئو یکرد یکار چ دونمیکه نم یعوض یه یی،اتفاقا

 متنفره!

 یرسامچشمان ام یجلو یلسئو ییدهپررنگ  ییافهو ق یدبا درد خند امیرسام
 نقش بست.

 نه نامزد توعه نه زنت! یگهفقط د یست،از تو متنفر ن -
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و  یدکوب  یشبه پهلو یلگد محکم یشرا رها کرد و با پا یرسامام ییقه کاوه 
 زد: یادفر 

 یه؟تو دردت چ ی؟عوض یگیم یتو چ  -

 طور که از شدت درد صورتش جمع شده بود لب زد:همان امیرسام

 ... .یلمن و سئو -

 .یستاداز حرکت ا یالحظه یو حس کرد قلبش برا یدر رنگش پ کاوه

 !یلسئو -

 یرسامجان گرفت و ام  یرساممقابل چشمان ام  یلو نگران سئو  یدهترس  چشمان
 زد: یاددر وجود خود فر  یالحظه یبرا

 احمق؟ کنییم یکار چ یدار -

 کردیتوقف کرده بود و هر لحظه حس م یرساملب ام ینگاهش رو کاوه
 خواهد ُمرد.

 ی؟چ  یلتو و سئو -

و کاوه  یدخانم از کوچه به گوش کاوه رسخانم و گل یاثر  یادو فر  یغج صدای
 لب زد: یرسامبا ترس در آپارتمان را باز کرد و رو به ام

 مامانمه! یصدا -

از خانه   کرد،یدرد م  که از شدت لگد کاوه  یو به زور، با تن  یدهترس  یز ن  امیرسام
 .دودیم یینها به سمت پاکاوه با شتاب از پله  یدخارج شد و د
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قادر به حرکت کردن نبود. منتظر   یبرسد ول  یینزودتر به پا  خواستیهم م  او 
هم کف  یآسانسور ماند و سپس خود را درون آسانسور انداخت و به طبقه

 .یدرس

کاوه خود را از   یادفر یصدا نیدو با شن یدرا مقابل خود د یادیز جمیعت
مقابلش حس کرد کمرش شکست.  یصحنه یدنرد کرد و با د یعتجم یانم

داشتند  یونو ش یغ خانم هر دو با جخانم و گل یاغرق خون بود و ثر  یلسئو
 .ریختیو کاوه داشت اشک م کردندیم یخودزن 

و  یچیدپ یرسام»زد و در رفت ناکس« در سر ام گفتیکه م یمرد صدای
شوکه بود که   یقدر. آنیدرا مقابل خود د  یروزهنامزد ف  یالحظه  یبرا  یرسامام

 تنها او را نگاه کرد و لب زد:

 مالک! -

 یر ز کرد،ینگاه م یرسامطور که با نفرت به امشد و همان یک به او نزد مالک 
پلک بزند لب  توانستینم یحت که تنها خشک شده بود و   یرسامیگوش ام

 زد:

 .یر به خاطر تو ُمرد پس تو هم بم یروزهف -

 یرهخ یرسامکرده به امو همه وحشت یچیدتفنگ در فضا پ یک شل صدای
 هایشیهگر   یو صدا یدمادرش را سفت چسب یهبا گر  یشدند. دخترک کوچک 

 .یچیدپ یعتجم یاندر م
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 یعترعت از وسط جمشکمش گذاشت و مالک با س یدست خود را رو کاوه 
 گفت:  یادو با فر  یدپر  یکلتگذشت و ته موتورس

 برو! -

 زد: یادخانم فر افتاد و گل ینزم یرو امیرسام

 !یرسامام -

 زد: یادبود فر  یلسئو جانیطور که کنار جسم ب همان کاوه

 خدا! -

و غرق خون،  حرکتیب  یرسامام یدنو با د یددو یرسامسمت ام خانمگل
 ینزم یرو یلسئو یشپ یقهآسفالت افتاد. چند دق یصورتش کبود شد و رو

 ! یرسامافتاد و حاال ام

 یرسامام یدنو با د کردیم یخود زن  یابانکف خ یلسئو یدنبا د خانمگل
 و غرق خون، زبانش بند آمده بود. جانیب 

داشتند که   رسیدیبه گوش م یسپل ینماش یر آمبوالنس و آژ ینماش صدای
شده  یختهکاوه در هم آم  هاییادخانم و فر  یاثر  هاییهگر   ی. صدارسیدندیم

 .دادینشان م بارتر یبترا مص بود و فضا

ها با سرعت قدر اتفاق. آنسوختیم یشنعره زده بود که گلو یقدرآن کاوه
با  یول بیندیدارد خواب م کردیو پشت سر هم اتفاق افتادند که کاوه فکر م

که  ییشدن دو مرد همراه برانکارد و صداها یادهآمبوالنس و پ یستادنا
 کردند.  لع تلخ مط یتواقع یناو را از ا کردندیداشتند کاوه را صدا م
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

»کجا  یدرا از کنار کاوه جدا کردند و کاوه تنها توانست داد بزند و بگو سئویل 
 «برینش؟یم

کرد. پشت   یهدل داد زد و گر  کردند و کاوه از ته  یدنشروع به بار چشمانش
 و خود را به آمبوالنس رساند. یددو یلسر سئو

بفهمد   گذاشتینم  یلو فکر سئو  دیدیم  یدمشا  دیدیرا نم  یرسامانگار ام  اصالا 
 است. یدهخواب یابانغرق خون کف خ یشکه پسر عمو

 تمام کرده بود؛ تمام! امیرسام

را که گل خانم اجازه  میرساام جانیاز محل دور شد و جسم ب  آمبوالنس
 به درون آمبوالنس منتقل کردند. یز حمل کنند را ن دادینم

 دانستیخانم نمو گل پرسیدیکه بودند، در مورد موضوع م  یاز مردم پلیس
 کند.  یکار چ یدبا

که خود   ییخانم با صدااو گرفت. گل یاو شتافت و از بازو یاریخانم به  ثریا
 لب زد: شنیدیم یبه سخت 

 .یمارستانمن رو ببر ب -

 یهاخود کرد و با دست یفخانم آشفته و هراسان دستش را درون ک ثریا
 انداز ینبوق تلفن در گوشش طن  یلرزان شماره تماس همسرش را گرفت. صدا

 لب زد: یهخانم با گر  یاشد و همان که تماس وصل شد، ثر 

 آپارتمان کاوه، توروخدا زود باش. یخودت رو برسون جلو -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

و زبانش  لرزیدیخانم لبانش م یاثر  یشده« ول ی»چ  یدرضا چندبار پرس آقا 
 حرف بزند. یتا درست و حساب  چرخیدینم

برود تا  یمارستانبه ب خواستیرضا که محل کارش را ترک کرده بود و م آقا
با سرعت خود همسرش  هاییهگرفته و گر   یصدا یدنبا شن یندپسرش را بب

قلبش به   یسپل  ینو ماش  یعتاوضاع جم  یدنرا به محل حادثه رساند و با د
 تپش افتاد.

 یکه صورتشان را چنگ زده بودند و لباسشان خاک   یدخانم را دو گل  همسرش
نشده   یزیچ  کردیکم مانده بود سکته کند و با خود تکرار م  یالحظه  یبود. برا
 است!

خانم خود را به کنار آقا  خانم را صدا زد و گلا، گلآقا رض یدنخانم با د ثریا
 لب زد: یهرضا رساند. با گر 

 بدبخت شدم...بدبخت! یمارستانآقا رضا من رو ببر ب -

 خانم لب زد: یاشد و ثر  یرهرضا مات شده به همسرش خ آقا

 .یمارستانرضا ما رو برسون ب -

کار   ینهم یز قا رضا نشدند که آ  ینبا سرعت سوار ماش یقدرخانم آن دو هر 
 فقط راند. یسوال یچرا انجام داد و بدون ه

بود و آقا رضا با آنکه   یچیدهپ  ینخانم در ماشخانم و گل  یاثر   هاییهگر   صدای
 .گرفتینم یجواب  یول پرسیدیپشت سر هم سوال م
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

شد و سمت   یادهپ  ینخانم با تمام سرعت از ماشگل  یدند،که رس  یمارستانب  به 
شود آقا رضا با  یادهخانم خواست پ یاگام برداشت و همان که ثر  یمارستانب

 لب زد: شدیم یدهکه در آن ترس د  یبلند یتن صدا

 د حرف بزن! یاثر  -

 لب گشود: یهخانم با گر  ثریا

 ... .یر ام یل،رضا سئو -

شد  یادهپ ینشد. آقا رضا از ماش یتمانع از گفتن واقع اشیههق گر هق ولی
خانم خودش را در آغوش گرفت   یاشد و ثر   یمارستانو ترس وارد ب  یو با کالفگ 

 و زجه زد.

 یکاوه با لباس خون   یدبه اطراف انداخت که د  یرضا وارد سالن شد و نگاه   آقا
 یانش برا. آقا رضا نفسش گرفت و چشمدودیو برانکارد م و دنبال دکتر 

 .یداجسام را تار د یالحظه

کاوه متوجه نشد و آقا رضا هم به دنبال کاوه   یپسرش را صدا زد ول اسم
کاوه را صدا زد و کاوه آخر سر متوجه پدرش شد و با   بار ین. دوباره چندیددو
 توان ندارد. یگر آقا رضا حس کرد د یدند

بود و کاوه آنجا بود که  یدهرضا تا پشت اتاق عمل، پشت سر کاوه دو آقا
اتاق عمل رسانده   یخود را به جلو  یز خانم نداد. گل  یصپدرش را تشخ  یصدا

 لب زد: یهبود و رو به کاوه با گر 

 کو؟  یرسامشد؟ ام یچ  یلکاوه سئو  -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 که در آن مشهود بود لب زد:  یبا اضطراب  یز رضا ن آقا 

 عمل؟ن اتاقرو برد یک   -

 نداشت لب زد: یشهااشک  یدنبار یبر رو یکه کنترل  یبا چشمان  کاوه

 حالش بده بابا...حالش بده! یلسئو -

 یوانهد  یافتاده داشت از سردرگم  یچه اتفاق   فهمیدیشده بود نم  یجرضا گ  آقا
 یهگر   ترییشخانم با شدت بو گل یدکاوه را چسب  ییقه یت. با عصبانشدیم

 کرد.

 آدم حرف بزن کاوه! مثل -

 زدن. یر رو نامردا با ت یرسام...امیرسامام -

 ماند. یرهرضا سردرگم به پسرش خ آقا

 بابا! جنگهیداره با مرگ م یل...سئویلسئو -

 زد: نعره

 بابا! میرهیعشق من داره م -

که از شدت غم  یدرفت و پسرش را د یالحظه یرضا نفسش برا آقا
 .یستدخود با یپا یرو توانستینم

 .«یرساملب با خود تکرار کرد: »ام یر و ز یچیدکاوه در سرش پ  هایحرف
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

خانم فقط خانم نگاه کرد. گلبه گل  یدهرنگ پر  یسر خورد و با صورت   یوار د  کنار  
از حال  یگر د یقهخانم چند دقگل کردیو آقا رضا حس م ریختیاشک م

 خواهد رفت.

و با  کوبدیسرش م یکه پسرش رو  دیدیو م شنیدیپسرش کاوه را م صدای
 .کندیرا تکرار م یلاسم سئو یهگر 

 

*** 

خود نشست و از ته وجود غم  یسر جا یخس یدهزده و ترسوحشت سئویل
 مهابایب  هایشیهکرد و گر  حلقه یش. دست خود را دور گلویدنفس کش

 .یدندصورتش را در آغوش کش

در اتاق   یدهو رنگ پر   یدهخانم ترسگل  خانم را صدا کرد.ته دل نعره زد و گل  از 
 را گشود و چراغ را روشن کرد. یلسئو

خود را به کنار او رساند و  یدههم غرق عرق و رنگ پر  آن یلسئو یدند با
 .یداش را در آغوش کشنوه

 لب زد: یدهترس سئویل

 خانم...! خانم کاوه...گل ...گلیرسامخانم امگل  -

 در خفه کردن او داشت. یبود که سع یهدوباره گر  و

 را نوازش کرد و لب زد: یلآهسته پشت سئو خانمگل
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 !یدی...خواب بد دیدیآروم دخترکم...آروم! خواب د یسه - 

 یخبعد بدنش  یقهشد و چند دق یدیچند لحظه دچار تب شد یبرا سئویل
خانم   لنگران گ  یصدا  یدنبه کاوه زنگ زد و کاوه با شن یدهخانم ترسکرد. گل
 لب زد:

 خانم؟شده گل یچ  -

 .یشهانگار تب و لرز کرده و حالش داره بدتر م یلکاوه جان سئو  -

 لباس خود بود لب زد: یضتمام شده بود و در حال تعو یفتشکه ش  کاوه

 .یامخانم، دارم مگل  یامدارم م -

ه داد و به زور چند قلوپ ب یلبه سئو یآب  یوانتماس را قطع کرد و ل خانمگل
که   کردیو باور نم کردیبا ُبهت به اتاق خود نگاه م یلداد. سئو یلخورد سئو

 کابوس؟!  یا دیدیداشت خواب م یعنیها خواب بوده باشد. آن یهمه

 با ترس لب زد: خانمگل

 ...آروم باش.یتو اتاق خودت  یمن یشپ ینتموم شد بب یزمعز  -

 یقهدق  یستامش دعوت کرد. بو او را به آر   یدخانم را در آغوش کشگل  سئویل
 داره« یدخانم با خود گفت: »کاوه که کلبه صدا در آمد و گل یفونبعد آ 

با  یل. سئوکردیکه گل خانم را صدا م  یدکاوه را شن  یبعد صدا یقهچند دق و
نگاه  یلخانم متعجب به سئوخود بلند شد و گل یاسم کاوه از سر جا یدنشن

 کرد.
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یهم در چند قدمکاوه آن   یدنبا د یلچراغ راهرو را روشن کرد و سئو کاوه 
کاوه را در آغوش   ی. طوریدخود سمت آن پرواز کرد و او را در آغوش کش

خود را دور   یهازود به خود آمد و دست  یکه کاوه هم متعجب شد ول  یدکش
 لب زد: یهبا گر  یلانداخت و سئو یلسئو

 باش. یشمپ یشهکنارم بمون...هم  یشههم -

 حال جذاب خود، لب زد: ینخسته و در ع یبا صدا کاوه

 تا آخر عمرم باهاتم خانومم -

. ناخواسته کردینگاه م یلبود و به کاوه و سئو یستادهدرون اتاق ا خانمگل
 شد و او با پشت دست خود صورتش را پاک کرد. یاشک از چشمانش جار

خواب  یکهم  صحنه ینا رسیدتیبود که م یدهقدر کاوه را چسبآن سئویل
 باشد.

 یکاوه را از دست داده است ول  یندکه او چشم باز کند و بب  یرینخواب ش  یک 
کرد که کاوه  یداپ یقیناو  ید،رس یلقلب کاوه که به گوش سئو یصدا
خانم آهسته به آنها ثبت خواهد شد. گل  یلحظه تا آخر برا  ینو ا  ستیواقع
 شد و رو به کاوه آرام لب زد: یک ها نزدآن

 .یرمم یینمن پا -

ها به خانم از پله »باشه« باز و بسته کرد و گل یچشمان خود را به معن کاوه
خود را از کاوه جدا کرد و آرام لب  یلبعد سئو یقهرفت. چند دق یینسمت پا

 زد:
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 مونی؟یمن م یشامشب پ - 

 زد و گفت: یلبخند محجوب  کاوه

 خانم؟ یلسئو یمهربونم شد در قینشده ا یچ  -

. عرق یدکش  یلو صورت سئو یشانیپ یحرف خود دست خود را رو یدر پ و
 با بغض ادامه داد: یلخشک شده را حس کرد و سئو

 .یرمرو بگ یجز تو دست کس خوامیتنهات بذارم...نم وقتیچه خوامینم -

رفته دست خود گ ینرا ب یلطور که دست سئوکرد و همان  یزیاخم ر کاوه
 بود، سمت اتاق حرکت کرد.

 خانم! یلسئو یریرو جز من بگ اییگهدست کس د یدمنبا -

 گفت:  یلزد و کاوه رو به سئو یلبخند سئویل

 یشونهپر  قدر ینخانمم چرا ا ینمبب یامتا من برم دست و صورتمو بشورم و ب -
 .یمنم بنداز خانوم یجا

 رفت. بهداشتییسو کاوه سمت سرو یدچشمانش درخش سئویل

پهن کرد و دو بالش هم سمت باال گذاشت و  ینزم یخود را رو یپتو سئویل
خودشان بکشند کنار گذاشت. کاوه از  یرو ینکها یهم برا یگر د یپتو یک 
 گفت:  زدیطور که لبخند مهمان یخارج شد و با خستگ  یبهداشت  یسسرو

 خدا جون چاکرتم! -

 با نگاه گنگ خود کاوه را نگاه کرد و کاوه لب زد: سئویل
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 دوِست دارم؟! یلیخ دونییم - 

 با خنده لب زد: یهمانند کودک  سئویل

 .دونمیم -

 گرفت.  یکنار کاوه جا  یلو سئو یدپتو دراز کش یرو کاوه

 یدی؟خانومم خواب د -

: »از کاوه گفتیو م زدیم ادیفر  ینکها یادآوریاز به  یدوجودش لرز سئویل
 متنفر است« اشک از چشمانش درآورد.

 شد خانومم؟ یعه چ  -

 !یادز یلیدوست دارم، خ یلیکاوه من خ  -

 من قربون خانومم برم. یاله -

 آرام و با ترس لب زد: سئویل

 یلیرو، مالک کشت...خ یرسامام یدماز دستت دادم؛ خواب د یدمخواب د -
 بد. یلیبود کاوه خ یخواب بد

 را آهسته نوازش کرد و لب زد: یلسئو یموها کاوه

 یه؟چ دونییخوابت م یر خانومم تعب -

 یه؟نه چ -

 اعتراف کرده. یروزه...مالک به قتل فیفردا قراره برم کالنتر  -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 خود نشست: یسر جا سئویل 

 !یروزه؟قتل ف ی؟چ  -

 رو! یروزهبرادرش رو کشته و مالکم ف یروزهآره متأسفانه ف -

 چطور ممکنه؟! ینا -

...مالکم یایو تو هم ب یرسامام یدبا ی؛کالنتر  یرمم یتفردا به خاطر شکا -
 دار! یقدر پرونده داره که سرش بره باالاون

 گونهیچو بدون ه ییدخترک روستا یروزهرا فشرد. ف یلسئو یگلو  یخب بغض
 خاک بماند. یر د آخر سر در زچگونه ممکن بو یتیآزار و اذ

 افتد؟یم یاگر بفهمد به چه حال یرسامام اصالا 

را در  یل. کاوه سئوریزدیخود را مقصر خواهد دانست؛ او افکارش بهم م او
 لب زد: یمتو با مال یدآغوش کش

 .یمقراره بلند ش یگهبخواب خانومم چند ساعت د -

فرستاد و در دل  یروزهروح ف یبرا یاچشمان خود را بست و فاتحه سئویل
 زد: یادخود فر 

 حاللم کن. یروزهف -

*** 

 و غرق فکر بود. کشیدینون م یرو یآرام را به کره



  

 
545 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یلکه گرفته بود را مقابل دهان سئو  یاانداخت و لقمه  یلبه سئو  ینگاه   کاوه 
 به خود آمد. یلداشت و سئو نگه

 ی؟حواست کجاست خانوم -

 .کندیخانم دارد با تلفن صحبت م گل  یدبه هال انداخت و د ینگاه  سئویل

 ... .یروزهخانم بگم فبه گل -

 باال انداخت. ییابرو کاوه

 .دیمیم یحپاسگاه بعداا براش توض یماول بر  یم،بگ یدفعالا نبا یزمنه عز  -

»باشه« تکان داد. کاوه   یبه معن  یشت و سر لقمه را در دهان خود گذا  سئویل
 لب زد: یداد و با انرژ یلکرده بود به دست سئو  یرینرا که با نبات ش یچا

 یز قراره سورپرا  یبعد عروس  ینیمبب  یمبر   یستقرار ن  یمون آماده شده ولخونه  -
 .یبش

 لب زد: یتبا رضا سئویل

 یدنچ  یاالن هر چ   دونمیمدارم    یمانخانوم ا  یاخانم و ثر گل  ییقهمن به سل  -
 خوشگله. یلیخ یدنو خر 

 چشمان خود را تنگ کرد. کاوه

 خانوم! یلبوده سئو یلدخ تر یشمن ب یقهبگم که سل یدبا -

 ها؟ -
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 رمان  کی

 بله! - 

 خود بلند شد. یو از جا یدخند سئویل

 من برم حاضر شم. -

 لب زد: شدیکه داشت وارد آشپزخانه م  یخانومبلند شد و رو به گل یز ن کاوه

 خانم.دستت درد نکنه گل -

 زد. یلبخند خانمگل

 جونت پسرم. نوش -

 خود انداخت و با حرص لب زد: یلبه صفحه موبا ینگاه  کاوه

 پسر چرا زنگ نزد؟ ینا -

 :یدکه حواسش به کاوه بود، پرس  سئویل

 یگی؟رو م یرسامام -

 آره. -

 انداخت. یخانم نگاه گل  یلبه موبا سئویل

 .یدهنفر جواب م یه هاییامفقط به تماس و پ یشونخب ا -

 ی؟ک   -

 خانم گفت:زد و رو به گل یلبخند مرموز سئویل
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 رمان  کی

...جز شماره تماس یمبه خدا کار واجب باهاش دار یدی؟م یلتوخانم موباگل  - 
 .یدهجواب نم یشماره تماس یچتو هم به ه

را تماشا   یلداد و کاوه با نگاه گنگ خود، سئو  یلرا به دست سئو  تلفن  خانمگل
 ها حرکت کرد.و سمت پله یدخانم را بوس صورت گل یلکرد. سئو

 یخود فنجان   یبرا  ینیخانم با آه سنگباال رفت و گل  یلپشت سر سئو  یز ن  کاوه
تماس گرفت؛  یرسامخود را به اتاق خود رساند و با ام یل. سئویختر ییچا

 تماس را وصل کرد و لب زد: یرسامبوق ام ینبا دوم

 خانم؟جانم گل -

 !یکمسالم عل -

 .یدکش  یقینفس عم امیرسام

 خودت خرابه؟ یتو مگه گوش زنی؟یخانم زنگ مچرا با تلفن گل -

که گفته بود   یو هم ندادکاوه ر   یامجواب پ یدی؛شما جواب نم یول یر نه خ -
 .یبهش زنگ بزن 

 کار داشتم.  یدببخش -

 .سامیر خدا ببخشه آقا ام -

 افتاده؟ یاتفاق  -

 بود افتاد و لب زد: یستادهنگاهش به کاوه که در چهارچوب در ا سئویل
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 رمان  کی

خب تو  ی...البته احتماالا باهات تماس گرفتن ولیکالنتر   یمبر  یدراستش با - 
 .یبرنداشت 

 ی؟چ  یابر  یکالنتر   -

 .یگمدنبالت بهت م یایمآدرس بده با کاوه ب -

 م.من خونه -

 .بینمتیباشه پس م -

 را قطع کرد و رو به کاوه لب زدم: تماس

 .یمحاضر شم بر  -

 لب زد: یلگفت و سئو  یاباشه کاوه

 ی؟هات رو عوض کنخونه شما تا لباس یمبر  یدبا -

 یکه کارها  یشمو حاضر م گیرمیدوش م یرمم ینه خانومم، من بعد کالنتر  -
 و تمام. یممونده رو بکن

 مونده؟ یکارها  -

 خود انداخت: یساعت مچ  یبه صفحه ینگاه  کاوه

 جاست. مراسم دوتا عروس داره دوتا داماد.به یکالا عقد و عروس  -

 لب زد: سئویل

 و... . یممگه قرار نبود که ما فقط عقد کن -
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 رمان  کی

 را قطع کرد. یلحرف سئو کاوه 

 یاجمن به بودنت کنار خودم احت یل،سئو یمکشش بد خوادیدلم نم -
 فهمی؟یدارم...م

 زد و لب زد: یلبخند سئویل

 .فهممیخوبم م فهمم؛یم -

و را دوست قدر ارا برانداز کرد و با خود فکر کرد که چه یلبا عشق سئو کاوه
 دارد.

 منتظر باش تا من حاضر شم. یینپا یزمعز  -

نشست و از کرم  ینهآ  یجلو یل»چشم« گفت و در اتاق را بست. سئو کاوه
 آبرسان به تمام صورتش زد.

 .یردجان بگ یپوستش کم یشقبل آرا خواستمی

خود را که اکستنشن شده بود را شانه زد و بافت و شروع کرد به  موهای
 صورت خود. یبر رو یمیمال یشآرا

. یدهم کش یو خط چشم نازک  یدکش  یرنگ کم  یهپشت چشم خود را سا ابتدا
 حجم داد و صورت خود را با کرم پودر کاور کرد. یملخود را با ر یهامژه

 یرا رو یو در آخر رژ کالباس یدکش یشهاگونه یرو یرژگونه آجر  کمی
 و با دست پخشش کرد. یدکش  یشهالب

 به خود نگاه کرد و سراغ لباس رفت. یترضا با
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 رمان  کی

 .یدپوش ینرا انتخاب کرد و با شلوار ج رنگییابافت قهوه بلوز  

 یفخود را به سر کرد و با ک  یاهو شال س  یدکرم رنگش را پوش  یبلوز پالتو  روی
که   خود را که برداشته بود خواست از اتاق خارج شود یاهس هایبوتیمبا ن

 چشمش به ادکلن خورد و برگشت.

کرد. سپس از اتاق خارج   یخود خال یو ادکلن را هم رو یستادا ینهآ  جلوی
 خانم چشمانش پر از اشک بود. و گل زدیخانم حرف م شد. کاوه با گل

 و با تعجب لب زد: یدکنار آنها رس  سئویل

 شده؟ یزیچ -

 لب زد: خانمگل

 .یزهکه مثل خودت برام عز   دونییم یرسامم،نه دخترم دلتنگ ام -

 خانم کاشت. گل  یگونه  یبر رو یابوسه سئویل

 ...نگران نباش.ینجاا یارمشناهار م یبرا -

 با ذوق بلند شد: خانمگل

 آخه؟ یادم -

 خانم رو بخوره.دستپخت گل یاداز خداش باشه ب یادچرا ن -

 با چشمان پر از اشک خود لبخند زد. خانمگل

 باشه دخترم پس منتظرم. -
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 رمان  کی

 خانم گفت:کاپشن خود را به تن کرد و رو به گل  کاوه 

 خانم جان.فعالا گل -

 فعالا پسرم. -

 ینماش  یشدند. کاوه بخار  یناز خانه خارج شدند و سوار ماش  یلهمراه سئو  به
از سکوت کاوه تعجب کرد و  یلکرد. سئو  یپل یمیرا روشن کرد و آهنگ مال

 لب زد:

 شده؟ یزیچ -

 نه عشقم. -

و  کردیحسادت م یرسامرا روشن کرد. کاوه نسبت به ام ینماش سپس
 گفت:  یرسامزنگ زد و ام یرسامبه ام یلچرا! سئو دانستینم

 م.آماده -

پشت  یخواست صندل یلسئو یدندرس یرسامآپارتمان ام یکه جلو  هنگامی
 یپرسندارد« و او پشت نشست و احوال یگفت: »لزوم  یرسامکه ام  یندبش
 کرد.  یگرم

 یر؟ام یچطور -

 شده؟ یممنون...خب چ  یمرس -

 به کاوه انداخت و کاوه لب زد: ینگاه  سئویل

 شده. یر و دستگ یمپرونده دار ی؛کالنتر  یمبر  یدبا یروزهدر مورد نامزد ف -
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 رمان  کی

 زد: یلبخند یتبا رضا امیرسام 

 نشده؟ یو برادرش خبر  یروزهر، از فخداروشک -

و از  شدیداغون م یرسامُمرده! ام یروزهف یملب باز کنم و بگو ترسیدممی
 وجدان خواهد گرفت.عذاب دانستمیم شناختم،یکه او را خوب م  ییآنجا

 فهمی؟یم یستیتو مقصر ن ی،رفتار کن یمنطق  یدبا یر ام ینبب -

 لب گشود: یبا تعجب و نگران  امیرسام

 شده؟ یچ  -

انداخت( به  یرسامبه ام ینهو سپس از آ  یلبه سئو ی)نگاه  یروزهراستش ف -
 .یدهقتل رس

 :یدپر  یرساماز رخ ام رنگ 

 ِچ...چرا؟...چطور ممکنه. -

 برات. یدهم یحسرهنگ خودش توض یکالنتر   ریمیم -

 یلب باز نکرد. شالم را رو یکالنتر   یبه جلو یدنسکوت کرد و تا رس امیرسام
 شدم. یوارد کالنتر  سامیر سرم مرتب کردم و به همراه کاوه و ام

و سرباز خبر آمدن ما را به سرهنگ داد و  یماتاق سرهنگ گام برداشت سمت
 .یموارد اتاق شد

 .یدخوش اومد -
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 رمان  کی

 اشاره کرد. یکرد و سرهنگ به صندل  یتشکر  کاوه 

 .ینیدبنش ییدبفرما -

 و سرهنگ لب به سخن گشود. یمه کنار هم نشستس هر 

 ین مالک پرو  یآقا  ینسنگ  یپرونده  یو ما متوجه  ینکرد  یتکه شکا  یاز روز  -
 یبودن که امروز خودشون به کالنتر  یبتحت تعق یشونتا به امروز ا یمشد

 اعتراف کردند. «یمراد یعل یروزهمراجعه کردند و به قتل خانم »ف

 افتاد که مشت شد. یرسامبه دست ام یلسئو نگاه

که با  یجر و بحث  یط  یمراد یعل یروزهخانم ف یشمتأسفانه چند روز پ -
 ینرو به قتل رساندند و مالک پرو  یشونداشتند ا  یمراد  یعل  ینبرادرشون حس

 را به قتل رسوندند. یروزههم خانم ف

 یهاالفخ یلیو خ یریهم به خاطر قاچاق اسلحه و زورگ ینمالک پرو آقای
 دارند که دادگاه حتماا به اعدام محکومش خواهد کرد. یادپرونده ز یگهد

 ییو جسد رو شناسا یدچند برگه رو امضا کن یر که ز  یاینشما هم خواستم ب از 
انگار پسرش اون رو هم   یم؛کن  یداپ  یممتأسفانه پدر مقتول رو هم نتونست  یدکن

 ینداشتند. کاوه از جا  یخبر   نیشوهم از ا  یناز روستا خارج کرده و مالک پرو
 خود بلند شد و رو به سرهنگ لب زد:

 .ینکرد  یممنون جناب سرهنگ شما لطف بزرگ  یلیخ -

بلند شد  یز ن یرسامبرگه را امضا کرد. ام یر سرهنگ رفت و ز یز سمت م سپس
 خود بلند شد. یاز جا یلو سپس سئو
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 رمان  کی

 ی؟مراد یجناب سرهنگ، کجاست خانم عل - 

 انداخت. یرسامبه ام ینگاه  سرهنگ

 اونجا. یدبر  یدبا ییشناسا یتو سردخانه هستند که برا -

بعد از  یز ن یلبرگه را امضا کرد. سئو یو بدون حرف پا یدکش  ینفس امیرسام
 کرد و از اتاق خارج شدند.  یلیاز سرهنگ خل یامضا تشکر 

 یدنقدر از شنخود بند نبود. آن یپا یرو یرسامشدند ام که خارج  یکالنتر   از 
 .دادیرا فشار م یشمتأثر شده بود که بغض گلو یروزهفوت ف

منتظر ماند  یرونب یلسمت سردخانه حرکت کردند و سئو یهمراه سرباز به
به همراه  ینغمگ هاییافهبعد هر دو با ق یو کاوه برگردند. کم یرسامتا ام

 لب زد:  یلشدند و سئو  ینچند کاغذ سوار ماش  یعد از امضاسرباز برگشتند و ب

 شد؟ یخب چ  -

 هم برادرش هم خودش بودند. -

 لب زد: یلشود که سئو یادهپ ینخواست از ماش امیرسام

 کجا؟  -

 قدم بزنم. یکم خوامیم -

 .یامپس منم باهات م -

 رو به کاوه لب زد: سپس
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 رمان  کی

 اوضاع تنها بمونه. ینبا ا یرسامام خوامیناهار منتظرتم، نم یبرا - 

ها گذشت. از کنار آن یبوق « گفت و با تک قلبش »باشه یلبرخالف م کاوه
 آرام لب زد: یرسامام

 .رفتییکاش تو هم م  -

 خانم منتظرته.خونه حالت خوب شه، گل یمتا برگرد یدبا -

 ... .تونمینم یلسئو -

 لب زد: یبلند یبا تن صدا سئویل

خونه   یری...با من میمرو ندار  یزاچ  ینبعداا و ا  دونمیو نم  یشهو نم  تونمینم  -
 شد؟ یرفهمما ش

 زد و لب زد: یدر اوج غم لبخند امیرسام

 شد. یرفهمش -

از دهان   یادز  ینیآه خود را با سنگ  یرسامزد و ام  یبخش  یتلبخند رضا  سئویل
نگاه کرد و آرام  یرسامبخار خارج شده از دهان ام به یلداد. سئو یرونخود ب

 لب زد:

 احساس گناه نکن. -

 کنار او حرکت کرد.  یلآرام گام برداشت و سئو امیرسام

 ... .یروزهمن باعث شدم ف یلحالم بده سئو -
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 رمان  کی

 یهاحرف ینف  یگذاشت و برا یرسامام یبازو یدست خود را رو سئویل 
 لب گشود: یرسامام

 که نشد.  یبخش کمک کن ینگو توروخدا، تو فقط خواست  جوریینا -

ر خورد  ُس یینبه سمت پا یکه به آرام  یلدست سئو ینگاهش رو امیرسام
 به قدم زدن خود ادامه داد. یحرف  یچشد و بدون ه یدهکش

نگفته بود و فقط داشت گام   یزیچ  یرسامگذشته بود و ام  اییقهچهل دق  شاید
 یکه همه  کردیکنار خود خدا را شکر م  یرسامام یدند با یل. سئوداشتیبرم
 .داردیو سالم کنارش دارد گام برم یحصح یرسامها خواب بوده و امآن

کاش   گفتیو با خود م  بنددیم  یخدارد    کردیحس م  یلبعد سئو  یقهدق  چند
شد   یلسئو  یانگار تازه متوجه  یرسام. امکردیشال و کاله خود را هم به سر م

 لب زد: یاو با نگران  یصورت قرمز شده یدندو با 

 !یزد یختو که  -

دست  یتاکس یبا مالمت کردن خود برا یرسامکرد و ام  یزیعطسه ر سئویل
را که از سرما   یلدست سئو یرسامجا گرفتن. ام  ینماش  یبلند کرد و هر دو تو

 دست خود گرفت: ینزده بود ب یخ

 تو آخه؟! یخی قدر ینچرا ا -

و  و با لبخند کج یدکش  یروندست او ب یانمعذب دست خود را از م سئویل
 لب زد: یاکوله

 !یستهم سرد ن یادیز -
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 رمان  کی

زودتر نگاه خود را از  یلبا هم چشم در چشم شدند و سئو یقهدو چند دق هر  
 شد. یروناو گرفت و مشغول نگاه کردن به ب

 ینماش  یویادر   یصدا  شدیم  یدهخانه شن  یبه جلو  یدنکه تا رس  ییصدا  تنها
 .شکستیبود که سکوت فضا را م

شدند.  یادهحساب کرد و به همراه هم پ یرسامام یدند،خانه که رس یجلو به
 یجانه  یک با    یفونخانم از پشت آ باز کند که گل  یدخواست در را با کل  یلسئو

 لب زد: ینشدن وصف

 تو. یاینبخانم گشود( زودتر  من قربون شما بشم آخه... . )در را گل یاله -

 لب زد: یرسامو رو به ام یدخند سئویل

 عشق ها! یگنم ینبه ا -

خانم شد. گل  یاطفرستاد و وارد ح  یرونخود را ب  ینبا لبخند بازدم سنگ  امیرسام
 آغوش خود را گشود: یرسامام یدنها آمده بود و با دبه استقبال آن

 تو مادر؟ ییدل من کجا یز عز  -

 .یدخانم رساند و او را در آغوش کشگل  یشخود را پ امیرسام

 خانم.چاکرتم من گل -

همه  ینها را تماشا کرد و از حجم او آن یستادها اآن یدر چند قدم سویل
شد  یغرق خوش یز دلش ن یحسادت کرد ول یخانم کمعشق در چشمان گل

 .درخشیدیها داشت مخانم بعد از مدتکه چشمان گل
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

را به داخل خانه   یرسامخانم امال ماندند و سپس گلدر همان ح  اییقهدق  چند 
 ها وارد خانه شد و با غر لب زد:پشت سر آن یلکرد. سئو  یتهدا

 .یاداز زمستون بدم م -

 یز . او نیدچشمان خود د یرا جلو یدخترش ماه  یالحظه یبرا خانمگل
 یلو حاال سو آمدیبود و از سرما خوشش نم یزاناز فصل زمستان گر   یشههم

 .کردیاو را تکرار م یهامثل مادرش حرف یز ن

فرستاد  هایشیهغذا را با تمام وجود به ر یو بو یدکش  یقینفس عم امیرسام
 یتکه به شدت داشت روحش را اذ یطور با صورت خسته و دلو همان

 لب زد: کرد،یم

 خانم.گشنمه گل  یلیخ -

 ینسبتاا بلند  یبا چهره بشاش سمت آشپزخانه گام برداشت و با صدا  خانمگل
 گفت:

 دلت واسه دستپختم تنگ نشده بود؟ -

 زد. یلبخند تلخ  یدر اوج خستگ  امیرسام

 خانم.چرا تا دلت بخواد دلتنگ دستپخت تا اون آغوشت بودم گل -

 :یدسرخوشانه خند خانمگل

 .یکنمم من سفره رو پهن ی،پس تا دستات رو بشور -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 یکرد، ول یم یتغوغا به پا کرده بود روحش را اذ یرسامدرون ام صدایی 
 صدا مقابله کند. ینبا ا خواستیدلش م یرسامام

صدا مثل خوره  ینو ا دانستیاو خود را مقصر م خواست؛یم یادفر  دلش
 رحمییدرونش با ب   ی. صداکردیو او را محکوم م  خوردیداشت وجودش را م

 زد: یادفر 

 خروارها خاک بخوابه؛ تو! یر در ز یروزهف یتو باعث شد -

رساند و با بغض چند مشت آب به  بهداشتییسخود را به سرو امیرسام
 ییشوبه در دست ینگاه  یل. سویختاشک ر صدایصورت خود زد و ب 

 بشنود لب زد: یرسامکه ام  ییانداخت و با صدا

 خانم؟!دل آزار نه گل یشهبه بازار کهنه م یادنو که م -

 رفت و لب زد: یغره ساختگ چشم خانمگل

 یاد؟ناهار نم یکاوه برا  -

 لب زد: یفیضع یدلش گرفت و با تن صدا سئویل

 فکر نکنم. -

خود، خود را به اتاقش رساند  ینسنگ یهاها باال رفت. با گامآهسته از پله و
را از   یرسامو خنده ام  یبخندد و با شوخ   خواستینشست، او م  ینهآ   یو جلو

چون   داد،یحق م  یرسامهم به ام  یاز سمت   یول یاوردب یرونب  یروزهفکر مرگ ف
 یصحنه خودکش ودرونش متالطم شده بود  یروزهمرگ ف یدنبا شن یز او ن

 .دادیچشمانش جوالن م یجلو یروزهف
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

! او او حقش یلهو پ شیلهیدختر ب  یک بود؛  ییدختر روستا یک فقط  فیروزه 
و با کاوه تماس گرفت. با  یدکش  یرونخود ب یفرا از ک یلش. موبایردبم نبود

 بوق کاوه تماس را وصل کرد و لب زد: یناول

 بهت زنگ بزنم. خواستمیاالن م -

 زد: یرنگ لبخند کم سویل

 .یمدار یپات حتماا تله -

 :یدکرد و پرس  ییدبا خنده تأ کاوه

 خونه؟ ینبرگشت -

 آهسته لب زد: سئویل

 یای؟نم ینجاناهار ا یبرا یم؛آره برگشت -

 فکر کرد و گفت: یکم  کاوه

 .یدواسه من نگه دار  یدطول بکشه شما ناهارتون رو بخور  یکماحتماالا دوشم    -

 « گفت.خود تکان داد. آرام »باشه یبرا یسر  ینهدر آ  سویل

 :یدشد و آهسته پرس یلمتوجه دمغ بودن سئو کاوه

 کنی؟یفکر م یروزهبه ف یدار -

 و لبخند زد: یدکش  یآه  سویل
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

کمک کنم، دلم   سامیر بتونم به ام خوادیفکر نکنم. دلم م کنمیم یدارم سع - 
 مون پاک شه.ها از ذهن همهاتفاق ینهمه ا خوادیم

 یوقت   یخوشحاله؛ حت   یادیکه ز  یارهرو درم  ییکسا  یداره ادا  یرسامام  دونیمی
 یبدجور یرسام. کاوه امیفتادهن یوانمود کرد که اتفاق  یطور یدخانم رو دگل

 کرد و سپس گفت:  یار سکوت اخت یقه. کاوه چند دقیرهبا خودش درگ

 .یشهنگران نباش درست م -

کرد و تماس   یخداحافظ   «یانگفت و تنها با گفتن »فقط زود ب  یزیچ  یز ن  سویل
ماند و آرام با خود گفت:  یرهبه خود خ ینهدر آ  اییقهرا قطع کرد. چند دق

 «یشهدرست م ی»همه چ 

کند. به   ییدها را تاحرف ینا یز ن ینهدرون آ  یلسئو خواستیدلش م خیلی
 .یدپوش یبلند شد و لباس راحت  ینهآ  یاز جلو یسخت 

 یرسامرو به ام  یبا لحن نگران که    یدخانم را شنگل  یرفت و صدا  یروناتاق ب  از 
 یالک   یهاگرفته و خنده  یبا صدا  یرسامافتاده است؟ و ام  یکه اتفاق   پرسیدیم
 نه! گفتیم

خانم خواست حواس گل  یرسامچشمان سرخ ام  یدنرفت و با د  یینها پاپله  از 
 عذاب نکشد. یناز ا تر یشب یرسامرا پرت کند تا ام

 خانم سفره رو پهن کنم؟گل  -

 یلافتاده و سئو  یکه اتفاق   یدانداخت و با اشاره پرس  یلبه سئو  ینگاه   نمخاگل
 ینزم یسمت آشپزخانه گام برداشت و سفره رو یلنگفت. سئو یزیچ یز ن
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

حس   ییاز سو  یول داد،یرا قلقلک م  یلسو  یاشتها  یسبز قرمه  یپهن کرد؛ بو 
 غذا ندارد. یبرا ییاش جامعده کردیم

 :یدپرس یلرو به سئو خانمگل

 یاد؟ناهار نم یکاوه برا  -

 آرام لب زد: یلسو و

 .خورهیغذاش رو م یادخانم بعداا مگل  ینسهم کاوه رو نگه دار -

 و لب زد: یدچرخ یرسامسمت ام خانمگل

 پسرم. یگهسر سفره د یاب -

خانم نشست. گل ینزم یها آمد و کنار سفره روسمت آن یبه سخت  امیرسام
را از برنج پر  یرسامانداخت و بشقاب ام یها نگاه آن یبه هر دو یرچشمیز

 کرد.

 خانم گل!بسه گل -

 دوباره لب زد: یرسامام یصدا یدنبا شن خانم

 !یدکه شما به خودتون گرفت  اییافهچه ق ینُمرده ا ینکرده کس ییانگار خدا -

آرام لب خود را گاز  یلنگاهشان در هم گره خورد و سئو یلو سئو امیرسام
 گرفت و با خود گفت:

 ُمرده!« یروزهخانم فگل  آره»
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 لب زد: زنند،ینم یحرف  کدامیچه یدد یوقت  خانمگل 

 بگه دلم به شور افتاد. چیزییه تونیکی -

 قلوپ از آب خورد و لب زد: یه سئویل

 کردند.  یر رو دستگ یروزهنامزد ف -

 خود را سمت آسمان بلند کرد: یهااش بشاش شد و دستچهره خانمگل

دار، خدا جواب دعاهام   یشاءاهلل سرش بره باالان  یهخبر خوب  ینکهشکر، ا  یاله  -
 رو داد.

 ییهقض خواستیم یلبود و سئو یشکردن با غذا یمشغول باز امیرسام
 :یدخانم بگورا هم به گل یروزهف

 خانم... .راستش گل -

 خود بلند شد: یاز جا رسامامی

 کجا مادر؟  -

دستتون   خورمیهوا بخوره به سرم، ناهارم با کاوه م  یکم  یرونب  یرمخانم مگل   -
 درد نکنه.

 :یدچرخ یلسمت سئو خانمگل

 شده؟ یچ  -

 ... .یروزهخانم فراستش گل -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 دست کرد:دست یکم  سئویل 

 ی؟چ  یروزهف -

 متأسفانه کشتنش. -

 ماند: یلخانم به درون بشقاب سقوط کرد و مات سئواز دست گل قاشق

 .ستیختهموضوع بهم ر ینهم به خاطر هم یرسامام -

 خدا! یا -

 خانم حالت خوبه؟گل  -

و  یختر یآب  یوانل یشبرا یعسر  یلخانم به پارچ آب اشاره کرد و سئو گل
 مانده بود، لب زد: یرهاز سفره خ یاطور که به نقطهخانم همانگل

 !یرشپدر پ یچارهب -

را برداشت و سمت  یشبشقاب غذا کردیبعد انگار که داشت با خود فکر م و
اش کور شده بود، سفره را جمع نداشته  یهم که اشتها  یلآشپزخانه رفت. سئو
 شده را شست. یفکرد و چند ظرف کث

 یی. استکان چاخواندیاز خانه دارد نمازش را م  یاکه در گوشه  یدرا د  خانمگل
 رفت. یاطرا برداشت و سمت ح یمسافرت  یو پتو یختر

 و چشمانش سرخ بود. کشیدیم یگار س امیرسام

را سمت  ییاستکان چا یلو سئو یدسمت او چرخ یلسئو یپا یصدا با
 گرفت:  یرسامام
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 کردم.  یرینشبا نبات ش - 

پتو   یلماند. سئو  یرهگرفت و به بخار آن خرا    ییچا  یحرف   یچبدون ه  امیرسام
نزد تا  یحرف  یچانداخت و سمت خانه برگشت. ه یرسامدوش ام یرا رو

 بهتر شود. یبا خود خلوت کند و حالش کم یرسامام

*** 

 یفونآ  یمبل خوابش برده بود. با صدا یرو یرسامگذشته بود و ام  یساعت  دو
 در را باز کرد.  یا،خندان الهه و آر  یچهره یدنرفت و با د  یفونسمت آ   یلسئو

را با شوق  یلشد تا به خانه برسد سئو یاطوارد ح یو داد از وقت  یغ با ج الهه
الهه لبخند  یهمه خوشحال یننتوانست در برابر ا یلو سو زدیو ذوق صدا م

 نزند.

 ی؟شده خوشحال یچ  -

 :یدرساند و او را در آغوش کش یلخود را به سئو الهه

 !یدی؟رو نم یامکفحشت بدم...چرا جواب پ یقشیبه خدا ال -

 ی؟داد یاممگه پ -

 رفت و لب زد: یلبه سئو یاغرهچشم الهه

 . یریملباس عروس رو بگ  یمبر   یرسهخانوم رو باش! حاضر شو االن داداشمم م  -

 عروس؟لباس -

 عروس!لباس یگهآره د -
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 کرد و لب زد:  یسالم یگ شده بود، با دستپاچ یاکه تازه متوجه آر  سئویل 

 .یدمآقاتون رو ند یحواسم رو پرت کرد -

 زد و گفت: یلبخند آریا

 داخله؟ یرسامام -

 آره خوابه. -

 کنم.  یدارشب یرمپس من م -

ها خانم به استقبال آنرا گرفت و وارد خانه شد. گل یلدست سئو یز ن الهه
 .یدخانم را بوسگل  یرفت و الهه با محبت گونه

 پرته؟ قدر ینخورده ا ییعروس ما سرش به جا ینخانم اگل  -

 زد: یلبخند محزون  خانمگل

 چطور مگه؟ -

 یه؟عروس چلباس یستن یادش -

 عه الهه! -

 :یدرو به الهه پرس خانمگل

 الهه جان. ینناهار خورد -

 آماده شو. یعانداخت و لب زد( سر  ینگاه  یلخانم )سمت سئوبله گل -

 « گفت و سمت اتاقش رفت.»باشه سئویل
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

  

و الهه  خورندیدارند ناهار م یهمگ  یدبرگشت که د یو آماده وقت  حاضر 
 .گذاردیم یرسامسر امسربه

 ی؟اومد یکاوه کِ   -

 ر خود را بلند کرد و با لبخند لب زد:س کاوه

 اومدم. یشهم اییقهده دق یهسالم خانوم... -

 قاشق از برنج را خورد و لب زد: یه الهه

 ست.خوشمزه یلیخانم خگل  -

 .یدخند خانمگل

 .یزمنوش جونت عز  -

مقابل  یممثل قد یبا خود فکر کرد که الهه چرا اصالا عوض نشده حت  سئویل
چند قاشق   یداش جا نداشت بااگر معده  یو حت   شدیخلع سالح م  یسبز قرمه

 بلند شد و لب زد: ی. کاوه از جاخوردیم

 .یینما، امشب شام مهمون ما یتون خونهدنبالتون ببره یادخانم بابام مگل  -

 پسرم؟ یدینچرا زحمت کش -

 .ینشما رحمت یهچه حرف ینا -

 ده گفت:سپس رو به جمع با خن و
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 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 تو هم بلند شو. یرسامام یم،بر  یدکه با  ینپاش - 

 دمغ گفت: یرسامخود را به کنار کاوه رساند و ام سئویل

 .یدبه کارتون برس یدکار دارم شما بر   ییجا یهمن  -

 انداخت. یرسامبه ام یبا اخم نگاه  کاوه

 پاشو خودت رو جمع کن، کار دارم...کار دارم. -

به اجبار  یرسامرفت. ام یرونرا نداد و ب رسامیمجال حرف زدن به ام سپس
رفت.  یناز گل خانم سمت ماش یکاپشن خود را به تن کرد و بعد خداحافظ 

دست خود را سمت   یدو صندل  یننشستند و الهه از ب  ینماش  یک   یتو  یهمگ 
خود را باز کرد و آهنگ   یبرد و آن را روشن کرد؛ با بلوتوث گوش  ینضبط ماش

 کرد.  یرا پل یشاد

 «کردمی: »کاش قبول نمگفتیحوصله آهنگ را نداشت و با خود م امیرسام
هم لبخند به  یرسامام یشده بود. الهه جو را عوض کرده بود و حت  یر د یول

 دلش را خوش نکند.  یتا قلبش الک   گرفتیم  یللب داشت. نگاهش را از سئو

 مال او نبود! سئویل

. یاورددرب توانستیرا نم یشو صدا شدیاحساسات خود داشت خرد م بین
الهه که  طرفیک از  یلبه سئو یعشق پنهان  طرفیک از  یروزه،ف طرفیک از 

 که از چشم الهه دور نماند.  یدکش  یبخندد. آه  کردیداشت او را وادار م

 چت شده تو؟ -



  

 
569 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

پنجره قرار  یطور که سر خود را روبه او انداخت و همان ینگاه  امیرسام 
 لب زد: داد،یم

 .یستن یزیچ -

آهنگ را کم کرد و  یشد صدا یرساممتوجه حالت دپرس ام ینهکه از آ   کاوه
 خود نشست. یساکت سرجا یز الهه ن

و بعد  یدندکه در آن لباس عروس را انتخاب کرده بودند، رس  یواحد تجار به
گام برداشتند و   یشدند. در کنار هم به آرام یادهپ ینگ ر پارکد ینپارک ماش

 را گرفت. یلکاوه سفت دست سئو

ها گام برداشت و نگاهش به الهه و پشت سر آن یحرف  یچبدون ه امیرسام
و  داشتندیدوش به دوش هم گام برم یبرخورد کرد؛ فارغ از هر درد یز ن یاآر
 .خندیدندیم

*** 

 باز در فکر بود. یرسامسفره نشسته بودند و ام سر 

 یعروس  یگر دوست و آشنا پخش شده بود و دو روز د  ینکامالا ب  یعروس  کارت
 آهسته لب زد: یرسامحال ام یدنبود. آقا رضا با د

 شده پسرم؟ یزیچ -

انگار که   یرسامزد و ام  یرسامام  ی. آقا رضا آرام به زور پایدنشن  یزیچ  امیرسام
 لند شده باشد، لب زد:از خواب ب



  

 
570 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

 بله؟! - 

 یی؟کجا  -

 یز بود و کاوه موضوع را به او گفته بود. او ن یرسامنگران حال ام یز ن آریا
 .خوردیرا م یشو غذا انداختیم یرسامبه ام ینگاه  یچشم یر ز یگاه گه

ها حواس آن کردیم یفمادرش و گل خانم تعر  یکه داشت از امروز برا  الهه
گرفتن   یانداخت که برا  یشبه عمو  ینگاه   یرسامبود. ام  را معطوف خود کرده

 :کردیجواب سوال خود به او نگاه م

 عمو؟ ینگفت  یزیچ -

 و رو به جمع گفت: یدکش  یرضا آه  آقا

 تو اتاقم. یرمم یرساممن با ام -

  

 گفت:  یاخانم باشه ثریا

 اتاقت. یارنرو ب تونییچا یگمم -

بسته شدن   یبلند شد. با صدا  یرسامکرد و پشت سر او هم ام  یرضا تشکر   آقا
 شد. یدهدر اتاق نگاه کاوه به سمت اتاق کش

 یرسامکه حسادتش نسبت به ام  گفتیو با خود م کردیخود را آرام م او
کنار هم نشستند و  ی. بعد صرف شام همگ کردیحسادت م یول معنیه،یب 

 .زندیحرف م یدرمورد عروس
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 رمان  کی

 یاتمام نشده بود، ثر  یرسامآقا رضا با ام یهاته بود و حرفساعت گذش یک  
 خانم از جا بلند شد:

 !یاد؟رضا نم ینمبرم بب -

 کرد و لب زد:  یدست  یشپ کاوه

 صحبتشون تموم نشده. ینمبب یرممن م ینمامان شما بش -

 بلند شد. یل« گفت و از کنار سئوخانم »باشه ثریا

. کردندیبحث م یشانهاند از استرسبودند و داشت یغرق خوشحال هادختر 
به در بزند   یاهمان که خواست تقه  یستاد،کرد و پشت در ا  یکاوه سالن را ط 

 :یدرا شن یرسامام یصدا

 بفهمه. یز چ یکس  خوامیعمو نم -

 کرد.  یار رضا سکوت اخت آقا

 عمو ازتون خواهش کردم. -

 :یدپدرش را شن یدننفس کش یکه کاوه صدا  یدکش  یقیرضا نفس عم آقا

 باشه. -

 با کاوه چشم در چشم شدند. یرسامباز شد و ام در 

 ی؟بود ینجاعه ا -
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 رمان  کی

شده باشد.  یشانهاکاوه متوجه حرف  ترسیدیدستپاچه شد؛ م یکم  امیرسام 
 زد: یکاوه لبخند

 شما آخه؟! ینکجا موند  -

 .یدکش  ینفس یرسامرضا سمت در گام برداشت و ام آقا

 پسرم. یایمم یمدار -

 تا آقا رضا از اتاق خارج شود. یستادتر اعقب امیرسام

 .یهبق یشپ یمبر  -

خانم   یارا نگاه کرد و پشت سر پدرش حرکت کرد. ثر   یرسامام  یرچشمیز  کاوه
 همسرش لب زد: یدنبا د

 ها! ینت خلوت کردخوب با برادرزاده -

 ها! ینخوب گرم صحبت شد بینمیشما هم م -

 بود. یرسامغرق حرف ام و یدنشن ییصدا یگر د کاوه

 !شدند؟یمتوجه نم یهبق یدرا با یزیچچه یعنی

را  ین. فقط افهمیدینم یهبق یهااز صحبت یچیداشت و ه یریبا خود درگ 
خانم اصرار داشت بروند و گل یروزهف یخاکسپار یکه قرار شد فردا برا  یدفهم

 حتماا بروند.

 خانم برگردند خانه و گفت:و گل یلخانم اجازه نداد تا سئو ثریا
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 رمان  کی

 ها بمانند.آن یامشب را خانه یهمگ  - 

قبول کرد. پسرها در اتاق  یلهم با کمال م یاآر یمخالفت نکرد و حت  کسی
 یخانم. آقا رضا وقت  یاها در اتاق مشترک آقا رضا و ثر و خانم یدندکاوه خواب

 خود برداشتند، با خنده لب زد: یها برااتاقش را خانم یدد

 !یماداشت یاتاق خال -

 :یدخانم خند ثریا

 .یشمبدخواب م یگهد یکه من جا  دونییپسرا م یشرضا جان برو پ -

خانم با چشمانش به او فهماند   یاگفت و ثر   یزیخانم چ  یارضا دم گوش ثر  آقا
 گرفت و لب زد:  یلاز سئو یشگونیالهه ن ین،ح ینکه زشت است. در ا

 جان!جان -

 یاخانم و ثر جا شدند. گلدر اتاق جابه یو آخر سر، همگ  یدخند یز ر سئویل
 ... .ینزم یو دخترها رو یدندتخت خواب یخانم رو

 لب زد: یلگوش سئو  یر آرام ز الهه

آخه...من  یدیمچرا خواب جاینا یمبگه مگه خودمون اتاق ندار یستن یکی -
 .بخوابم که تونمیتا صبح نم

 و آرام لب زد: یدسر خود کش یپتو را رو سئویل

 د بخواب. -

*** 
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 رمان  کی

 یالهه غرق خواب است. حت   یدپسرها چشم گشود و د  یصبح با صدا  سئویل 
 .یفتادبه چشم آنها ن یدخانم پرده را باز نکرده بود که نور خورش یاثر 

 خود بلند شد و پرده را کنار زد. یاز جا سئویل

 یشهابا چشم الهه باعث شد الهه دست خود را چشم یدرشنور خو برخورد
 قرار دهد و غر بزند:

 کور شدم!  کنییم یکار چ یلسئو -

 :یدخند یز ر سئویل

 !یبخواب  تونستییتو که نم -

 نکن. یتتازه چشام گرم شده اذ -

 داد. یلبه سئو یو فحش یدسر خود کش یکرد و الهه پتو را رو  ینچ  سئویل

 پاشو! -

صبحانه  یبرا یدرفت و د یرونکه به الهه زد از اتاق ب  یزیلگد ر بعد سئویل
 شده است. یدهچ یز م یرو یر و نون و پن ینهخاگ

 بهداشتییسسمت سرو یننداشت به خاطر هم یدبه سمت او د کسهیچ
 گام برداشت:  یغذاخور  یز رفت و بعد درست کردن سر و وضع خود به سمت م

 .یسالم به همگ  -

 لب زد: یکاوه جا گرفت و کاوه با لبخند گرم  کنار 
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 رمان  کی

 عشقم. یر صبحت به خ - 

 .یزمعز  یر صبح تو هم به خ -

طور که داشت را درون بشقاب گذاشت و همان ینهاز خاگ یاتکه یلسئو برای
 خانم با لبخند لب زد: یاثر  گرفتیلقمه م یلسئو یبرا

 نشد؟ یدار الهه ب -

 !یادچرا االن م -

اش کرد. لقمه یدندست کاوه گرفت و آهسته شروع به جو لقمه را از  سئویل
با  یرسامو ام یاآر یدنبه جمع اضافه شد و با ند یز که گذشت الهه ن یکم

 :یدتعجب پرس

 کوشن؟!  یهپس بق -

 رضا با خنده لب زد: آقا

بهشت زهرا  یی...دوتایرونرفته ب یرسامبا ام یاست،آر یهاگه منظورت از بق -
 .یانم

طور چشمش به خود را برداشت و همان ییزد و فنجون چا یلبخند الهه
 لب زد: یلسئو یو کاوه بود آرام برا یلسئو

 خدا بده شانس! -
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 رمان  کی

حاضر  ی. بعد صرف صبحانه همگ یدباال انداخت و خند ییهم ابرو سئویل 
 یچیدهقرآن در قبرستان پ یشدند و سمت بهشت زهرا حرکت کردند. صدا

 فشرده شد. یلبود و قلب سئو

شده بود نشسته بودند   یدهکش  یاهپارچه س  یشکه رو  یکنار قبر   یرسامو ام  آریا
 به سمت آنها انداختند. ینگاه  یهبق یپا یو با صدا

 یشاد یدر سکوت برا یگذاشت و همگ   یروزهقبر ف ی، دسته گل را رورضا آقا
تعارف به همه خواندند. الهه جعبه خرما را باز کرد و بعد    یافاتحه  یروزهروح ف

 قبر گذاشت. یآن را رو

شده بود   یرهنامعلوم خ  یاحالش گرفته شده بود که به نقطه  یقدرآن  امیرسام
و از خدا  کردیطلب بخشش م یروزهفقط از ف یز ن یل. سئوزدیو پلک نم

 باشد. یرسامکه حواسش به ام  خواستیم

لب  یر و ز تریخیدر شهر تهران اشک م یبغر  یروزهف یآهسته برا خانمگل
 .گفتیم یزهاییچ

 .شدیم تر ینبود و داشت سنگ ینسنگ فضا

که در دست داشت، سمت قبر   یرز  یهااز جمع دور شد و با دسته گل  سئویل
 پدر و مادرش گام برداشت.

 یل . سئورفتیم  یلبود و او هم به دنبال سئو  یلاز دور حواسش به سئو  کاوه
 با بغض لب زد: یدبه قبر پدرش که رس

 .ییسالم بابا -
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 رمان  کی

 را رها کرد: کردیاش مکه داشت خفه  یقبر نشست و بعض کنار  

 دلتنگتونم. یلیشده...خ ذرهیهدلم براتون  ینبابا...مامان نسر  -

را  یشانو آهسته با دست خود قبرها یختها رآن یقبر هر دو یگالب رو  از 
 .کردیا مرا تماش یلبود و سئو یستادهشست. کاوه نظارگر ا

قدر چه  یادتهبپوشم، قراره عروس بشم...  یدفردا قراره لباس سف  ینمامان نسر   -
 کنم؟  یکار ...من فردا بدون شما چیکنارم برقص  یذوق داشت 

طور که قبر پدرش و مادرش گذاشت و همان یها چند شاخه روگل از 
 ادامه داد: کردیها را پرپر ماز گل یکی یهاگلبرگ

 دارم. یاجحتبهتون ا یلیخ -

 سنگ سرد مادرش گذاشت: یکرد و سر خود را رو  یهگر   یبلند یصدا با

رو حالل  من یروزهف کنمیچرا فکر م دونمیبابا حس گناه دارم، نم -
 از من نفرت داره. کنمیچرا حس م دونمی...نمکنهینم

 آرام گرفت یکرد و دل پرش کم  یهصدا گر  با

بپوشم و شما  یدسخته من لباس سف یلیسخته...خ یلیفردا بدون شما خ -
 سخته. یلیخ ین؛کنارم نباش

سرش را بلند کرد و  یکس  یپا یها زد و با صداآن یقبر هر دو یرو ایبوسه
 :یدسبحان را مقابل خود د

 .ینیمرو بب یگر قرار بود همد -
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 رمان  کی

 ناخواسته نگاهش کرد و لب زد: سئویل 

 !کنی؟یم یکار چ ینجاا -

متأثر شدم، تازه از عموم  یلیخانم فوت شده خ ینآقا رضا و نسر  یدمشن -
 .یدمشن

 با نفرت لب زد: سئویل

 خب! -

 و لب زد: یدکش  یآه  سبحان

 یاد؟از من بدت م قدر ینا یعنی -

 زد. یپوزخند سئویل

 .خورهیحالم ازت بهم م -

بود را  یدهکه خر   یخواند و گل یافاتحه صدایحالش دگرگون شد و ب  سبحان
 کنار قبر گذاشت و لب زد:

...دارم از یلمن رو ببخش سئو تونی،یاگه م یول یاز من متنفر  دونمیم -
 .یمطالق گرفت یرمم یرانا

 خود بلند شد. یگفت و سبحان از جا  «یدرک لب »به  یر ز سئویل

 بخشش از بزرگانه پس لطفاا من رو ببخش. یگنم -

 بود گفت: یکه خنث   ییبزند که کاوه با صدا یخواست حرف  سئویل
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 رمان  کی

 !یندار یدنبخش یاقتتو ل - 

 به کاوه انداخت و لب زد: یقنگاه عم سبحان

 یرو نداشتم و اگه روز  یاقتشکه من ل  یزیچ  کنی،یخوشبختش م  دونمیم  -
 تونمینم یگهو تو سر خودم بزنم، دخودم تأسف بخورم  یصد دفعه هم برا
 داشته باشمش.

 .لیاقتییکه ب   یدیخداروشکر فهم -

 لب زد: یلو رو به سئو یدکش  یآه  سبحان

 خنده جان.خوش یخوشبخت بش یدوارمام -

از پشت  ینگاه  یلدور شد. سئو یدستش مشت شد و سبحان به آرام کاوه
 سر به سبحان انداخت و بلند داد زد:

 !یه  -

 که پر از اشک بود گفت:  یبه چشمان  یلاز حرکت باز ماند و سئو سبحان

 !یستآهم پشت سرت ن یگهد گذرمیازت م یول بخشمتینم -

 خش لب زد: یتکان داد و آرام و با صدا یزد و سر  یلبخند تلخ  سبحان

 ممنونم! -

و  یدنشست و همسرش را در آغوش کش یلدور شد و کاوه کنار سئو سبحان
 زد. یلسر سئو یبر رو یابوسه
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 رمان  کی

 !یدمبهت قول م شیم،یم ینتر ما کنار هم خوشبخت - 

*** 

دو عروس باالخره بعد از انتظار فراوان آماده شده بودند و منتظر دو داماد   هر 
در لباس  یلسئو یدنو کاوه از شوق د گذاشتیسر کاوه مسربه یابودند. آر

 .گنجیدیعروس در پوست خود نم

را مقابل خود   یلگل هر دو منتظر عروس خود بودند که الهه و سئو  یهدست  با
و کاوه زبانش   یدالهه را بوس  یشانیبا عشق پ  یازد و آر  ی. الهه لبخند پهنیدندد

 بند آمده بود.

را در  یلسئو توانستیکاش م گفتیزد و کاوه با خود م یلبخند سئویل
. خوردیو کاوه حرص م  دادیداشت دستور م  یه   بردار یلمف  یآغوش بکشد ول

 و لب زد: یدرا بوس یلسئو یشانیبا عشق پ یز باالخره به خود آمد و او ن

 عاشقتم! -

 لب زد: یز ن سئویل

 قربونت برم من. -

 بردار یلمف یرا نگاه کرد ول یلزده سئوقلبش تندتند زد و با چشمان برق کاوه
 نگاه را کند و مجبور شدند زودتر سمت تاالر حرکت کنند. ینا یرشته

را بند آورده  یابانخ ها،ینو خانواده الهه و کاوه با بوق ماش یاآر هایفامیل
 یهمراه   یکه برا  یهکنان به همراه بقبودند. عروس و دامادها با خنده و رقص



  

 
581 

 رمان یککاربر انجمن   یوجودم | معصومه نوروز یرسایرمان ا

 رمان  کی

زنان و بوق  یدندتاالر رس  یآمده بودند، به جلو  یشگاهآرا  یعروس و داماد جلو 
 تاالر شدند. یاطوارد ح

 یدارا پ یکس  یول یندجمع بب ینب هایشانیلتا از فام گرداندیچشم م سئویل
 یبرا یها آمدند و خدمه تاالر اسپندخانم سمت آنخانم و گل یا. ثر کردینم

که   کردیم یبترغالهه را  یقیموس یادز یعروس و داماد دود کردند و صدا
 بخندد. یاشانه برود و آر یز رقص ر

گفت که   یزیشوهر و پدر شوهر الهه سمت آنها آمدن و الهه با خنده چ مادر 
 .یدندخند یز آنها ن

 یدختران مجرد سالن، رو یدنعقد حرکت کردند و با کل کش یگاهجا سمت
 جا گرفتند. یصندل

کرد و با دادن »بله« الهه   یرا جار یاو ابتدا عقد الهه و آر یدآقا از راه رس حاج
 همه دست زدند و حاج آقا با خنده لب زد:

 یعروس فرخنده از راهت شدن از دست عروس خانم ول یلآقا داماد فام -
 کردند.  یو داد یغ عجب ج

 .یدرس یلو نوبت به سئو یدندخند همه

با  دهیدیبه بنده اجازه م یارادمنش آ  یلمکرمه سرکار خانم سئو یزهدوش -
 یاورم؟درب یکاوه صابر   یمعلوم شما را به عقد آقا یهمهر 

 .یارهعروس رفته گل ب -

 شاءاهلل.ان یبه خوش -
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 یلم؟وک یابار دوم عروس خانم آ  یبرا - 

 !یارهعروس رفته گالب ب -

کاوه   یشما را به عقد آقا  یلموک  یاآ   کنم؛یبار سوم عرض م  یعروس خانم برا  -
 یاورم؟معلوم درب یهبا مهر  یر صاب

 سر خود را باال گرفت و آهسته لب زد: سئویل

 بله! یزمبزرگ عز با اجازه مرحوم پدر و مادرم و اجازه مامان -

 .یدلبخند پدر و مادرش را مقابل خود د یلدست زدند و سئو همه

 .یمکنارت  یشهدخترم ما هم -

 لب زد:صورتش رد انداخت و  یرو یلاز چشم سئو یاشک  قطره

 دوِستون دارم!  یلیخ -

طال بود به او داد و همچون   یسرا که سرو  یزشعروس عز   یرلفظیخانم ز  ثریا
 .یداو را در آغوش کش یمادر

 پسرم. یزندگ  یکه شد  یمرس -

 و لب زد: یدخانم را در آغوش کش یالبخند زد و ثر  سئویل

 .یاممنون مامان ثر  یلیخ -

بعد بستن ساعت در دست کاوه و گردنبد   یز زد و گل خانم ن  یقیلبخند عم  ثریا
 و لب زد: یداو را در آغوش کش یل،گردن سئو  یرو
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 .یزمعز  یخوشبخت بش - 

با هر امضا به خود و به پدر و مادرش قول  یلرا در دفتر زدند و سئو امضاها
 کاوه باشد.  یبرا یکه همسر خوب   دادیم

 یلفام یپخش شد و عروس و دامادها، وسط سالن آمدند و همه موسیقی
 یو الهه آرزو یلسئو یاز دور برا یرسامها را گرفتند و امکنان دور آنرقص

 درون دست خود انداخت و لب زد: یطبه بل یکرد و نگاه   یخوشبخت 

 باش. ینتر کنار کاوه خوشبخت  -

شد و سمت  یلشتومبکه داشت سوار ا  یآرام از جمع دور شد و با بغض و
 فرودگاه حرکت کرد.

 بخند و بخند و بخند! یلباش سئو ینتر خوشبخت -

 لب زد: یادو دوباره با فر  یدترک بغضش

 دل من رو هم خودت درمون کن. یاخدا -

که داشت پخش   یمیکاوه قرار داده بود و با آهنگ مال  یک سرش را نزد  سئویل
 د:گوشش آرام لب ز   یر کاوه ز  رقصید؛یم شدیم

 دوست دارما! یلیخ -

 با لبخند لب زد: سئویل

 !یشتر من ب -

 تا آخر عمرم بخندونمت. یدمقول م -
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 و آرام لب زد: یدکش  یقینفس عم سئویل 

 دونی؟یم یوجودم من یرسایتو ا -

 یرسا؟ا -

 .یدل من یز من؛ تو عز  یدو سف یاهس یزندگ  کمانینآره، رنگ -

 :یدرا سفت در آغوش کش یلو سئو یستادا کاوه

 دل کاوه. یز عاشقتم من، عز  -

 

 

 پایان
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 رمان ، مرجع دانلود رمان یک 

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما درصورتی
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتبه وب سا یدتوان یشوند م

 

 

هایش رمان سرخ  ونه  

 

 

 

مع م رمان   

 

رود رمان دل  ز دسم م 
 | آرزو سوکب 

 

 

 یاندر م  هاید  وراااو شاااور
کاه بر سااار آماا  خرا    یآوار

  باااقا   حارفا  یجااا شاااود ما 
  ر داستان بر مدار یم شارد نم

هااا مطب  اساااامر ق اااااوت
ر کدداد  را بااز م یم قاد   یهاازخ 

 افتاد، انتقاام باه را  م  یخونااباه
ظب   یهااکوبش قادم یر ز  سد 

 یدر آسااتانه   دل  دهد، جان م
و  شاااود پارپار ما   دلااداد ا 

آیوش   یروانه  یررر دختربارینا
 ر شود م  مرگ نه، زند 

بیماری مکادوگ روا  یافته میان  
های  که به مردم و ییر شادِن آن

اند، اسایِر این شارضاه  رفتار شاد  
یانا نی  شااد  اساامر مهمورهای   دا

اند سا بیماران را که متصادی شاد  
از شااهر جمک کددد، با ِپ  بردن به 

ی دایانا، به سعقیِر  وجوِد شارضااه
اند سا دستایرش کددد  اما او افتاد  

در این میاان، افرادی ناامتاداو   
ه ااتدد که مردم ناق  را به شااهر 

برناد ساا دور از ماهمورین  دیاری م 
 .باشدد

های ایدجا فقط قرار  از روزمر 
یاه پ ااار خوشاااااشرون و یاه 
دختر سر به هوا بای ر داستان 
از جای  شارو  میکاه که لیمو 
خاااناوم مااارررلایاماو اساااا  

 فت  دخترمونهرررداشااات  م 
این لیمو جاان کاه دانکاااجو 

دوخم ه م، سصمی  طراح 
 یر  خودشاو م ک ب نه و م 

یه   در یه س اام اسااتندام 
 !برند معرو  شرکم کده

 

 مطالعه  مطالعه  مطالعه 

https://forum.1roman.ir/threads/183035/
https://forum.1roman.ir/threads/184103/
https://forum.1roman.ir/threads/188596/
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امپری اد   سپید به رنگ آرامش 

 

ی جدوب  پدجر    
درسام روز بعد از مراسا  دفن مادرش، زار 

کداد و م اش را باه اماان خادا رهاا و زناد  
باا دل  دایادار و پیکاااان  کاه مهر نداگ 

ای دور، در د  رود بااه نقطااهخورد ، م 
هاای ساااوادکو  ز زدادماا  بعاد از آن جداا 

اش را برای همیکاه روزی که سهران و خانه
سرگ کرد ، در یااک روز باااران  و سااارد 
زم اتان ، در د  سایا  اساقک نمور موسا اه 

م  اش قاد ا  و  یاا ، هنهاال ه باه زناد  
 شارد که قرار اساام رنگ سااب  ب ند به م 

خبر از این کاه سااامام دیار روزهاایش ب 
زند سا دستش به او ایران، ک   با  با  م 

برسااد  شاار و روز ندارد سا ردی از او پیدا 
هاایش را کداد و بعاد پااسااا  سماام ساااوا 

های  که خوا  شر و آرامش بکدود  سوا 
روز را حرامش کرد  اساااام، مردی کااه 

ییرس  بداالاد یاا از درد داناد از درد ب نم 
 …!دوری

ایاان کااتااا  داسااااتااان زنااد اا   
سام که به همرا  دوساتانش  دختری

در به ی ات  ب رگ شاد  و اکدون در  
ای قاادیم  بااا آنهااا زنااد    خااانااه

کددر قرار اساام ساارنوشاام هر م 
کادام باه ن وی رق  بنورد کاه در  
خال  داستان به آنها پرداخته خواهد 

م الیدا، دختر رابوری شادر سارنوشا 
نهاایام قببش برای م بام باه  کاه ب 

سپاد نی  در حاا  س ول   این و آن م 
رحمانه مورد  شاااار  اسااام که ب 

هجوم آفات ح اادت و طمک دیاران  
و سرس از مداافاات آنهاا قرار خواهاد 

 . رفم

ارمان با وضاک مال  بدی که  
دارد همه سالشاااش را برای  
پااس  اارفااتاان خااواهاار  

اش پریماا ، از پادر باد  ُدرداناه
کداد، اماا  سااارپرساااتش م 

درساااام وقاتا  ماوفا  بااه  
باار اارداناادن خااواهاارش  

ی  شاود که متوجه رابطه م 
پاادااهاااناا  پااریاامااا  بااا 

ساریان رفایاقاش  رااامایاما 
 !شودمهرداد م 

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
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