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 داشتم فیزیک را حل می کردم که صدای مادر م بلند شد لعیا بیا کار داریم .

خواستم خودم را به نشنیدن بزنم که دوباره صدای مادرم بلند شد لعیا میای یا بیام ان دفتر و کتاب رو پرت کنم تو 

 کوچه خودکار را به زمین انداختم دیگه فایده نداشت .

ر سهام و کتابها مه تا میخواست من رو مجبور به کاری بکند از انها مایه می مادرم میدانست که حساسیت من د

 گذاشت 

دفتر را با ناراحتی بستم . تنها وسیله نجات از این زندگی سخت و فقط الود را درس خواندن و رسیدن به مدارج باال 

ن هزینه اضافی به تحصیالتم ادامه ی عملی می دانستم و می خواستم سعی کنم در دانشگاه دولتی قبول بشم . با بدو

 بدم .البته رفتن به دانشگاه دولتی هم هزینه داشت ولی خیلی کمتر .

 صدای مادرم بند خیالم را پاره کرد . دویدم و گفتم :جانم مادر عزیزم . الهی قربونت برم . چیکار کنم 

 نداشتی جات هیچ کجا نبود مثل من  لیال کنار مادر نشسته بود و سبزی پاک می کرد گفت :اگر این زبان رو

مادرم گفت :کاری نداره تو هم یاد بگیر . لیال صورتش را به عنوان بی اهمیتی به سمت دیگر گرفت . باید در سبزی 

 پاک کردن کمک میکردم

 نشستم و گفتم :چند کیلو است ؟

 تمام میشه مادرم گفت :بیست کیلو برای زهرا خانم گرفتم . سه نفری پاک کنیم زودتر 

 لیال با غرولند گفت :مادر کی این سبزی پاک کردن ها تمام میشه ؟

 مادر گفت :هر وقت در امد پدرتان بیشتر بشه 

لیال گفت :پس هیچ وقت . خسته شدم . از بس سبزی پاک کردم به خدا دیگه همه چی را رنگ رنگ سبز می بینم . 

 ها سبز . از هر چی رنگ سبزه حالم بهم می خوره اسمان سبز . درختها سبز . زمین سبز . صورت 

 داشتم به سوال فیزیک م فکر می کردم که سوال لیال منو از فکر بیرون اورد .

 لیال گفت :خواست کجاست لعیا ؟

 گفتم :چی گفتی ؟

 پرسیدم تو از رنگ سبز خوشت میاد یا نه ؟-

 برام فرقی نمی کنه چی رنگی داشته باشه . -

 ای گشاد شده گفت :چی چه رنگی داشته باشه ؟با چشم ه

 نمی دونم حتما لباس رو میگی دیگه -

 بابا تو خیلی از مرحله پرتی . کدوم لباس . مگه ما به جز عید ها . روزهای دیگر هم لباس می خریم ؟-

 پس چی رنگ سبزش بده ؟-

 ولش کن پشیمون شدم نمی خواد جواب بدی -

برای کنکور خودم را آماده می کردم . لیال سال دوم بود و زیاد اهل درس نبود . همیشه  من پیش دانشگاهی بودم و

 می گفت زیاد نمی خواد درس بخونه . 

 سبزی ها تمام شد . مادر سبزی ها رو در اب خیس کرد و بعد از شستن دست هام گفتم :مادر برم سر در سهام ؟

 اول فکر شام را بکن بعد -
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ادم . به یخچال خیره شدم . فکر کردن به شام و ناهار در خانه ما از فکر کردن به مسائل فیزیک و به دیوار تکیه د

 جبر سخت تر بود . هر چی می خواستی درست کنی یه چیز ی رو کم داشت . 

 شما بگو چه غذایی درست کنم . من درست کنم -

 رتبه اول فیزیک و ریاضی استان  لیال گفت :خیلی زحمت می کشی ان که قسمت اصلی مسئله است خانم

 فکر م به جایی نمی رسه -

 فکر کن این شام جواب مسئله است و تو باید براش صورت مسئله بسازی -

 در حالی که تو صورتش لبخند زدم گفتم :لیال الهی قربونت بروم تو این مسئله سازی رتبه اول خانه ای تو بگو 

 امو حل نکردی؟غیر ممکنه یاد ته ان روز ریاضی ه-

 ان که به خاطر خودت بود بهت گفتم که تو سعی کن حل کنی اگر نتونستی کمکت می کنم -

 این یعنی حل نمی کنم دیگه -

نه این کمک کردن به همدیگر در یادگیری درسها ست.خواهش می کنم لیال به دادم برس فردا امتحان فیزیک -

چی داریم . در یخچال را باز کرد و بعد از بررسی تمام مواد منزل  خوب ببینم-دارم هنوز نصف کتاب را نخوندم 

 گفت می تونی کو کوی سیب زمینی درست کن .

 تخم مرغ داریم ؟-

اره یکی داریم . بوسه ای بر گونه اش زدم و گفتم :واقعاً کمکم کردی . جبران می کنم . خندید و از آشپزخانه خارج -

 شد .

بود البته ویالیی یعنی یک حیاط کوچک هم به اندازه بالکن داشت . خانه نقلی و گرم و  متری 54منزل ما یک خانه 

 صمیمی و به قول پدرم مال خودمان بود و مستاجر نبودیم . یک دنیا ارزش داشت .

بعد از درست کردن غذا رفتم سراغ در سام . تا ساعت ده شب همه مسئله ها را حل کرده بودم . مرور هم کردم . 

 ال در خرد کردن سبزی نذاشت کمک شان کنم . گفت :تو درست را بخوان لی

 مگه خودت درس نداری ؟-

 نه مثل تو راحت باش . می دونستم داره ولی دلش نمی خواد بخونه . -

ساعت ده و نیم پدر امد با لبخند به استقبالش رفتم . خیلی خسته بود . شام خوردیم . و برای خواب با لیال رخت 

 اب ها رو انداختیم . خو

 مادر باز داشت از خواستگار با پدر صحبت می کرد .ان شب من و لیال زود خواب مان برد .

یکی دو روزی بود که مادرم مرموز شده بود اینو لیال می گفت من فقط به کتاب و درسم فکر می کردم ولی لیال براش 

 اصال مهم نبود . 

 میگه چی شده و باالخره گفت ولی چه گفتنی  زیاد بهش فکر نکن باالخره مادر-

دور سفره شام جمع بودیم شام رو لیال درست کرده بود که واقعاً لذیذ و خوشمزه بود .البته لیال واقعاً به آشپزی و 

 خانه داری عالقه داشت . 

با دو کلمه حرف باهات خواستم ظرف ها رو به آشپزخانه ببرم که پدرم دستم را گرفت و گفت :لعیا جان بیا بشین با

 دارم 
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دستم لرزید . از سن چهارده سالگی تاکنون هر بار که خواستگاری می خواست به خانه مان راه پیدا کند مادر به پدرم 

متوسل می شد . و پدرم هم این گونه مرا مجاب می کرد . مادر همیشه دلش می خواست من را شوهر بدهد ولی من 

 قبول نمی کردم . 

پدر شروع کرد دخترم تو دیگر بزرگ شدی برای خودت خانمی شدی مردم این رو می بینند . دلشون می نشستم 

خواد یک دختر خوب برای پسرشون انتخاب کنند تا با هم خوشبخت بشن . برای همین میان خونه ما و گرنه ما نه 

 مال دنیا داریم نه خونه آنچنانی .. تا اخرش رفتم یک خواستگار جدید .

 رم گفت :لعیا جان گوش می کنی ؟پد

 بله بابا میدونم اما توی این شهر دختر خوب و خانم زیاده -

هست ما نمی گیم نیست ولی خب یک کمی زیبایی هم شرطه ماشاءاهلل این شکل و شمای لی که تو داری بخت همه -

 دخترهای نجیب رو قفل کرده . بذار تو بری بلکه فرجی برای انها بشه 

 ا خنده گفت :اره واهلل قبول دارم تا این لعیا نره . کار برای بعضی ها اسون نمیشه . و منظورش خودش بود .لیال ب

 مادر گفت :لیال خجالت بکش 

 لیال گفت :برای دخترای نجیب می گم .

 ودتر شوهر بدم همه خندیدیم . در این میان به صورت لیال نگاه کردم چرا لیال نه .اره فکر خوبی است باید اون رو ز

بابام که فکر کرد لبخند من از روی رضایت است دیگر دنباله حرف رو نگرفت . فردا منزل ما خانه تکانی بود . وقتی 

که نزول خواستگار بود با ید همه جا برق می زد . در این میان فهمیدم که خواستگار قراره فردا شب بیان . چیزی 

 نانی کردم . که مادر از تعجب داشت شاخ در می اورد نگفتم و به قول لیال نگاه های آنچ

 روز خواستگاری کاری نداشتم میوه ها و شیرینی ها چیده شده بود و ما آماده پذیرایی از میهمان ها بودیم 

ور هر چه مادرم اصرار کرد به حمام برم نرفتم . گفتم فردا که جمعه است . مادرم به سختی قبول کرد . اما لیال را به ز

فرستادم حمام . لیال از زیبایی چیزی کم نداشت . فرق لیال با من در رنگ پوست مان بود . من گندم گون رو مهتابی و 

لیال گندم گون و خورشیدی . به قول خودش پوستش کمی تیره تر از من بود. هر دو چشمان درشت مشکی و لب 

 های گوشتی و البته قد لیال از من کمی بلند تر بود . 

 صدای زنگ در خبر از امدن خواستگارها داد . مادرم شتاب گفت :لعیا تو هنوز لباس نپوشیدی . امدند 

 بعد هم سریع رفت . 

 لیال در حالی که موهایش را برس می کشید گفت :لعیا حاضر نیم شی ؟

 نه -

 شوخی نکن . می دونی اقا جون چقدر دلخور میشه ؟-

 نه نمیشه -

 که به کرام الکاتبین می افتد و بس حسابت با مادر -

 نمی افته -

خیلی خوش خیالی . هی به مامان گفتم این لعیا راضی نیست گفت نه این راضیه . ندیدی چطور وقتی بابات گفت -

 خندید . حاال می رسه به حرف من . 

 ار می خوای بکنی ؟تو یک نقشهای داری که اینقدر راحت نشستی و هیچی نمی گی یا اهلل بگو ببینم چه ک-
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 خواهر خوبم لیال -

 آهنگ خر شو نزن که این دفعه هیچ کاری نمی تونم برات بکنم -

 تو صبر کن تا بگم . -

با بفرمایید مادر میهمانان وارد شدند . از الی در نگاهشان کردیم . سه خانم و یک مرد بودند . مرده صورتش دیده 

 اسب و کت و شلوار قهوه ای پوشیده بود . نمی شد . اما قد بلند و با هیکل من

لیال با خواهش گفت :لعیا جان . بلند شو لباس تو عوض کن . چادر سرت کن .االن مامان صدات می کنه . نری بیرون 

 ابرومون میره . نگاهش کردم عین مامان حرف میزد 

 اگر می خوای ابرومون نره فقط یک کار میشه -

 چه کاری ؟-

 ی برو بیرون . جا خورد . روی زمین نشست .تو آماده ش-

 خندید و گفت :شوخی مسخره ای کردی بلندشو االن وقت این حرف ها نیست .

اصال شوخی نکردم تو برای ازدواج و مادر شدن و همسر داری ساخته شدی ولی من نه . چرا از این فرصت استفاده -

 نمی کنی 

 تو بزرگتری-

 این که مهم نیست -

 تو را می خواهند  انها-

 نه . شنیدم که مادر با تلفن به فخر ی خانم گفت دختر منو که ندیدید چه طور پسندیدند . پس منو نمی خواهند -

 بلند شد یعنی من حاضر بشم و دیوانه شدی . 

 کنیم .  نه انها از کجا می فهمند که من بیرون رفتم یا تو . اگر رفتی و دیدن و پسندیدند یک فکری براش می-

 صدای مادر بلند شد دخترم عزیزم 

 این شیوه مادرم بود که اسم ما را در مقابل دیگران نگوید . 

با التماس به لیال نگاه کردم با جهش در کمد را باز کرد و بلوز و دامن ابی اسمانی را که خودش دوخته بود بیرون اورد 

و چادر سفید با گلهای بنفشه را بر سرش کرد . چشمکی به و سریع تنش کرد موهایش را باز کرد و دوریش ریخت 

او زدم و گونه اش را برای تشکر بوسیدم . دلم می خواست بیرون بودم و صورت مادرم دیدنی بود . شب وقتی کنار 

 لیال دراز کشیده بودم به حرفهایش گوش کردم .

ی کوبید . در را باز کردم مادر با دیدن سینی چای در لیال گفت :دلم داشت از سینه بیرون میزد انقدر که به سینه ام م

 دست خشکش زد . سالم کردم میهمان ها جلوی پایم بلند شدند .

با خجالت تعارف شان کردم تا بنشیند . رفتم جلو سینی چای رو به انها تعارف کردم انها با لبخند . ماشاءاهلل گویان 

آقای داماد که رسیدم تعارف کردم ولی دستی برای برداشتن چای دراز  چای را برمی داشتند و من لبخند می زدم . به

نمی شد . سرم را که پایین بود بلند کردم و نگاهم به او افتاد . چشم های مشکی درشت زیر ابروهای پر پشت مردانه 

 و ریش و سیبلی که سعی شده بود یادگاری از شان در صورت باقی بماند . 

بود که من و اون یادمان رفت کجاییم . صدای خانمی که نزدیک ان اقا نشسته بود ما را به  گیرائی چشم ها به قدری

خودمان اورد . سینا جان بردار .بردار . عروس خانم خسته شدند و او از خجالت سرش را پایین انداخت . باورت 
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عذرت خواهی کردم . که مادرش نمیشه ولی هر دو هل شدیم و چایی رو ریختیم . او با گفتن یک ببخشید و من هم م

گفت عیبی نداره اب روشنایی میاره . خیره . لیال اینها را برام تعریف میکرد چنان شور و نشاطی از حرفهایش ساطع 

 می شد که دلم روشن شد از کار یکه کردم خشنود شدم . 

از مدرسه برگشتم درست هایم را مادرم بعد از رفتن مهمان ها اصال به روی من نیاورد که چه کار کردم. فردا که 

خواندم و شام درست کردم . مادرم خیلی خوشحال بود .پدرم مثل همیشه خسته به خانه برگشت . بعد از خوش و 

 بش مادرم به او گفت که انگار می خوان دوباره بیان تا دختر و پسر با هم صحبت کنند . 

 پدرم از مادرم پرسید :خوب نظر لعیا چپه ؟

ه من و لیال نگاه کرد . انگار هنوز به پدر نگفته بود که لیال به جای من رفته . مادرم می خاست که خودمان مادرم ب

 کارمان را به پدر توضیح بدیم .من و لیال سرمان را پایین انداختیم . 

 پدر دوباره گفت :لعیا خانم تو بگو حاال چیکار کنیم ؟

 با شجاعت گفتم :هر چی لیال بگه 

 لیال مثل گل سرخ رنگین شد . پدرم گفت :یعنی چی این زندگی توئه چرا هر چی او بگه ؟صورت 

 برای اینکه قراره لیال خواهر بزرگه باشه -

 یعنی چی؟-

 مادر گفت :یعنی اینکه لعیا خانم روز خواستگاری لیال را به چای خودش فرستاد پیش خانواده داماد 

 بلند کردم .اما لیال همچنان سرش پایین بود .  صدای خنده پدرم بلند شد . سرم را

پدرم گفت :حاال که خودتون حرفی ندارید ما چه کاره ایم . حاال از لیال خانم می پرسیم .بابا جان جواب فخری خانم را 

 چی بدیم .؟

فرستی . لیال سکوت کرده بود پدرم گفت :لیال جان . سکوت عالمت رضایت هست یا تو یکی را داری جای خودت ب

 باز همه خندیدیم . 

 لیال با لبخند کوچکی باز هم به سکوتش ادامه داد . 

پدر خندید گفت :خانم بگو این دفعه جمعه بیان که من این پسر خوشبخت رو که دل دختر منو برده بتونم ببینم . 

 لیال شرمگین از سر سفره بلند شد و به اتاق دیگر رفت .

د . با اجازه پدرم به خانه عمویم رفتم دلم نمی خواست فعال خانواده داماد مرا می دیدند . باالخره روز جمعه فرا رسی

روز خوبی را در خانه عمویم گذراندم . شب پدرم به دنبالم امد . در راه منزل پدرم سر صحبت را بار کرد گفت :لعیا 

 نظرت چیه ؟

 راجع به چی ؟-

 ازدواج لیال ؟-

 ادین ؟به سالمتی جواب مثبت د-

 هنوز نه اول باید برویم تحقیق ولی این طور که پیداست پسر خوبیه خانواده هم معقول و خوب هستند . -

 چقدر درس خونده ؟-

 تو به جز درس به چیز دیگه ای فکر نمی کنی دختر جون بفهم همه چی که درس نمیشه . -

 زندگی هم بی معلومات نمیشه .-
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 مین طور باشه .امیدوارم برای تو همیشه ه-

 خوب نگفتید شغلش چیه ؟؟-

 اقا سینا همان طور که خانواده اش گفتند جوش کاره -

 مغازه داره ؟-

 نه تازه کاره -

 اگر ناراحت نمیشید یک سوال دیگه بکنم ؟-

 دیپلم داره -

 نظر لیال چیه ؟-

 –یعنی به تو نگفته -

 نه مگه به شما گفته ؟-

 مادرش گفته در صورت رضایت من اون هم راضیه  به من که نه ولی به-

 شما موافق ید ؟-

 چرا نباشم ؟-

اخه لیال تازه دوباره که اونو دیده چطور می خواهد اونو بشناسه و باهاش پیوند زناشویی ببنده و یک عمر زیر یک -

 سقف باهاش زندگی کنه ؟

و خیلی هم خوشبختیم . تو چه ایرادی در زندگی ما می چه عیبی داره همه ما این طوری زندگیمون رو شروع کردیم -

بینی ؟ دخترم یاد بگیر در مسیر رودخانه شنا کنی چون موفق تری . اگر بخواهی خالف جهت رودخانه حرکت کنی . 

 روز خسته میشی و شکست می خوری ؟

له ای را که به ذهنم رسید بلند تو چی ؟ تو مسابقه شنا کردن ؟ اصال حواسم به مثال پدرم نبود یک دفعه اولین جم-

 بیان کردم .

اخم های پدرم در هم رفت . دیگر چیزی نگفت . وقتی به خانه رسیدیم . پدر گفت :لیال انتخابش را کرده سعی نکن 

 با این فلسفه بافی ها عقیده اش را عوض کنی 

 آهسته گفتم :چشم . 

الم کردن به اتاقم رفتم .لیال هم توی اتاق نشسته بود . نشستم وارد خانه شدیم . مادرم خیلی خوشحال بود .بعد از س

 و به درسهای خودم پرداختم و با خودم عهد کردم که دیگر راجع به ازدواج با کسی در این خانه حرف نزنم . 

ه برون پدرم بعد از تحقیق به خانواده داماد جواب مثبت داد و لیال هم از این تصمیم خیلی خوشحال شد . مراسم بل«

انجام شد و در مراسم پدرم به همه گفته بود که لعیا قصد ازدواج نداره و با توافق من لیال می خواهد زودتر ازدواج 

کند فامیل ها قانع شدند برای انها فرقی نمی کرد که کی اول شوهر کند . قرار شد که فعال عقد محضری کنند و بعد 

 صل با هم بگیرند . از یک سال دیگه مراسم عقد و عروسی را مف

 بعد از رفتن همه مهمان ها پدر و مادرم خیلی نگران بودند .

 

 مادرم به پدرم گفت :حاال جهیزیه رو چه کار کنیم ؟

 خدا بزرگه چهار تکه از بزرگاشو که انها قبول کردند بگیرند برای بقیه هم خدا خودش می رسونه -
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 مون هم مو ندیم ؟اره میدونم ولی از کجا ما تو خرج زندگی-

پدرم سرافکنده و خاموش به زمین نگاه می کرد . لیال توی درگاه اتاق ایستاده بود .گوش می کرد . بعد رفت تو اتاق 

 و در را بست . من هم رفتم تو اتاق و رخت و خواب پدر و مادر را برایشان آوردم 

 م به زمین خیره شده بود .لیال کنار اتاق نشسته بود . پاهاش را بغل گرفته بود و مغمو

 چی شده حاال غمبرک زدی ؟-

 کاش قبول نکرده بودم؟

 چرا ؟ یعنی از سینا خوشت نمیاد ؟-

نه حرف این نیست . امشب وقتی یک دوبار نگاهم توی نگاهش افتاد ناخواسته تپش قلبم زیاد شد . می دونم -

 دوستش دارم . ولی بابا و مامان ..

ت گفتم :حاال تا سال دیگه خدا بزرگه . فعال فقط به حال فکر کن بقیه اش را ولش کن مگه توی می دانستم نگران اس

 قران نخوندی . که می گوید . اگر مومن ید . نه اندوه گذشته و نه ترس از اینده پس نشون بده مومنی .

 د .نمی دونم تو رشته ات ریاضی فیزیکه یا معارف اسالمی . اومد تو رخت خوابش خوابی-

دلیل نمیشه که من ریاضی فیزیک می خونم و قران را بلد نباشم اینها بهم مربوطند .هم ریاضی ه قران همه علوم -

 خدا دادی هستند . 

 به نظرت مهریه ات کم نیست ؟

د نه اصل تفاهمه . مهریه به چه درد می خوره . اگر مرد خوب باشه با مهر کم زندگی خوشی می سازه . اگر مهر زیا-

 باشه ولی مرد بد جنس باشه همه را می بخشی و فرار...

 خدایی لیال . تو بیشتر از من می فهمی ها نمی دونستم .-

 چون همش سرت تو درس و کتابه . نه دورو برت را می بینی و نه به کسی کار داری؟. این را گفت و خوابید .-

 اده رو از فقر نجات بدم . بعد به فکر دورو برم باشم .شاید لیال درست می گفت ولی من دنبال این بود که خانو

 

یک هفته بعد لیال و سینا عقد مختصری کردند بعد از عقد دنبال لیال گشتم که مادرم گفت :نگرد لیال نیامد . خانواده 

 شوهرش بردندش . خونه خودشون به ما هم تعارف کردند ولی ما قبول نکردیم . 

مراسم بگیرم ولی با کدام پول نمیشد از کسی گرفت . روزها پشت سر هم مثل باد می  دلم می خواست برای لیال

گذشت . سینا پسر خوب و کمی هم خجالتی بود . بیشتر لیال را با خودش به خانه شان می برد . البته مادرم با این 

رهای خانه بیشتر شده بود . کارش موافق بود چون کمتر به خرج می افتاد . سینا از وضع زندگیمون خبر داشت . کا

مادرم اصرار داشت که برای گرفتن جهیزیه باید بیشتر سبزی پاک کرد . ولی پول جهیزیه با این کارها جور نمیشد . 

 لیال که اهل درس نبود انگار با شوهر کردنش هم درس و کتاب را بوسیده و گذاشت کنار

 

باید کنکور می دادم البته با اضطراب و نگرانی برگزار کردم . هر  امتحانات اخر سال را با نمرات عالی تمام کردم .

روز که می گذشت پدر را غمگین تر می دیدم . هر شب شانه هایش خمیده تر می شد . می دانستم به فکر جهیزیه 

ند . همه در لیال و به قول خودش برگزاری ابرویش بود . مادر هم فقط توانسته بود چند تکه از جهیزیه لیال رو تهیه ک

 خانه می دانستند که با این وضع هر گز بعد از پنجاه سال هم نمیشه جهیزیه را فراهم کرد .
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بدون اینکه به کسی بگویم به دنبال کار گشتم . تازه وقتی به برای مصاحبه رفتم همه فهمیدند البته مخالف بودند ولی 

ولی پدرم می گفت که کاری پیدا نمی کنم . یک روز برای من باید کار پیدا می کردم . مادرم سکوت کرده بود . 

مصاحبه به دفتر ساختمانی رفتم تا ببینم می تونم منشی خوبی باشم یا نه ؟ وقتی نوبتم شد به اتاق رفتم . سه مرد را 

تم که دیدم که تقریبا در یک رده سنی بودند از سی تا چهل ساله دور میزی نشسته بودند . برای انها حقیقت رو گف

می خوام کار پیدا کنم تا جهیزیه خواهرم را درست کنم . انها هم بعد از گرفتن شماره تلفنم ازم خداحافظی کردند . 

 از اتاق بیرون امدم . قرار شد که اگر موافقت کردند به من زنگ بزنند . 

 ین .از ساختمان بیرون امدم . می خواستم راهی خانه بشم که یک نفر صدام کرد :خانم ام

 برگشتم یکی از مردها که پشت میز نشسته بود صدام کرده بود .

 گفتم :بله بفرمایید 

 به من رسید و گفت :چقدر با سرعت راه می روید خیلی تالش کردم زودتر به شما برسم 

 بابت چه کاری ؟ خودتون که فرمودید در صورت قبول شدن تماس می گیرید .-

با تعجب نگاهش کردم ادامه داد :منصوریان هستم . یکی از سهامداران شرکت .تعجب  کار دیگری باهاتون داشتم.-

 نکنید کاری که من دارم مربوط به کار منشی گیری نیست .

 پس چی ؟-

میدونید چون شما مدرک باال ندارید و مسلط به کامپیوتر نیستید . بعید می دونم شریکانم شما را برای این کار در -

 نظر بگیرند 

ناامیدانه به او نگاه کردم . گفت :برای همین خدمتتون رسیدم که بگم در صورت تمایل شما من یک کار دیگر برای 

 شما در نظر دارم 

 چه جور کاری؟-

 مگه نگفتید به پولش نیاز دارید ؟-

 بله نیاز دارم ولی نه هر کاری و هر پولی -

 ح بدم لطفاً خیال بد نکنید اجازه بدهید براتون توضی-

بعد برام خالصه گفت که پسر عمویی داره که معلوم نیست بر اثر چه علتی که هنوز پزشکان هم نفهمیدند چندین 

ماهه در حالت بیهوشی یا به اصطالح کما به سر می بره این چند ماه را در بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بوده 

گرفتن پسرشان را به خانه ببرند و تحت نظر خودشان باشه . و ولی خانواده عموش که خیلی نگران بودند تصمیم 

البته پزشکان متخصص ولی در خانه و همه دستگاهای ویژه پیگیری حیات او را هم خریدند و درخانه به او وصل 

 کرده اند .

 یعنی یک اتاق خصوصی مراقبتهای ویژه در خانه درست کرده اند -

 تقریبا همین که شما می گویید-

 چه کمکی از من ساخته است ؟-

شما گفتید که دوره ای کمکهای اولیه دیده اید و همین طور تزریقات و پانسمان را در حد یک کمک بهیار دیده اید -

 ؟

 بله -
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خوب عموم دنبال یک پرستار تمام وقت برای پسرش می گرده و حقوقی که می پردازد خیلی بیشتر از حقوق است -

 در نظر گرفتیم که ما که برای منشی

 شرایط کاریش چطوریه ؟-

متری که یک تخت و سه چهار تا دستگاه پزشکی داخلش گذاشته و چون قبال برای خود پسر عموم  54یک اتاق-

بوده کامپیوتر و تلویزیون و وسایل یک خانه کوچیک را هم داره شما فقط وظیفتون چک کردن عالئم حیاتی بیمار و 

 چون وظیفه نظافت ان را یک پرستار مرد روزی دو سه بار انجام میدهد . گاهی بعضی تزریقات است

 با تردید گفتم :می دونید اگه زن بود . تردیدی در قبول ش نمی کردم ولی گفتید یک مرده 

 یک مرد تقریبا نیمه مرده -

نه یک لحظه از ذهنم  بعد از سکوت من گفت :می خواید بریم خودتون از نزدیک ببیند . نمیدونستم قبول کنم یا

گذشته نکنه دروغ بگه . ولی از چهر هاش صداقت می بارید . خودم را به خدا سپردم و گفتم شما ادرس رو بدید من 

 خودم میروم 

 اگر افتخار بدهید با هم راهی بشویم من ماشین دارم -

 نه ممنونم اجازه بدهید خودم برم -

 باشه هر طور شما راحت ید -

و شماره تلفن را روی کاغذ نوشت . گفت :این آدرس و هر جا گیر کردید با من تماس بگیرید بعد آدرس 

 راهنماییتون کنم 

 قبول کردم و بعد از خداحافظی راه افتادم . که دوباره صدایم کرد و گفت :ببخشید خانم امین االن تشریف می برید ؟

 با اجازت ون .-

منتظرتون می مونم کمی رفت و دوباره گفت :ببخشید خانم امین با چه وسیله ای بفرمایید . پس من هم می روم انجا -

 نقلیه ای می خواهید بیایید ؟

 داشتم آدرس را می خواندم تا ببینم خط مترو به انجا می خوره تا با مترو بیایم -

 به من اطمینان کنید اگر این طور بخواهید بیایید شب می رسید . لطفاً قبول کنید و بعد از کمی مکث گفت :-

 چشم هر طور شما بفرمایید -

 پس از این طرف تشریف بیاورید . ماشین آنجاست -

جلوتر رفت به سمت ماشین مدل باالی نقره ای شاسی بلند به قول لیال از آنهایی که ادم عشق میکنه سوارش بشه . در 

 عقب را باز کرد و گفت :بفرمایید می دونم جلو نمی نشینید 

 ر حالی که سرم پایین بود سوار شدم و تشکر کردم . د

 منزل عموی ایشون اخر تهران یا به قولی اول تهران بود . جلوی خانه نگه داشت . 

 اینه منزلشون ؟-

 بله عیبی داره ؟-

 نه اخه این قصره نه خانه -

ادی و سرور بزرگش می چه فایده قصری که هیچ کس داخلش دلخوش نیست .کاش خانه ای کوچک بود ولی ش-

 کرد نه قصری که غم و غصه تاریکش کرده . به او جوابی ندادم . 
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 ماشین را پارک کرد و اول خودش کنار در ایستاد و زنک را فشار داد و من با کمی فاصله ایستادم.

ه باغ نبود . استخر قدم به خانه گذاشتیم . که تا ان روز شبیه اش را حتی در فیلم ندیده بودم . حیاط بی شباهت ب

بزرگ . باغچه ای پر گل . چراغ های رنگارنگ که حتما در شب روشن می شدند . زمین فرشی که ما را به سمت خانه 

 میبرد . 

 بعد از گذشتن از حیاط به بالکن خانه رسیدم که یک خانمی منتظر ما بود .

و فقط به عنوان خانم امین معرفی کرد . من هم به او آقای منصوریان با او دست داد سالم و احوالپرسی کرد . بعد من

سالم کرد . او به گرمی جواب داد . با دقت نگاهش کردم . بلوز و دامنی طوسی رنگ به تن داشت که اندامش را که 

از متناسب و موزون بود به طرز زیبایی قاب گرفته بود . موهای بلند خرمائی زیبایی داشت . جلوتر از ما راه افتاد . 

راهرویی گذشتیم . منزل به طرز زیبایی مفروش و مبله شده بود . همه وسایل گران قیمت و شیک بودند . تلویزیون 

 که چه عرض کنم سینمایی خانواده بزرگی در ضلع یکی از دیوارهای سالن که سرو ته اش معلوم نبود قرار داشت . 

صوریان با ان خانم دارن یواش صحبت می کنند . یکی دوبار همان جور که اطراف را نگاه می کردم دیدم که آقای من

 اون خانم برگشت و منو نگاه کرد . باالخره کنار یک در ایستاد . و گفت :این جاست 

در را آهسته باز کرد و بعد از ما خواهش کرد کفش های مخصوص پالستیکی بپوشیم . بعد چادر منو گرفت و یک 

ه مان تو بود به من و آقای منصوریان داد . وارد اتاقی که آقای منصوریان گفته بود لباس یک سره سفید که خیلی شبی

سال با موهای لختی که کمی روی پیشانیش ریخته  62یا  62شدیم . وسط اتاق تختی قرار داشت و جوانی حدوداً 

محافظت می کرد .  بود خوابیده بود .به دقت نگاهش کردم .مژه های بلندش مثل دو سایه بان از چشمان خوابش

بینی قلمی کشیده و دو گونه برجسته و لبهای کلفت در عین حال مردانه و جمع و جور .انگار فردی را در خواب 

تماشا میکردی .چندین دستگاه مختلف به او متصل بود . دو تا به دست چپش یکی هم به قلبش وصل بود . تا ضربان 

 قلبش را مشخص کند .

می تنش بود . که جذابیتش را بیشتر میکرد . ناخواسته به سمت او کشش پیدا کردم . دلم می بلوز و شلوار سبز یش

 خواست که او انجا نخوابیده باشه . بلند شه و مثل همه مردم به زندگی ادامه بدهد . به تختش نزدیک شدم . 

 از اطرافم غافل بودم که صدای گفت :خانم امین 

نصوریان شدم که چقدر شبیه مردی بود که روی تخت خوابیده بود . البته با کمی برگشتم تازه متوجه صوت آقای م

 تفاوت در گونه ها و حالت موها . با خجلت سرم را پایین آوردم و گفتم :بفرمایید 

 این خانم همان طور که تا حاال متوجه شدید . خانم عموم هستند . یعنی مادر روبیک -

 روبیک ؟؟؟ -

که اینجا خوابیدند و با دست به ان تخت اشاره کرد . پس اسمش روبیک بود . چه اسم قشنگی تا حاال بله این آقایی -

نشنیده بودم . نگاهم به مادرش افتاد که دانه های اشک را از چهر هاش می سترد . چه انگشتان ظریفی داشت معلوم 

 بود هیچ کاری انجام نداده 

 ارید که این کار را داشته باشید با شما صحبت کنند خانم عموم می خواهند اگر شما تمایل د-

 در خدمتشون هستم -

از اتاق بیرون امدیم و لباس ها رو در سبد گذاشتیم . چادرم را سرم کردم و با دعوت انها به سمت مبل های سالن 

 رفتیم و نشستیم . 
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 زن عموی آقای منصوریان رو به من گفت :من الهه هستم

 لعیا امین هستمخوشوقتم من هم -

چه اسم زیبایی . تشکر کردم ادامه داد :سامان جان . برام گفتن که شما را چطور پیدا کردند . ولی می خواهم از -

 زبون خودتون بشنوم؟

براش گفتم که امسال دیپلم گرفتم و پارسال مدرک کمک بهیاری را گرفتهام . و کنکور دادم و منتظر جواب ان 

 ه تحصیلیه و االن به خاطر شرایط خانواده قصدم کار کردن است هستم . و قصدم ادام

 چای و شیرینی اورده شد و به هر کدام تعارف شد . فنجانی چای برداشتم . 

الهه خانم گفت :نمیدونم سامان چقدر براتون از شرایط ما گفته . همان طور که دیدید پسر من یک بار بناگاه بیهوش 

بهترین دکترها ویزیتش کردند ولی فایده ای نداشت . مدت سه ماه در بیمارستان بود ولی شد و دیگه بهوش نیامد . 

چون نمی توانستم تحمل کنم اونجا باشه به خانه اوردمش تا زیر نظر خودمون باشه . پزشکان معتقدند که اون داره 

ی نداره و به یکباره زیر گریه زد با زندگی مبارزه می کنه و خودش نمی خواهد بهوش بیاد چون انگیزه ای برای زندگ

 و با دستانش جلوی صورتش را گرفت.

 دلم گرفت کنارش رفتم . دستم را روی دستش گذاشتم گفتم :خدا بزرگه اینقدر بی تابی نکنید 

 نمی دونم از شنیدن اسم خدا بود که انگار تعجب زده نگاهم می کد . 

ه کنار روبیک باشه و عالئم حیاتی اون را چک کنه و کارهایی را که گفت :ما نیاز به یک پرستار تمام وقت داریم ک

 پزشکش توصیه میکنه انجام بده .

 تمام وقت یعنی چی ؟-

یعنی شبانه روزی . حقوق خوبی هم می پردازیم . و مبلغ حقوق را گفت که سرم سوت کشید سه برابر حقوقی که -

 کمی بیشتر .  پدر م بعد از یک روز جون کندن می گرفت شاید هم

 البته اگر روبیک به هوش بیاد پاداش هم خواهیم داد . -

مسئله ای نیست میدونید من باید با پدرم صحبت کنم و ببینم ایا اجازه می ده من شبانه روز باشم یا نه . شما اجازه -

 بدید من با انها مشورت کنم بعد دوباره خدمتتون برسم .

بیک که بی هو شه ان اتاق هم به حد کافی بزرگه که یک تخت کنار اتاق براتون می سامان گفت :کار سختی نیست رو

گذارن . سرویس بهداشتی هم هست . این باعث می شه که شما کامال راحت باشد و احتیاجی به بیرون امدم زیاد 

جا که می خواستید برید . نیست . البته وقتی که پرستار مرد برای تمیز کردن میاد شما می تونید برید تو حیاط یا هر 

 من هم فهمیدم که شما اهل کتاب هم هستید عموم کتابخانه بزرگی داره که میتونید از انها استفاده کنید 

نمی دونم سامان چه اصراری داشت که من این کارو قبول کنم . برای همین گفتم:ممنون از توضیحات تون ولی من 

 بعد پاسخم را به شما میدم باز هم باید با خانواده ام مشورت کنم 

 نگاهی به ساعتم کرد و بلند شدم . الهه خانم گفت :ما کی از جواب شما مطلع شویم ؟

 اگر پدرم رضایت داد فردا با چمدان خدمت میرسم -

البته اگر قبول کردید این کار را بپذیرید نیاز به چمدان نیست چون شما باید لباس های ضد عفونی شده و تمیز -

 وشید تا مبادا روبیکم عفونت کنه . البته سوتفاهم نشه . ولی درک کنید که روبیک وضعیت عادی نداره . بپ
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با لبخند سر تکان دادم و بعد از خداحافظی با سامان از خانه خارج شدم . باز هم به تعارف او با ماشین به سمت خانه 

 حرکت کردیم .

 و خانواده عموم چیه ؟ در بین راه گفت :نظرتون راجع به نوع کار

 نظر خاصی ندارم باید اول با خانواده ام مشورت کنم -

 یعنی خودتون نظری ندارید ؟-

 بعد از صحبت با خانواده ام نظرم را می گویم حاال نه -

 چه سرسخت .-

چون قانون محله ما آدرس منزلمان را دادم ولی ازش خواهش کردم که سه تا خیابان باالتر نگه دارند تا پیاده بشم . 

فرق می کرد . او قانع شد و موقع پیاده شدن گفت :آدرس را که دارید ولی اگر مایل بودید می تونید با شماره من 

 تماس بگیرید تا با هم به انجا برویم و بعد کارتش را به من داد . از او تشکر کردم و بعد از خداحافظی به راه افتادم . 

کامال تاریک شده بود . وارد خانه که شدم مادرم و لیال به یک باره بر سرم پریدند که کجا به خانه که رسیدم هوا 

 بودی دلمون شور زد . خیلی بی فکری . من هم خون سرد به اتاقم رفتم . هیچ نگفتم 

 بعد از امدن پدرم گفتم :پدر جان یک کار پیدا کردم 

 کی از تو خواست بری سر کار ؟-

 رایط ویژه خانواده مان .و البته خودم هم نمی توانم بی کار تو خانه بمانم.خودم به خاطر ش-

 اوال برای لیال که خدا بزرگه . برای خود تم برو کتاب بخون.-

 

کتاب ندارم . قدرت خریدش را هم ندارم . لیال ابروی خانواده است . چون می دانستم چقدر به ابرو اهمیت میده . -

 این را گفتم .

 م تمام ماجرا را برای انها تعریف کردم . من ه

با این حقوقی که میدن تمام نگرانی ها برطرف می شه و جهیزیه لیال به بهترین نحو آماده میشه . باعث سر بلندی -

 شما .

 دیگه چی تا ابد مردم بگن . خواهرش کار کرد جهیزیه داد ؟-

یم کسی بفهمه چطور نگذاشتیم کسی بفهمه لیال.. لعیا نیست این اوال به مردم اصال مربوط نیست . در ثانی نمی گذار-

 هم مثل ان ///.

 مادرم هیچی نمی گفت . فهمیدم که موافق است . حتما پدرم هم موافقت می کرد 

 لیال در حالی که گریه می کرد گفت :من نمیخوام تو بخاطر من خودتو فدا کنی .

 فدا . انگار می خوام بروم جلوی توپ و گلوله . در حالی که می خندیدم گفتم :همچین میگی

 شاید هم بدتر با یک مرد جوون شبانه روز توی اتاق-

 نگذاشتم حرفش را ادامه دهد چون ممکن بود بابا غیرتی بشه .

 کدوم جوون . اون با مرده زیاد فرقی نداره . مگه نفهمیدی چی گفتم . ان بیهوشه فقط نفس میکشه . معلوم نیست تا-

 کی میخواد به این وضع بمونه 
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لیال حرفی نزد به مادرم گفتم:تا کی می خوای سبزی پاک کنی و شن در غاز پول بگیرید . با انها می شود خرید 

 فوقش دوماه کار می کنم و بعد میام خونه فقط تا اعالم نتایج و ثبت نام دانشگاه تا ان موقع هم خدا بزرگه .

 شگاهت چی ؟لیال گفت:پس پول برای دان

 خدا بزرگه خودش می رسونه تو ناراحت نباش -

 بعد به پدرم گفتم :شما فردا بیا تا با هم برویم انجا را ببین خودتون قضاوت کنید بعد مختار ید که قبول کنید یا نه ؟

 نمی دونم چه بگویم ؟-

 خوابیدم . هیچی فقط تا فردا صبر کنید . بعد بلند شدم و رختخواب ها رو انداختم و -

 لیال گفت :حاال لباس چی می بری؟

 هیچی -

 یعنی فقط همین ها که تنته ؟-

 همچین می گی همین که تنته انگار من چقدر لباس دارم تازه خود الهه خانم گفت اصال لباس با خودت نیار-

 لعیا واقعاً ناراحت نیستی می خواهی بری پرستار یک بیمار شی ؟-

یی محبت ان خانواده انگار به دلم نشسته و می خواهم کمک کنم شاید ان جوون به آغوش نه اصال یک جورها-

 خانواده اش برگرده نمی دونی مادرش چه گریه های می کرد . 

 می خواهی نوبتی بریم بمونیم -

 ویال ..دیگه چی ؟؟ بابا نمی خواد کسی بفهمه کافیه تو بری و اقا سینا بفهمه و بعد خانواده اش و بعد وا -

بعد پشتم را کردم و گفتم :بذار امشب یک خواب راحت بکنم که نمی دونم فردا خداوند چی برامون رقم زده و 

 خوابیدم 

صبح بیدار شدم بعد از خوردن صبحانه از مادر و لیال در حالی که گریه می کردند خداحافظی کردیم و با پدر از خانه 

که به خانه انها رسیدیم پدرم از دیدن خانه انقدر تعجب کرد که نزدیک بود بیرون امدیم. تقریبا نزدیک ظهر بود 

برگرده . ولی دیگر زنگ رو زده بودم . در را باز کردند و با پدرم وارد شدیم . الهه خانم به استقبال مان امد همان 

درم احوالپرسی کرد . پدرم طور بی حجاب ولی این بار با کت و دامن پیازی رنگ که جوان تر به نظر می رسید . با پ

ادم کم رویی بود برای همین مختصر جواب داد . الهه خانم ما را به اتاق روبیک راهنمایی کرد . اما این بار وارد 

نشدیم و به پذیرایی رفتیم . الهه خانم خیال پدرم را از امنیت انجا راحت کرد و گفت :بجز خودش و روبیک و رویا 

ند که همسرش به علت شغلش دائما در سفرهای خارج است . و رویا دانشجو و مشغول دخترش و پدر بچه ها هست

درس است . یک تعداد مستخدم و باغبان و خدمه دارند که سرشان به کار خود شونه و الهه خانم قول داد که مثل 

 رویا به من نگاه کنه .

نگار فهمید و به پدر گفت :خب آقای امین اگر پدرم معذب بود می دونستم دوست داره زودتر بره خونه الهه خانم ا

 رضایت دارید که لعیا جان از امروز کارش را شروع کنه و دیگه با شما نیاد و اگر نه از هر وقت دلتون خواست 

 پدرم به من نگاه کرد و گفتم :می مونم 

 پدرم بلند شد و گفت :پس من زحمت رو کم می کنم . جمعه ها می تونه بیاد خونه . 

الهه خانم گفت :اختیار دارید پنج شنبه شب با راننده می فرستمش خانه و جمعه شب راننده را دنبالش می فرستم . 

 پدرم خوشحال شد . 
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الهه خانم همان جا خداحافظی کرد . ولی من با پدرم به حیاط رفتم . او را بوسیدم و گفتم :خیالتون راحت باشه دختر 

 خوبی هستم 

ه تو اطمینان دارم . بعد برای اینکه من حلقه اشکی را در چشمان قهوه ایش را در برگرفته بود نبینم می دونم من ب-

 رفت . 

با توکل به خدا وارد ساختمان شدم . الهه خانم منتظرم بود . یک چمدان به دستم داد و گفت :ببخش عزیزم مجبورم 

حوله و لباس داخل چمدان هست . اول برو حمام خودتو به خاطر روبیک این کارها را انجام دهم . وسایل حمام و 

خوب بشور و ضد عفونی کن بعد لباس ها تو بریز داخل سبدی که قرار داره .ان حمام دو در داره شما از دری که 

داخل راهرو است وارد می شوید و از دری که داخل اتاق خارج میشوید . یعنی وارد اتاق روبیک می شوید . بقیه رو 

 بهتون می گم انجا 

 تشکر کردم و به به حمام رفتم . 

داخل چمدان چند دست لباس بود . یک بلوز سفید و یک سارا فون را انتخاب کردم . و پوشیدم . یک شال سفید هم 

 به سرم کردم . بعد از پوشیدن به اتاق روبیک رفتم . 

 صدای در امد گفتم :بفرمایید 

 د . و سنی غذایی را روی میز گذاشت .و گفت:نهارتون الهه خانم با لباس مخصوص وارد ش

 شما چرا زحمت کشیدید باعث شرمندگی -

 این حرفها چیه ؟-

بعد به سمت تخت روبیک رفت و برام توضیح داد که با دست کردن دست کش هایی که به تعداد زیادی توی کمد 

ک نشود . بعد یادم داد که درجه حر ارتش را چوبی بود دست ها و پاهای روبیک رو ورزش بدم تا بدن روبیک خش

 کنترل کنم و فشار خونش را با دستگاه بگیرم . من هم با دقت گوش می کردم . 

چند بار در روز دستمال را ترکن و روی صورتش و لبهایش بکش . البته دیروز گفتم که پرستار مرد میاد و لباس ها -

ا باید دائمی باشد چون نباید بدنش خشک بشه فقط برای چشم ها نمی و ملحفه ها رو عوض می کنند ولی این کار ه

 شود کاری کرد . 

 بعد گفت :غذات سرد شد . ببخش که معطلت کردم 

بعد دوباره نگاهی به روبیک کرد و خارج شد . واقعاً غذا سرد شده بود . غذا رو خوردم و ظرفش را بدون اینکه خارج 

 ر را بستمشوم بیرون در اتاق گذاشتم و د

شروع به وارسی اتاق کردم . دو طرف تخت دو قالیچه پهن بود . و یک مبل راحتی ولی هنوز برای من تخت نگذاشته 

بودند . به کنار روبیک رفتم و دست کش دستم کردم و بدن روبیک رو کمی به پهلوی راست برگرداندم چون بدنش 

طور نگهش داشتم. و بعد دوباره به همان حالت پشت  خشک شده بود باید کنارش می نشستم . یک ساعت همان

برش گرش گرداندم . خسته شده بودم کمرم را صاف کردم و خودم را روی مبل انداختم و دراز کشیدم . این طور 

نمی شد . من باید فکری برای وقت بی کاری می کردم یادم افتاد که گفتن یک کتابخانه بزرگ دارند باید از الهه 

ه می گرفتم . روبیک رو دوباره ورزش دادم . در حال تمام شدن بود که الهه خانم وارد شد . با دیدن اینکه خانم اجاز

 من در حال ورزش دادن روبیک هستم گفت: خسته نباشید . کاری نداری بریم بیرون چای بخوریم ؟

 بیرون نمیام اینجا راحت ترم-
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 یعنی بگم چای را اینجا بیارن ؟-

 م . الهه خانم می شه دوتا خواهش کنم ؟ممنون می ش-

 بفرمایید . -

 اول اینکه اگر من با شما از روی ضرورت کار داشتم چه طور شما را مطلع کنم ؟-

 خب دومی ؟-

 یک مقدار روغن زیتون یا بادام و گلیسیرین می خواهم برای چرب کردن پوست مریضتون -

 ن حرف گریه اش گرفت .می شه نگی مریض . روبیک صداش کن . با ای-

 ببخشید که ناراحتتون کردم -

 یک خواهش دیگه هم دارم البته ببخشید -

 بگو عزیزم ؟-

 اگر ممکنه من بتونم از کتابخانه اینجا استفاده کنم هم خودم مطالعه کنم و هم برای روبیک بخوانم -

 برای روبیک ؟-

هستند گاهی همه حرفهای اطرافیان را می شنوند می خواهم وقتی بله توی یک کتاب خواندم افرادی که در این حال -

 چند ساعت کنارش میشینم براش کتاب بخوانم و یک صندلی 

 ان دیگه برای چی ؟خ-

 برای اینکه روی تخت ننشینم -

 باشه دستور ش را می دهم -

 برای کتاب هم هر وقت خواستی بگو راهنماییت کنم 

 االن -

 روبیک  باشه برویم کنار-

 رفتم دوباره نگاهش کردیم و با هم خارج شدیم . بعد از گذشتن از یک راهرو به یک کتابخانه بزرگ رسیدیم .

 

 از خوشحالی لبخند زدم 

 مثل این که کتاب خیلی دوست داری؟-

 بله خیلی زیاد -

د کتاب انتخاب کردم و روی میز کنار بعد از پرسیدن کتاب های مورد عالقه ام منو راهنمایی کرد . از هر قفسه ده جل

گذاشتم . الهه خانم گفت که می دهد دست مستخدم که برایم بیاره . من هم فقط یک جلد کتاب رو برداشتم و به 

 اتاق برگشتم

کتاب را روی میز گذاشتم . و یک از پاهای روبیک را کمی از زانو خم کردم و با دست نگه داشتم . بعد یک ربع پای 

را هم خمیده نگه داشتم . دوباره در زده شد گفتم :بفرمایید . ولی کسی تو نیامد . پا را صاف کردم و در را دیگرش 

باز کردم پشت در خدمتکاری بود که روز اول دیده بودمش کتاب ها را داخل سبد گذاشته بود . سبد را گرفتم و 

وی کمد کنار تخت گذاشتم . تلویزیون را روشن تشکر کردم و بعد هم سه تا شیشه روغن به من داد که انها را ر

کردم و صدایش را روی پایین ترین ولوم قرار دادم و کنار روبیک برگشتم. این بار دستش را خم و راست کردم و 
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نگه داشتم احساس کردم استخوان دستانش از پاهایش نرم تره ولی نه آنچنان نرم که بشود به راحتی خم و راستش 

 کرد . 

 لهه خانم بلند شد :چایی می خوری ؟صدای ا

 ممنون .-

 چیکار می کنی ؟-

 دست و پاهای روبیک را ورزش می دهم تا خشک نشه -

دستش را کنارش قرار دادم . و به سمت کاناپه رفتم . دستکش هایم را در آوردم و دست هایم را شستم و به اتاق 

و یک سینی همراه با وسایل چای خوری قرار داشت که الهه  بازگشتم . روی میز یک ظرف میوه و زیر دستی و چاقو

 خانم کنار ان نشسته بود.

کنارش نشستم و تشکر کردم. در سکوت مشغول خوردن شدیم . به این نتیجه رسیدم که اصوال الهه خانم ادم کم 

 حرفی هست .

دفعه دست ها و پاها او را چرب کردم . بعد از خوردن الهه خانم اتاق را ترک کرد. من باز هم پیش روبیک رفتم این 

 به صورتی که به دستگاهها اسیبی نرسد.

در تمام این مدت شروع کردم به زمزمه اشعاری که حفظ بودم . کارم که تموم شد دستها مو شستم و وضو گرفتم . 

م باید یک چادر نماز و نمی دونستم قبله از کدام طرف هست برای همین به چهار جهت نماز خوندم . البته چادر نداشت

 یه قبله نما می خریدم .

درجه حرارت و نبض و فشار روبیک را اندازه گیری کردم و کنار ایستادم و نگاهش کردم پلک چشمانش مثل پوست 

 دست و پاش خشکی می زد . داشتم فکر می کردم برای ان چه کار کنم . فکرم به جایی نرسید .

اق را زدند و یک سینی غذا به دستم دادند . تشکر کردم و وارد اتاق شدم . کمی کتاب خواندم ساعت ؟ در ات

خدمتکار شب و روز با هم فرق داشت . این دفعه یک خانم مسن خدمتکاری می کرد . خیلی هم خوش رو بود . بعد 

فکر کردم اگر از شام ترس داشتم از این که با یک مرد تنها تو یک اتاق باشم هر چند که ان مرد بی هوش باشه . 

یک دفعه به هوش بیاد چی کار کنم . به خودم می خندیدم و سعی کردم بخوابم . اما خوابم نمی برد انقدر کتاب 

خوندم . پیش روبیک رفتم . نماز صبح خواندم ولی بازم خوابم نمی برد . جام عوض شده بود . اخر رفتم پیش روبیک 

 کشیدم و در همین حال باهاش حرف میزدم .و دستها مو خیس کردم و به صورت روبیک دست 

روبیک جان سالم . صبح بخیر اسمم لعیا است منو نمی شناسی . ولی از امروز می خواهیم با هم دوست باشیم می 

 دونم که صدای منو می شنوی پس تو هم توی دلت جواب سالم منو بده . 

ین که بلند شدم .صدای در امد . سینی صبحانه پشت بعد چند بار به دست و پاهاش را ورزش دادم .. خسته شدم هم

 در اتاق بود .

ان را با تشکر گرفتم و بعد از شستن دستام شروع به خوردن صبحانه کردم . الهه خانم گفته بود که برای عوض 

من کردم ملحفه و لباس ها ساعت ده میان . نگاه به ساعت کردم ساعت نه بود برای خودم یک دست لباس ابی و دا

ابی تیره انتخاب کردم و شال ابی نفتی هم برداشتم و داخل حمام گذاشتم.تو سبد داخل حمام لباس هایم نبود . نمی 

 دونستم کجان . باید از الهه خانم می پرسیدم . بعد از حمّام الهه خانم گفت :لعیا جان میای بیرون پرستار ها امدن 

 الهه خانم ببخشید چادرم نیست ؟-
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 کن . بعد در را بست . و رفت .پس صبر -

چند دقیقه بعد اکرم خانم لباس های خودم را مرتب شده به دستم داد . لباس هایم را روی مبل گذاشتم ولی چادرم 

 را سر کردم .بعد از پوشیدن صندل هایی که اکرم خانم جلوی در برای من گذاشته بود از اتاق خارج شدم . 

 جا بروم ؟از اکرم خانم پرسیدم :االن ک

 هر جا دوست داری می خواهید توی سالن بنشینید یا داخل حیاط قدم بزنید .-

 الهه خانم چیزی نگفتن ؟-

 نه -

 چقدر طول می کشه منظورم کارهای روبیک بود ؟-

 دو تا سه ساعت -

 پس اجازه می دهید بیام آشپزخانه کنار تان یا کمک تان ؟-

او به آشپزخانه رفتم . با اکرم خانم صحبت می کردم .بعد از دو ساعت کار انها تمام شده اختیار دارید بفرمایید . با -

سال و معلوم بود بسیار مجرّب و یک پزشک هم  34؟ تا 3بود . کنار اتاق روبیک رفتم . دو تا پرستار مرد حدود 

کردم متوجه من شد پرسید  همراه شان بود که در تمام مدت استحمام دستگاهها رو کنترل می کرد . وقتی سالم

 :پرستار جدید شما هستید ؟

 بله -

با اینکه یک روز بیشتر اینجا نبودید ولی کارتون عالی بود دست و پاهای مریض خیلی فرق کرده چند سال تجربه -

 پرستاری دارید؟

 حساب نکردم . و او فکر کرد مزاح می کنم . خندید -

ی داره از حر کاتش و رفتارش با روبیک معلوم بود . انقدر ایستاد م تا انها از دکتر مسن بود معلوم بود تجربه زیاد

 اتاق بیرون امدن . 

 دکتر گفت :این هم مریضتون ما رفتیم تشکر کردم و لی وارد نشدم .

 دکتر گفت :نمی روید تو؟

 نه اول استحمام و تعویض لباس بعد ورود . نمی خوام زحمت های شما از بین بره -

احسنت . بعد رو به الهه خانم گفت :آفرین به انتخابتون دیر گرفتید ولی پرستار عالی و دلسوز و با تجربه ای را ؟

 گرفتید . 

الهه خانم لبخند زد . خداحافظی کردم و از در حمام وارد شدم . بعد از دوش گرفتن به اتاق رفتم . داشتم موهایم را 

ذهنم رسید اشک هم تر می کنه . یعنی اشک هم می تونه چشمهای خشک می کردم که یک دفعه یک چیزی به 

روبیک رو تر کنه . ولی کدام اشک ؟ من که بی خودی گریه نمی کنم . اهان الهه خانم که لحظه به لحظه به دنبال 

 بهانه ای برای گریه کردنه . باید اینو به الهه خانم بگم . ولی بعدا . وقتی که امد به دیدن روبیک

یم تا پایین کمرم می رسید انها را بافتم و با کش باال بستم . شال صورتی رنگی سرم کردم تا با بلوز بنفش موها

کمرنگ و شلوار جینی که پوشیده بودم هماهنگ باشه . کنار تخت رفتم و گفتم : روبیک جان . سالم . نمی دونی 

لبته شال هم سرم کردم که اگر یک دفعه چشم های چقدر لباسم زیباست . واقعاً سلیقه ای ماما نت آفرین داره . ا

 قشنگت را باز کردی منو بی حجاب نبینی 
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 صدای از پشت گفت :از کجا میدونی چشماش قشنگه ؟

 از خجالت گونه هام سرخ شد . فکر نمی کردم کسی بیاید تو اتاق . 

 در حالیکه جلو می امد گفت :خجالت نکش کار بدی نکردی؟

 ستش را زیر چانه ام گذاشت و گفت :پسرم هر چه قدر قشنگ باشه به زیبایی شما نمی رسه . چیزی نگفتم . د

 آهسته تشکر کردم . و کنار رفتم .

 حاال فهمیدم چرا تو اتاق هم هستی با حجابی . بعد به کنار تخت رفت و گفت :روبیک که تورو نمی بینه ؟-

 من که می بینم -

 اینو از خودت می گی ؟-

 اهل سنت می گن که ادم حتی نباید در مقابل مرد کور بی حجاب حاضر شود  نه-

الهه خانم با دهان باز نگاهم می کرد . بعد سرش را تکان داد و دوباره اشکهایش مثل باران بهاری فرو می ریخت و 

 گاهی آهسته تکرار می کرد چرا ؟

ست روبیک که در دست الهه خانم بود کامال خیس شده دستمالی آوردم و به او دادم تا اشک هایش را پاک کند . د

بود با یک دستمال دیگر دست روبیک را پاک کردم و روی چشم های روبیک گذاشتم. الهه خانم با تعجب نگاهم می 

 کرد . 

دست دراز کردم و دستمال دستش را گرفتم و روی چشم دیگر گذاشتم . بعد برای توضیح گفتم :آقای دکتر از 

م ها می ترسید یک دفعه به فکر افتاد از اشک چشم شما برای مرطوب نگه داشتن چشم پسرتون خشکی چش

 استفاده کنم چون شما روزی دوبار می ایید و گریه می کنید پس روزی دوبار میشه از اشکهاتون استفاده کرد 

 پس این گریه ها هم بدرد می خوره؟-

 باید پزشک تشخیص بده نمی دونم فقط ازمایشه خوب یا بد بودنش را -

باشه فردا می پرسم . بعد از اتاق بیرون رفت . بعد از خوردن ناهار مثل روز قبل همان ورزش ها رو به بدن روبیک -

 دادم .

 

فردا که دکتر امد قصه دستمال و اشک را الهه خانم برای دکتر گفت دکتر هم بعد از صحبت با الهه خانم وارد اتاق 

تار ها . من این بار به باغ رفتم . بعد از یک ساعت باغبان صدایم کرد و گفت که به ساختمان بروم. با شد البته با پرس

 عجله برگشتم انها کارشان تمام شده بود و مشغول نوشیدن چای و شیرینی بودند . در سالن به انها ملحق شدم .

 مریض را چگونه مرطوب نگه دارم ؟  دکتر خندید و گفت :تو چه مجله پزشکی یا سایتی خوندم که پلک چشم

 از ترس گفتم :مگه کارم اشتباه بود؟

اصال و ابدا بلکه بسیار شایسته بوده .اینجانب دکتر ای تخصصی دارم ولی هنوز این نکته را نمی دانستم که می توان -

 برای مرطوب نگه داشتن پلک چشم بیمار کمایی از اشک اقوام استفاده کرد 

 فسی میکنید شما شکسته ن-

 نه واقعی ته -

 بنظرتون موثر هم بوده ؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق لعیای 

2 1  

 

با این که یک روز این کار را انجام شده فقط دو بار اثرش مطلوبه و به مرور حتما موثرتر هم هست . چون از -

 خشکی پلک چشم کاسته شده 

 خوشحال شدم و لبخند زدم 

ام شدن کارتون در این منزل باید قول بدهید به بیمارستان دکتر راد که اسمش را الهه خانم گفته بود گفت :بعد از تم

 من بیایید تا از وجود تان بهره مند بشویم . 

لبخند زدم و هیچی نگفتم چون من بعد از اعالم نتایج می خواستم بروم دانشگاه و بعد هم من فقط مدرک تزریقات و 

 کمک های اولیه را گرفته بودم . بدون تجربه کاری .

 ی خواهید جواب بدهید ؟پس نم-

 انشااهلل بعد . دکتر با تکان دادن سرش موافقت کرد . به سمت حمام رفتم تا مثل روز قبل به کارهایم رسیدگی کنم .-

چشم به هم زدن جمعه شد واقعاً یک هفته من انجا بودم . عجیب بود احساس دلتنگی برای خانواده نمی کردم . ولی 

کردن کارم خواستم اجازه بگیرم وبه خانه بروم که کفشم را پیدا نکردم . الهه خانم گفت که با این همه بعد از تمام 

 ببخشید انگار خدمتکار اشتباهی کفش شما را دور انداخته . و یک جعبه و یک پاکت را به دستم داد 

 اینها چیه ؟-

 پابرهنه که نمی تونی بری خونه می تونی ؟-

 نه ممنون و این ؟ -

 قوق یک ماه اول کارته این ح-

 ولی من که یک ماه کار نکردم ؟-

مسئله ای نیست کار می کنی . شاید خانواده ات به این پول نیاز داشته باشند . تا خواستم پاسخی بدم دستش را به -

 لت ؟عالمت سکوت باال برد و گفت :من و روبیک منتظرت هستیم تا فردا .....کی میاین تا راننده را بفرستم دنبا

 هر وقت خودتون خواستید .-

 خوبه ؟؟  4-

 سرم را تکان دادم و بعد از خداحافظی با الهه خانم با راننده به خانه رفتم . 

با کلید در خانه را باز کردم وارد شدم . لیال اولین نفر بود که پرید تو بغلم و شروع به بوسیدن کرد . بعد هم مادرم و 

 ار نفر از خوشحالی می گریستیم پدرم را بغل کردم . هر چه

لیال دائم می گفت :چرا رنگت پریده . سختی می کشی اره ؟ خیلی کار می کنی ؟ و انقدر سوال کرد که با نهیب پدرم 

 ساکت شد 

 پدرم گفت :چه خبره سرش رفت بدبخت .

ه اتفاق افتاده بود برایشان بعدا از این که مانتو چادرم رو در آوردم کنارشان نشستم . همه آنچه را در یک هفت

 تعریف کردم .

 

لیال چای اورد همه دور هم خوردیم . تا پاسی از شب حرف زدیم یکه دفعه یاد پاکت پول افتادم بلند شدم و پاکت را 

 از کیفم در آورده و به پدرم دادم . 

 گفت :این چیه ؟
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 از کارم پشیمون نشم  حقوق یک ماه کاره . فکر کنم حقوقم را جلو جلو دادند تا من-

 لیال گفت:چقدر هست ؟

پدر پاکت را باز کرد و شمرد . از حقوقی که الهه خانم اول کار گفته بود قدری بیشتر بود مادر از خوشحالی گریه می 

 کرد .

لهی پدرم پاکت را به مادر داد تا خودش برای لیال خرج کند . مادرم پاکت را گرفت و تشکر کرد . و همش می گفت ا

 خیر ببینی . عاقبت بخیر بشی . 

به مادر گفتم :مامان خوبم هر کی ندونه فکر میکنه من چه کار می کنم . باورتون نمیشه خیلی به من خوش میگذره 

 من این کار رو خیلی دوست دارم . اما امیدوارم که حال روبیک خوب بشه .

 که اسم یک پسر رو از دهان من می شنیدند .همه با تعجب به من نگاه می کردند . اخ اولین بار بود 

 بابا مریضه اسمش روبیکه . -

 یک نفس راحت کشیدند و گفتند .:اهان خوب . انشااهلل 

بلند شدیم و برای خواب آماده شدیم . ساعت یازده از خواب بیدار شدم خستگی ام در رفته بود حاال میفهمیدم چقدر 

شدم و رختخواب ها رو جمع کردم . بعد از ناهار به حرف زدن مشغول شدیم  دلم برای خانه تنگ شده بود . بلند

شد . حاضر شده بودم که زنگ در را زدند و من بعد از خداحافظی اشک الود سوار ماشین  4چشم به هم زدم ساعت 

 شدم . دوباره به سر کار برگشتم.

ستگی را فریاد میزد . الهه خانم هم معلوم بود وقتی وارد سالن شدم آقای دکتر روی مبل نشسته بود . چهره اش خ

گریه زیادی کرده . نزدیک شدم و سالم کردم . خواستم به اتاقم بروم که آقای دکتر گفت :کمی پیش ما بنشین . 

یک لحظه ترسیدم . لبه مبل را گرفتم . دلم به قول مادرم به شور افتاد . آقای دکتر گفت :منزل خوش گذشت ؟؟ 

 م خوب بودند .خانواده محتر

 خدا رو شکر -

 امروز روز سختی را داشتیم عالئم حیاتی روبیک امروز بهم ریخته بود -

 یعنی چی ؟ نکنه روبیک طوری شده ؟-

دلم لرزید نمیدونم چرا بهش عالقه مند شده بودم . با اینکه نه حرف می زد نه نگاه ولی کشش خاصی نسبت بهش 

 داشتم.

 . االن خوبه .  الهه گفت :نترس عزیزم

 کمی خیالم راحت شد . 

آقای دکتر گفت :این ها را گفتم برای اینکه امشب باید خیلی مراقب باشی دائما باید عالئم حیاتی را چک کنی و اگر 

 اتفاقی افتاد با تلفنی که توی اتاق نصب شده به ما اطالع بده 

 چشم . برم پیشش ؟-

 ور بعد برو الهه خانم گفت :اول چای شیرینی بخ

 میل ندارم . وبه سمت حمام رفتم .-

طبق معمول دوش گرفتم و لباس عوض کردم و وارد اتاق روبیک شدم . دلم براش تنگ شده بود . لباس سفید تنش 

بود . بدنش را شروع کردم به ورزش دادن . همه عالئم حیاتیش طبیعی بود . از میان کتاب ها کتاب فریدون مشیری 
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. بعد باز روبیک را به پهلوی چپ قرار دادم و بهش گفتم :روبیک جان . این  �شروع به خواندن کردبرداشتم و 

شعر را گوش کن ببین چقدر قشنگ میگه . شاید به زبان حال توست ولی خبر نداری و این شاعر عزیز ما زبان تو را 

 می دانسته .

 طّبی بان را زبالینم برانید . 

 انید مرا از دست اینان واره

 به گوشم جای این ایات افسوس 

 سرود زندگانی را بخوانید 

 دل من چون پرستوی بهاری ست 

 از این صحرا به ان صحرا فراریست 

 شکیب او همه در بی شکی بی است 

 قرار او همه در بی قراری است 

 شت بخواب . روبیک جان دیدی چقدر قشنگه ؟ خوب یک ساعت تمام شد حاال مثل یک پسر خوب به پ

 در اتاق رو زدند .

 بفرمایید -

 الهه خانم گفت :چه کار می کردی؟

 به پهلوی چپ خوابانده بودمش حاال یک ساعت تمام شد برش گردون دم -

 دوباره نبضش را گرفتم طبیعی بود 

 طبیعی یه -

 ود . بله . از وقتی امدم سه بار گرفتم همه عالئم حیاتی را بررسی کردم مشکلی نب-

ت روبیک رو بوسید . فوری دو تا دستمال بهش دادم . فهمید که باید اشکها ش را با انها خشک کرد و به دستم �د

داد .روی چشم های روبیک گذاشتم . بعد ورزش دستها و پاها را شروع کردم دستم را زیر زانو ش انداختم و پایش 

 را کمی به سمت باال آوردم و نگه داشتم

 

 

 خانم در سکوت بهم نگاه می کرد . بعد هم در همان سکوت رفت . الهه«

نیم ساعت برای هر کدام وقت گذاشتم و وقتی که ورزش دست و پاهاش تمام شد . شام را آوردند .میلی به غذا 

ت نداشتم ولی کمی خوردم و سینی را پشت در گذاشتم . بعد انگشتان روبیک را روغن مالیدم همه اینها مرا به ساع

یازده رساند . ترسیدم نمازم غذا شود دویدم و برای خودم چادر نماز و سجاده و قبله نما اورده بودم به اتاق آوردم و 

 نمازم را خواندم . سر نماز برای روبیک و صبر الهه خانم دعا کردم . 

 .تا صبح هم خبری نبود .  دوباره عالئم حیاتی روبیک را کنترل کردم ولی همه طبیعی بود .پس این دکتر چی می گفت

راس ساعت ده دکتر امد من هم بیرون امدم این بار یک چادر دیگر هم اورده بودم که در صورت نیاز سرم کنم . به 

 دکتر سالم کردم . گفتم :که حال روبیک مثل قبل است و هیچ تغییری نکرده . سرش را تکان داد و هیچ نگفت . 

مه شیشه بودند و پرده های زیبایی انها را پوشانده بود . رفتم روی مبلی نشستم انتهای سالن کنار درهایی که ه

مشغول مطالعه شدم . صدای همهمه و خوش و بش که بلند شد فهمیدم که اتفاق جدیدی افتاده .سر بلند کردم و 
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رفت و جلوی همه  دیدم مرد بلند قد چهار شانه ای که خیلی شبیه روبیک بود وارد سالن شد . الهه خانم به سمتش

انها الهه خانم را بوسید . وای خودم را بیشتر قایم کردم . نمی دونستم از انجا معلوم بودم یا نه ؟ نمی دونم کجا رفتند 

 چون سرم را دزدیده بودم تا من را نبینند .

 چی ؟یکی نبود بهم بگه اخرش چی ؟ باالخره که او صاحب خانه است وتو را می بیند پنهان شدن برای 

وقتی دیدم پرستار ها از اتاق بیرون امدند با سرعت به سمت در حمام رفتم و دوش گرفتم و لباس عوض کردم و این 

بار یک لباس سرخابی استین بلند با شلوار مشکی پوشیدم و شال سرخی هم سرم کردم . وارد اتاق شدم هم زمان 

.سرم را پایین انداختم و سالم کردم . برای اولین بار  ورود من از ان طرف هم پدر روبیک وارد شد خجالت کشیدم

 مردی من رو بی چادر می دید . 

لباسم پوشیده بود و همین کمی مرا راضی می کرد.دم در ایستاد ودر حالی که با دستش چانه اش را می مالید سرا 

 پایم را ور انداز می کرد .

امین پرستار روبیک . بعد هم به من گفت :پدرام هستند پدر الهه خانم وارد شد گفت :معرفی می کنم خانم لعیا 

 روبیک .

 گفتم :خوشوقتم .

الهه خانم این بار گریه نکرد فقط دو دستی بازوی همسرش را گرفته بود . انگار برای مهار احساسش بازوی 

 همسرش را می فشرد که پدرام گفت :عزیزم ارام تر . بعد الهه خانم بازویش را رها کرد .

 پدرام دوباره برگشت و من را دقیقتر نگاه کرد . در زیر نگاهش اب شدم .

 پرسید :شما شبانه روز اینجائید ؟

 بله .-

 چی کار می کنید ؟-

الهه خانم در حالی که به سمت در اتاق می رفت گفت :دست و پای روبیک را ورزش می دهند و نوع خوابیدن روبیک 

 تی را کنترل می کنند را عوض می کنند و عالئم حیا

 نمی دونم الهه خانم شنید یا نه ولی پدرام آهسته گفت :خوش به حال روبیک .....

سرخ شدم منظورش چی بود ؟ از نگاهش بیزار بودم انگار من لخت انجا ایستاده بودم او داشت مرا بررسی می کرد . 

 ارزو کردم کاش چادر داشتم . 

 الهه خانم گفت :برویم ؟

یم . و انگار به زور از اتاق بیرون رفت . وقتی در اتاق بسته شد . نفس راحتی کشیدم . ترسی ناخواسته سراسر برو-

 وجودم را پر کرده بود .

کنار تخت روبیک رفتم . برای اولین بار دستش را گرفتم و گفتم :روبیک خواهش می کنم به هوش بیا و من را از این 

 برزخ نجات بده . 

 قع به صورتش نگاه کردم احساس کردم پلک چشم روبیک تکان مختصری خورد . دستش را رها کردم . تو اون مو

روی کاناپه نشستم . نمی دونستم باید به کسی بگم یا نه . دوباره مچ دست روبیک را گرفتم کمی تندتر از حد 

وبیک را عوض کردم نیم ساعت معمولی می زد . دست را رها کردم و دستکشهایم را دست کردم و نوع خوابیدن ر

 گذشت که در اتاق را زدند 
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 من نمی توانم بلند شوم در باز شد و اکرم خانم گفت:اقا می گویند بیایید سر میز برای ناهار خوردن -

ممنون میلی به غذا ندارم . در حالی که می دانستم دروغ می گویم . ولی دلیل نمی دیدم که سر میز غذا جلوی -

 اقا بنشینم و غذا بخورم در حالی که تا حاال همین جا غذا خوردم چشمان ان 

اکرم خانم در را بست و رفت . یک ساعت تمام شد و روبیک را به حالت اولیه برگرداندم . مشغول نماز بودم که در 

و چادرم را تا  اتاق زده شد . جواب ندادم . در اتاق باز شد و بسته شد . نماز را تمام کردم و سجاده را جمع کردم

کردم به پشت که نگاه کردم سینی ناهار م را داخل اتاق گذاشته بودند . سینی را روی میز گذاشتم ولی به ان دست 

نزدم فقط یک تکه نان خوردم اشتهایم را از دست داده بودم . کمی که گذشت سینی را برداشتم و بیرون اتاق 

 گذاشتم . 

 لیال بود . سالم کرد .و گفت خوبی ؟تلفن زنگ زد گوشی را برداشتم . 

 خیلی خوشحال شدم . گفتم :خوبم تو چطوری ؟ مامان و بابا ؟

 خوبن . سالم می رسونن -

 شماره تلفن از کجا اورده ای ؟-

 تلفن زدم الهه خانم برداشت و شماره مستقیم را به من داد .-

 حاال چی شده که تماس گرفتم ؟؟-

 بعد لیستی از اقالم جهیزیه اش را که خریده بودند برایم گفت ..خواستم خوش حالت کنم -

 از خوشحالی انها خوشحال شدم . و دائما می گفتم خوشبخت بشوید . 

 بعد از کمی خوش و بش خداحافظی کرد . 

ده الهه خانم وارد اتاق شد الهه این بار ظاهرش خیلی تغییر کرده بود آرایش کامل . موهای شینیون ش 4ساعت 

 .لباس شیکی هم به تن داشت . این احتماال به خاطر پدرام بود . 

 کنار تخت روبیک رفت و حال روبیک رو پرسید . گفتم :همه چیز مثل گذشته است .

موقع رفتن بیرون گفت :که با پدرام دارن می رن بیرون شماره موبایل پدرام را داد که اگر کاری داشتم به ان زنگ 

 ردم و رفت .بزنم . مطمئنش ک

یک هفته را با زجر و شکنجه گذراندم تا پدرام خان تشریف بردند . البته به یه مسافرت تجاری که معلوم نبود کی 

 برگردند دوباره .

 

باالخره به خانه رفتم . و باز باید همه چیز را تعریف می کردم البته این بار از پدر روبیک هم گفتم .فردا صبح از 

امده بود دنبال لیال که با خواهش من اون هم رفت . پدر هم اضافه کاری رفته بود . لیال با دودلی با  شانسم سینا هم

 سینا رفت . داشتم نماز می خواندم که تلفن زنگ زد 

مادر گوشی را برداشت و بعد از سالم و احوالپرسی گفت :چشم میگم حاضر بشه . باشه چشم . یک ساعت دیگه 

 چشم 

 ؟ سالم نمازم را دادم که مادرم جلوم ایستاد و گفت :پاشو حاضر شو . می خوان بیان دنبالت یعنی کی بود

 ساعت تازه دوازده است ؟-

 الهه خانم گفت وا جبه بیای خانه -
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پیش خودم گفتم نکنه اتفاقی برای روبیک افتاده ؟ سریع حاضر شدم و یک ساعت بعد در خانه را زدند سریع دویدم 

 قا کاظم راننده خانواده منصوریان رفتم . سالم کردم و با مادرم خداحافظی کردم .و به سمت ا

سوار ماشین شدم . از اقا کاظم پرسیدم چه اتفاقی افتاده گفت :نمیدونم فقط من را صدا کردند و دستور دادند با 

 سرعت به دنبال شما بیایم . االن هم در خدمت شما هستم.

ین پیاده شدم و با سرعت به سمت خانه رفتم . خان شلوغ و پر صدا شده بود . همه در سالن وارد خانه شدیم . از ماش

جمع شده بودند یکی دو نفر که نمی شناختم هم بودند حتی پسر عموی روبیک هم بود . به سمت اتاق روبیک رفتم . 

رساند و گفت : برو حمام و داخل  پرستار ها و دکتر ها مشغول بودند . الهه خانم نمی دونم از کجا خودش را به من

 اتاق شو

 به دستور ش عمل کردم . سریع دوش گرفتم و وارد اتاق شدم . 

 دکتر گفت :مگه نگفته بودی عالئم حیاتی بیمار طبیعی بود؟

 چرا در طول هفته کامال طبیعی بود -

 گاهی قطع هم شد . از صبح تا به حال به شدت در حال نوسان است و این اصال خوب نیست . عالئم-

کنار روبیک رفتم و دستش را گرفتم و با دست دیگرم نبضش را گرفتم . اول کمی تند می زد و بعد کم کم ارام شد . 

 رنگ صورتش تقریبا طبیعی شد . همه ساکت بودند انگار یک سمفونی بلند را گوش می کردند . همه مبهوت بودند .

 دکتر گفت :چه کار کردی؟

 قط نبضش را گرفتم هیچی . ف-

 پرستار ها روی مبل نشستند و دکتر روی صندلی کنار تخت نشست . شروع به ورزش دادن روبیک شدم . 

 الهه خانم وارد اتاق شد و گفت :چی شد؟

دکتر گفت :معجزه صورت گرفته . در حالی که من لبخند می زد گفت :از صبح تا به حال اقا زاده تان ما را اسیر کرده 

 این خانم را به اینجا بکشونه و حاال همه چی مرتب است تا 

 نمی فهمم ؟-

 سامان گفت :مگه روبیک می فهمه چه کسی کنار شه . تا بتونه عالئم حیاتی بدنش را بخاطر ش تغییر بده ؟

زد و دکتر گفت :حتما می فهمه چون خودتون از صبح شاهد بودید دستگاه ها چقدر نوسان داشتند نبض نامنظم می 

 همه انها به یکباره منظم شد 

 سامان گفت :چطوری؟؟

ساده است با گرفتن دست روبیک به وسیله ای دست خانم ایمن . صحبت کردن با روبیک با محبت . کاری که دو -

 هفته است خانم امین شبانه روز انجام می دهند 

 ؟ همه به من خیره شده بودند . خودم هم تعجب کرده بودم . یعنی چی 

دکتر گفت :درسته خانم امین خودشون هم نمی دونستند که اثر ارام بخش روی روبیک دارند و گرنه دیشب نمی 

 رفتند تا این همه گرفتاری درست کنند .

 الهه خانم گفت :یعنی لعیا باید دائما اینجا حضور داشته باشه ؟ اینکه نمی شه اونم خانواده داره می خواد ببیندشون . 

فت :من نمی دونم چی بگویم اگر خانم امین بار دیگر مریضمون را تنها بگذارد من هیچ قولی نمیدهم بعد دکتر گ

 برای اینکه نشان بدهد به من گفت :خانم لطفاً یک بار دیگه نبض را کنترل کنید 
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 نه آقای دکتر شما اینبار انجام بدهید -

 است با لبخند این کار را انجام داد و گفت:کامال طبیعی 

بعد گفت :خانم پسرتون حق داره اگر منهم یک پرستار به این زیبایی . مهربانی و دلسوزی داشتم فقط اورا برای 

 خودم می خواستم و نمی خواستم یک لحظه هم ازم دور بشه 

 من را نگاه کرد . کم مانده بود از خجالت اب بشم . ولی خوب نشدم .

ا تنها گذاشتند . رو به روبیک گفتم :دیدی چی کار کردی؟ ابروی منو بردی جلو همه همه از اتاق بیرون رفتند . و ما ر

خجالت زده ام کردی . این کارها چیه . یا بهوش بیا یا این کارهای بی خودی را انجام نده . برای چی فشار تو تغییر 

 خونم . میدی ؟ طپش قلبش داشت زیاد و کم می شد . حاال که اینطوره امروز برات شعر نمی

بعد هم با روغن دست و پاهاش را چرب کردم . و ورزش دادم . در حال نماز بودم که یکی وارد اتاق شد . وقتی که 

 سالم دادم برگشتم . 

. دختر خانم زیبایی تقریبا همسن خودم کنار تخت روبیک ایستاده بود و بی صدا گریه می کرد . سالم کردم . تازه 

ا داد . چهره اش ترکیبی از الهه خانم و پدرام خان بود . البته موهای نیمه بلندی که بهصورت متوجه من شد . جوابم ر

یعنی  722خرد زده شده بود .چشم ابروی مشکی .دماغ کوچک و سرباال . و لبهای قلوه ای کوچک و با قدی حدود 

 درست هم قد من . اندامی موزون . 

 خانم امین باشید .او سر صحبت را باز کرد و گفت :شما باید 

 بله .-

 منم رویا هستم. با هم دست دادیم و گفتم :لعیا صدام کنید .-

 چه زیبا درست مثل خودتون . واقعاً شما امروز مثل اسمتون یک فرشته بودید که رسیدید . -

 شرمنده ام نکنید .-

ت برگشتم دیدم که خونه درهم است منقلب نه واقعاً می گویم ما روز بدی رو گذراندیم . بعد از سه هفته از مسافر-

شدم همه گریان بودند . تا شما آمدید و همه جا ارام شد . واقعاً هیچ کس نمی دانست چی کار کند که دکتر گفت به 

شما خبر بدیم تا شما بیاین . الهه انگار دکتر حدس زده بود که روبیک با امدن شما ارام می شود . که انگار درست 

 هم بود . 

 در حال ورزش روبیک شدم .

 

 برای چی این کارو می کنید؟-

 برای اینکه پشتش زخم نشه . زیر بدنش هوا بخوره و بدنش خشک نشه .-

 بله درسته . چند ساعت اون طور نگهش می دارید ؟-

 یک ساعت .-

 حوصله تون سر نمی ره ؟-

 خونم .نه چون در این مدت کتاب می خونم اگر شعر باشه بلند می -

 روبیک که بی هو شه . نمی فهمه .-
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اشتباه می کنید . بنظر من روبیک هم می شنوه و هم حس می کنه . فقط نمی بینه . و ارتباط برقرار نمی کنه . -

 خودتون امروز شاهد بودید که او وجود منو به عنوان پرستارش حس کرد . و عکس العمل نشان داد . 

 پرستاری می خونید ؟-

 ا ؟کج-

 خب دانشگاه دیگه -

 ته تازه کنکور شرکت کردم اگر خدا بخواهد و قبول بشم قصدم ادامه تحصیله .-

 چه رشته ای ؟-

 فیزیک هسته ای .-

 رشته تون ریاضی فیزیک . بعد پرستار شدید . از کجا یاد گرفتید . من فکر نمی کردم کم تجربه باشید .-

 یدم و در هالل احمر فعالیت کردم چند سال تابستان دوره پرستاری د-

 چه جالب کی شما را به مادر معرفی کرد چون مادرم خیلی حساس بودکه یک پرستار با تجربه برای روبیک بیاره ؟-

 فکر کنم پسر عموتون .-

 سامان . اون از کجا شما را می شناخت ؟ -

 برای مصاحبه که اقا سامان منو اورد اینجا  نمی شناسم . انها برای شرکتشون دنبال منشی بودند من هم رفتم-

 به همین سادگی هم مامان شما را قبول کرد ؟ باورم نمیشه .-

 یادتون رفت گفتم اگه بخواد .. -

 اهان پس اینه .. -

 در اتاق رو زدند . و اعالم کردند که شام آماده است . رویا گفت:شما نمی ایید ؟

 من همین جا غذا می خورم -

 شه پس من میروم و رفت .با-

کمی بعد سینی غذا رو آوردن . شام را خوردم و سینی را بیرون گذاشتم . عالئم حیاتی روبیک رو بررسی کردم همه 

چیز عادی بود . دستم را شستم و روی چشمان روبیک گذاشتم خشک شده بود . گفتم :چشم اتو گرفتم تا منو نبینی 

شم اتو بگیر برم قایم بشم قایم باشک بازی کنیم . و بعد خندیدم و دستم را . خوشت امد یاد بگیر با دستات چ

برداشتم . یک لحظه احساس کردم که پلک چشم روبیک لرزش پیدا کرد . ولی گفتم شاید وقتی که دستم را 

ستکش برداشتم این طور شده . دستم را به گلیسیرین آغشته کردم و کمی به صورت روبیک مالیدم تا حاال بدون د

لمس نکرده بودم . ولی دکتر گفت که چقدر کارم موثر است تمام دستم را بیشتر کردم البته با رعایت اعتدال تا شاید 

موثر واقع شود .روی دستانش را هم چرب کردم و انگشتانش را ورزش دادم انگشتان کشیده و موزونی داشت خیلی 

 وهایی که پشت دستش بود.دستش شبیه دست دختران بود . البته بجز ان انبوه م

 

 

یک هفته گذشت تغییری در حال روبیک اتفاق نیافت . رویا بیشتر مواقع تو اتاق بود و با من صحبت می کرد و حتی 

کمک می کرد که بدن روبیک رو ورزش بدیم . الهه خانم هم مثل همیشه بود فقط دعا می کرد که روبیک به هوش 

 بیاد . 

 واباندم و کنارش نشستم و شروع به زمزمه شعر کردمروبیک رو به سمت چپ خ
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 بی تو مهتاب شبی از ان کوچه گذشتم 

 همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 

 شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم 

 شدم ان عاشق دیوانه که بودم 

 یادم امد که شبی با هم از ان کوچه گذشتیم 

 ل خواسته گشتیم پر گشودیم و در ان خلوت د

 ساعتی بر لب ان جوی نشستیم 

 تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت 

 یادم امد که به من گفتی از این عشق حذر کن 

 لحظه ای چند براین اب نظر کن 

 اب آئینه ی عشق گذارن است 

 تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است 

 باش فردا که دلت با دگران است 

 راموش کنی چندی از این شهر سفر کن تا ف

 باتو گفتم حذر از عشق ندانم سفر از پیش 

 تو هر گز نتوانم نتوانم

 روز اول که دل من به تمنای تو پر زد 

 چو کبوتر لب بام تو نشستم تو به من سنگ زدی 

 من نرمیدم نگسستم

 باز گفتم که تو صیادی و من اهوی دشتم 

 همه جا گشتم و گشتم  تا به دام تو در افتم

 حذر از این عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم 

اینجا که رسیدم یک تغییری روی عضالت دست روبیک که زیر دستم بود احساس کردم . به پشت خواباندمش گفتم 

وریم . یعنی که می بینم که احساس هم داری فقط چشماتو بستی تا ما رو گول بزنی ولی بدون که ما گول تو رو نمی خ

من نمی خورم بهت بگم امشب میخوام برم خونه فردا صبح هم بر می گردم قول بده پسر خوبی باشی و گرنه استعفا 

 میدهم و برای همیشه می روم خونه مون تو هم می مونی 

 احساسی نداریجمله را رویا که وارد اتاق شده بود کامل کرد و گفت :می مونی با افرادی که فکر می کنند تو هیچ 

نه اینو نمی خواستم بگم اشتباه کردی خانم خانوما . می خواستم بگم می مونی با آنهایی که واقعاً دوستت دارند ولی -

 نمی دونن چطوری بگن 

 اینه ما که از این شعر خوبا بلد نیستیم -

 خیلی وقت اومدی ؟ خجالت کشیدم و سرخ شدم.-

 ام حاال چرا خجالت می کشی ؟ چیز بدی نبود .اره پشت در به خوندنت گوش می د-
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ان شب با راننده به خانه رفتم رویا گفت که جای منو می گیره تا فردا که برگردم. از دیدن خانوادهام خیلی خوشحال 

کرووبو شدم . الهه خانم یک بسته به اقا کاظم داده بود که داد به پدرم و رفت . وقتی که بسته را باز کردم از دیدن ما

زیبا همه مبهوت شدیم . مادرم نمی دانست با ان باید چی کار کرد . من هم بهشان گفتم اگر می خواهند برای لیال 

بگذارید ولی اگر دوست ندارید می توانید بفروشید و چیز های دیگر بخرید . مادرم هم گفت این کار بهتره . ما از 

ن که باید صبح زود انها را ترک می کردم ناراحت بودند ولی من باید برمی این ها استفاده نمی کنیم . خانواده ام از ای

گشتم . پدرم غصه می خورد . لیال هم گریه می کرد .ولی من مطمئن شان کردم که این کارو دوست دارم و هیچ کدام 

 از انها مقصر نیستند .

 

مه در خواب بودند . به حمام رفتم . لباس های جدید صبح کاظم اقا امد دنبال و با هم به خانه رفتیم . انگار ه 8ساعت 

برایم خریده بودند از انها استفاده کردم .به روبیک سر زدم همه عالئم طبیعی بود . مثل پسر خوبی شده بود .شروع 

 به کار همیشه کردم.

خانم گفته بود که وقتی به  بعد از دو روز پدرام خان از سفر برگشت . نزدیک بود با صدای بلند ناله کنم . یادمه الهه

سفر می رود یکی و دو ماهی طول می کشه تا برگرده ولی این بار فقط یک هفته رفته بود .از روی اجبار سالم کردم 

 ولی اون با لبخند و گرمی پاسخ داد . 

 بیایید اینجا کمی بنشینیم . -

بنشینیم . ول خوب من چاره نداشتم البته فاصله رو یکی نبود بگه ما دو نفر چه چیزی داشتیم به هم بگیم که کنار هم 

 حفظ کردم و نشستم .دعا کردم که زودتر الهه خانم و رویا بیان 

 اکرم خانم چای و شیرینی اورد و اقا سالم و احوالپرسی کرد و رفت . 

 پدرام خان گفت :حال روبیک چطوره ؟

قندی را که می برد به دهانش بگذارد در هوا با دستش ماند  خدا رو شکر دکتر امیدواری هایی داده . نمی دونم چرا-

 .یعنی از ناراحتی بود . 

 به هوش امده ؟-

 هنوز نه یعنی بعضی از عضالت مثل یک چشم و بازو کمی لرزش داشته و این دکتر را امیدوار کرده -

خیره شد . نمی دانم چرا از به هوش قندش را در دهان گذاشت و به آهستگی چایش را خورد . از باالی فنجان به من 

 امدن روبیک نگران شد .

 چایی تون را میل نمی کنید؟-

 ممنون . چایم را برداشتم و شروع به خوردن کردم -

 این دفعه دلم میخوام شما رو سر میز شام و ناهار ببینم -

 متاسفم . از این که نمی توانم دستورتون را اجرا کنم -

 د و گفت :چرا ؟به سمت من جلو ام

خوب برای اینکه من هر دفعه از اتاق بیرون میام باید حمام کنم و بعد لباس عوض کنم بعد برم توی اتاق و این -

خیلی سخته هم برای من وهم برای خدمتکارهای دیگر که دوبار باید لباس های منو بشویند و ضد عفونی کنند و اتو 

 بکشند 
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حمام رفتن . اون که خیلی خوبه یا شاید شما از این که بی خودی حمام برید  خوب بکنند چطور میشه ؟ و اما-

 خوشتون نمیاد ؟ منظورش را از این حرف نفهمیدم چرا که یک لبخند وحشتناک هم زد .

دکتر هم امده بود برای معاینه روبیک که خوشبختانه منو نجات داد و زودتر از اتاق بیرون امد . با لبخند بلند شدم و 

 تشکر کردم که با صدای پدرام خان در جایم میخکوب شدم . 

دکتر که تا االن پیش روبیک بوده حتما حالش خوبه . چیزی هم به ناهار نمانده صبر کنید ناهار بخورید بعد سر -

 خدمتتون بر گردید روبیک می تونه منتظر شما بمونه .

 ؟بعد رو به دکتر گفت :آقای دکتر میشه منو معاینه کنید

 احساس کسالت در کدام ناحیه بدنتون می کنید ؟-

هر جا که شما صالح بدونید فقط لطفاً یک پرستار برام تجویز کنید که می گن در بهبود حال مریض مفیده تا حدی -

 که مرده را زنده کنه 

اتاق روبیک رفتم . بیشتر از انی که دکتر جا خورد من خوردم . بلند شدم و عصبانیت جمع را ترک کردم و به سمت 

دلم نمی خواست دیگر او را ببینم . رفتم حمام و یک سارا فون قهوه ای پوشیدم . روبیک منتظر بود .سالم کردم و 

شروع به گریه کردم . گوشه مالفه روبیک خیس بود .گفتم :معذرت می خوام ولی خیلی دلم گرفته از دست اونی که 

اسمش را نمی برم چون می ترسم از دستش دلت بگیره .روبیک خواهش  می دونم دوستش داری . و برات عزیزه .

می کنم به هوش بیا .و منو نجات بده از این مهلکه ای که پدرت برام در نظر گرفته . چه کنم . لحنم نیمه تمام ماند . 

 چون حس کردم عضالت دست روبیک به شدت سفت شده و رنگ صورتش تغییر کرد. باور نمی شد یعنی چی ؟

نمی فهمیدم . دیگر حرف نزدم. وضو گرفتم نمازم را خواندم و بعد از نماز روغن برداشتم و دست های روبیک را 

 چرب کردم و نرمش دادم چون بعد از شستشو پوست بدنش خشک می شد . 

 در اتاق رو زدند الهه وارد اتاق شد و پرسید :گریه کردی ؟

 ناخواسته دوباره شروع به گریه کردم .

چی شده اتفاق خاصی افتاده ؟ روبیک طوری شده ؟ دکتر که گفت همه چیز مرتبه . تازه بهم گفت انگشت پای -

 روبیک تی اب داغ تکان خورده و این یعنی بهبودی و یا شاید برای خانواده ات افتاده ؟ بگو دیگه .

 نه اتفاق خاصی نیفتاده مثل دفعه قبل هیچ خبری نیست -

 ی خواهی بگی . مربوط به آقای کاظم ؟ نه نیست مربوط به .. راستی پدرام کی اومد ؟چرا هست . تو نم-

 ساعت یازده . بود که امدند . -

 خوب تو کجا بودی ؟-

 توی سالن بودم به دستور ایشان کمی نشستم بعد که دکتر امد بیرون امدم پیش روبیک -

 دی زد؟ این حرف را به خونسردی گفت پس مربوط به پدرامه . دوباره کاری کرده؟ یا حرف ب-

 وقتی دید که سکوت کردم . 

 پس حد سم درست بود . متاسفم کار خاصی کرده ؟-

 نه خدای من شما به چی فکر می کنید -

پس حرف بی خودی زده ؟طبیعت پدرام همین طوره . من هم نمی توانم کاری بکنم خودت باید به فکری براش -

 مان باشی .بکنی تا از دستش در ا
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با تعجب گفتم :الهه خانم من مجبور نیستم اینجا بمونم تا خدایی نکرده اقا پدرام بخواد کاری بکنه و من مجبور به 

 دفاع باشم .حیثیت من بیشتر از تمام پولها می ارزه . من برای اینکه مدیونتون نباشم تا اخر هفته می مونم و بعد ....

 و گفت :اگر روبیک تا اخر هفته به هوش نیاد چی ؟ تو بری و اون حالش بدتر بشه ؟الهه خانم شروع به گریه کرد 

دست روبیک تو دستم بود گفتم :نمی دونم واقعاً نمی دونم . خودم دلم نمی خواد .می دونید یک جورهایی منم دلم 

نم ولی شما بگید چه کار می گیره یعنی چطور بگم می خوام کارم به نتیجه برسه و خوب شدن روبیک را به چشم ببی

 کنم ؟ 

 احساس کردم کف دستم رو قلقلک داد. 

شاید پدرام رفت . نمی خواد از االن غصه بخوریم . من سعی می کنم تو این مدت اونو از این خونه دور کنم . ولی تو -

 هم همه درها رو قفل کن و مواظب باش . ولی نگو من اینو بهت گفتم .

 چشم .-

رفتم و انها را روغن مالیدم . گفتم :ببینم کدوم پات رو تو اب تکان دادی روبیک خان .حاال دیگه اول سراغ پاهاش 

 دیگران را با سالمتیت شاد می کنی بعد ما رو یکی طلبت بعد انگشت شستش را کشیدم .

 پس بهش فکر کن ..  الهه خانم خندید و گفت :اگر تو بری . منم حالم بد میشه یک وقت دید ی کنار روبیک خوابیدم

 این حرف رو نزنید من اگر این هفته نروم وقتی کنکور قبول شدم خواستم برم دانشگاه که باید برم -

 تا جواب کنکور را بدهند و ثبت نام کنی و شروع کالسها چند ماه مونده از االن بدن پسر منو نلرزون -

 بلرزه که خوبه -

 نه اون لرز ها و لبخند زد .-

خودم گفتم یعنی میشه یک روز خنده از ته دل برخاسته ی الهه خانم را ببینم . الهه خانم کمی بعد رفت و من بعد با 

از شستن دست هام نشستم و شروع به خواند شعر کردم .وقتی که خسته شدم یک ساعتی کتاب خوندم . بلند شدم و 

 شدم .  عالئم روبیک را کنترل کردم و بعد شروع به ورزش دادن روبیک

خیلی خسته شده بودم سرم درد گرفته بود .رفتم دستم را شستم و برگشتم .نمی دونم چرا چهارچوب را ندیدم و با 

پیشانی خوردم به اون . یک لحظه هیچ نفهمیدم برای این که زمین نخورم دستم را به لبه روشویی گرفتم . سرم را 

به اینه نگریستم خطی سرخ از کنار پیشونیم باالی ابروم خون  دوال کردم . چرا روشویی سفید داره قرمز میشه ؟

کشیده شده بود .فهمیدم سرم شکسته صورتم را شستم دستمالی برداشتم و روی شکستگی گرفتم خون از ان زد 

بیرون وسایل کمک های اولیه داخل کمد روبیک بود وارد اتاق شدم و بتا دین و باند برداشتم و پیشانیم را شست و 

دادم و گاز استریل گذاشتم و رویش چسب زدم . ای کاش خونریزی بند بیاد . شکستگی عمیق نبود ولی انگار  شو

روی موی رگ خونی بود . نمی خواست بند بیاد . روی تخت خوابیدم و سرم را پایین نگه داشتم شاید خون ریزی 

 قطع شود . شروع کردم صحبت کردن با روبیک تا به آرامش برسم .

بیک سرم شکسته و االن داره خون میاد اما زیاد ناراحت نشو. سطحیه . چرا سرم گیج میره ؟ گفتم اصال نگران رو-

 نشو. جای نگرانی نیست . چشمامو بستم و به خواب رفتم 

با صدای هراسان از خواب بیدار شدم . فراموش کردم که سرم شکسته گفتم : وای سرم و دستم را کشیدم روی باند 

 تازه یادم افتاد که چه اتفاقی افتاده  زخم و

 صدای رویا که گفت :چی شده لعیا . بلند شو 
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 داد نزن. هیچ چیز مهمی نیست -

 این پانسمانی که کردی پر از خونه -

می دونم االن عوضش می کنم ولی تا خواستم بند شم سرم گیج رفت . اگر رویا دستم را نمی گرفت حتما روی -

 ردمزمین سقوط می ک

 صبر کن برم دکتر خبر کنم گفتم نه این کار را نکن چیزی نیست . فقط یک اب قند غلیظ برام بیار لطفاً -

 باشه . و رفت -

 آهسته بلند شدم . به حمام رفتم و باند را برداشتم دوباره شستم و این بار روی زخم چیزی نذاشتم . 

یا هم وارد شدند . دست رویا یک لیوان اب قند بود که با قاشق ان را همزمان با وارد شدن من به اتاق الهه خانم و رو

 هم می زد . 

 الهه خانم گفت :چی اتفاقی افتاده ؟ 

 چیزی نیست -

 چطور چیزی نیست . دکتر باید پیشانیت رو معاینه کنه؟-

 ب در الهه خانم لطفاً شلوغش نکنید من خوبم کمی خسته بودم سرم گیج رفت خوردم به چهارچو-

بسکه از خودت کار می کشی ؟ یک ساعت صبح هم که میتوانی استراحت کنی می ری کمک بقیه . شب ها هم کم -

 می خوابی .

 من عادت ندارم وقتی درس هم می خواندم شبها فقط سه یا چهار ساعت می خوابیدم -

 ید . و این درست نیست شما جوون ید باید دست کم هشت ساعت در شبانه روز بخواب-

 لیوان را از رویا گرفتم و کمی نوشیدم . روی کاناپه نشستم . 

 الهه خانم گفت :اگر تو طوریت بشه من جواب خانواده ات را چی بدم ؟ جواب سامان را چی بدم ؟

 با حیرت نگاهش کردم .

و سفارشت را می تعجب نداره سامان تورو معرفی کرده حداقل روزی یک بار زنگ می زنه و حالت رو می پرسه -

 کنه 

 احساس کردم رویا در هم رفت . 

 ایشون لطف دارند خودشون را به نوعی دخیل در پیدا کردن این کار و معرفی من می دونند . -

 احساس کردم با این حرف من رویا کمی ارام شد و اخم هایش را باز کرد 

بگذارم که چشمم به دست روبیک افتاد که انگشتان شربت را خوردم کمی بهتر شدم خواستم لیوان را درون بشقاب 

دستش را تکان می داد . زبانم بند امد بود فقط با دست به دست روبیک اشاره کردم . خانم و رویا هم دیدند و از 

 ذوق گریه کردند 

 الهه خانم خم شد و روی دست روبیک را بوسید و گریست .

 

 چشمان روبیک گذاشت . فوری با دستمال اشکش را پاک کرد و روی 

 رویا گفت :این کار چی بود ؟

 برای اینکه چشمان روبیک خشک نشه . تا وقتی که به هوش میاد مشکل بینایی نداشته باشه .-
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 واقعاً جالبه لعیا تو چه کارهایی بلدی -

اق شد . بلند شدم و نشستیم و هر سه نفر با هم به خاطر روبیک جشن گرفتیم که در باز شد و پدرام خان وارد ات

 سالم کردم .

خوب دور هم جمع می شوید و ما رو تنها می گذارید . بعد تازه چشمش به زخم سرم خورد امد جلو در حالی که می -

خواست با دستش سرم را لمس کنه گفت :اینجا چی شده خودم را از دسترس دور کردم که گفت :نکنه مادر و دختر 

 و سرت خالی کردند .؟ریختن سرت و دق و دلیشون ر

 الهه خانم گفت :پدرام جان . ما چه دق و دلی از لعیا خانم داریم؟

 نمی دونم این خانم ها همیشه یکی و مورد برای حسادت و ناراحتی از هم دارند .-

 اما ما نداریم -

 پس این زخم چیه ؟-

 رویا گفت :لعیا سرش گیج رفته خورده به چهار چوب در 

 در حالی که راه می رفت گفت :به نوعی حق شه پدرام خان 

 رویا گفت :بابا 

چیه ناراحت شدی ؟ چون می گفتم حق شه . راست می گم شما ظهر نبودید من تنها بودم گفتم بمان با هم ناهار -

 بخوریم برای اینکه با من هم سفره نشه ناهار هم نخورد 

 گفتم :این طور نیست من گرسنه نبودم 

اد و فقط سرش را تکان داد . رفت در حمام را باز کرد و توش را نگاه کرد . دوباره بست . انگار تا حاال ان پاسخی ند

 را ندیده بود . الهه خانم در سکوت او را نگاه می کرد . 

ر پدرام خان به کنار امد و با دست سرم را نگه داشت وبا دست دیگرش مثال زخم سرم را معاینه می کرد .ولی با پد

 سوخته گری می خواست منو اذیت کنه .اطراف زخم را فشار داد که صدای ناله ام بلند شد .

 

 الهه خانم لبش را به دندان گزید . می خواستم فریاد بزنم که گفت :نه عمیق نیست نگران نباش 

 خودم می دونستم و اینو با حرص گفتم -

 اگه می دونستی .. -

به کنار تخت روبیک رساندم . انگار او فقط می توانست منو از دست پدرش محفوظ نگه  از کنار دور شدم و خودم را

 داره 

 پدرام خانم چیزی نگفت و کمی بعد رفت . الهه خانم هم رفت .

 رویا گفت :از دست پدرم عصبانی شدی ؟

. شاید نمی دونه . و دیگر اون نامحرمه . من به حرمت بین محرم و نا محرم خیلی اهمیت می دم ولی پدرتان اصال .-

 چیزی نگفتم .

 به ساعت نگاه کردم وقت نماز بود . نماز رو خواندم و بعد شروع به ورزش روبیک کردم 

 رویا گفت :می تونم منم بهت کمک کنم . 

 بله هر کاری من کردم تو هم انجام بده . -
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 وستش داشته باشی و بخواهی بهش برسی ؟لعیا می خوام بدون تو زندگیت مردی وجود داره یک نفر که تو د-

 اره -

 کی . زود باش لعیا . بگو -

 روبیک . از دیدن چشمان و دهان بازش خندیدم . -

هیچ مردی و پسری در زندگی من وجود نداره بجز پدرم و اینکه گفتم روبیک دروغ نگفتم چون اون به نوعی -

وب این که گفتی بهش برسم .... تا معنی رسیدن چی باشه ؟ مریض منه و هر پرستاری مریضش را دوست داره . خ

 مفهوم اون در مورد روبیک بهوش امدن اونه .

 وقتی فهمیدم شوخی کردم گفت :نه . جدا 

 واقعاً هیچ کس -

 مگه میشه هر دختری باالخره در یک قسمت از زندگیش به جنس مخالف تمایل پیدا می کنه -

ن . دست روبیک خم شده ثابت در دستانش ماند . سرم را بلند کردم . بهمن خیره شده مثل تو نیستم به سامان خا-

 بود . نگاه کردم و لبخند زدم 

 کی بهت گفته مامان یا خدمتکارا؟-

 مگه اونا هم میدونند -

 چی رو ؟-

 این که سامان خان را دوست داری-

 نمی دونم پس کی به تو گفته ؟-

 یالت را میشه توی صورت شخص خوند هیچ کس . اثار این تما-

 پس ابروم رفت -

 اما هر کسی نمی تونه هر صورتی رو بخونه خیالت راحت -

 نفس راحتی کشید و گفت :برای یک لحظه ترسیدم ولی تو از کجا فهمیدی؟؟

 من استاد شناسایی خطوطم . ان هم خطوط رسم شده عشق برروی صورت -

 را تکان دادم ان که خیلی مهم نیست . سرم -

 خیلی زرنگی برای اینکه از زیر سوال ...-

 من که بهت گفتم هیچ کس -

 باور نمیشه -

 خود دانی من سعی می کنم هیچ وقت دروغ نگم -

 پس تو در قلبت رو باز گذاشتی تا هر کسی که زرنگ بود بره توش بشینه -

. و نمی فروشم . خونه قفل داره . ان قفل هم کلید داره .  ان جوری که نه . من خونه ام رو به هر کسی اجاره نمیدم-

 اون کلید هم ... نوک انگشتان روبیک کمی حرکت کرد .

 لعیا تو هم متوجه شدی ؟-

 چی رو ؟-

 حرکت دست روبیک رو -
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 اره -

 می دونی من چی فهمیدم ؟-

 اگر خودت بگی می فهمم -

 تو میشه باعث عکس العمل روبیک میشه اینو فهمیدم که هر موضوعی که مربوطه به -

خیال می کنی من کیم؟ کسی که هنوز روبیک حتی صورتش را نمی شناسه . فامیل نبودیم که بگی قبال دیده .حاال در -

 ذهنش مجسم میکنه . روبیک بی هوش هم که هست یعنی درکی از محیط نداره پس بعید می دونم . 

 اشت ولی دکتر راد هم همین عقیده را د-

 حاال نوبت من بود که سرخ بشم . گفتم :تو زندگی روبیک چی ؟

 چی ؟-

 ایا دختری وجود داشت که اون دوستش داشته باشه ؟-

 خودت چی فکر می کنی ؟-

دستهاش بسه .بریم سراغ پاهاش . وقتی مشغول شدیم گفتم :اول که اومدم حدس زدم یک موضوع عاشقانه باعث -

 عد از این یک ماه که اینجا هستم ندیدم هیچ دختری نگران بشه و به دیدنش بیاد این وضعیش شده ولی ب

 اتفاقا چرا ؟-

 کی ؟؟ چرا من ندیدمش -

 اگر تو ایینه نگاه کنی می بینیش -

 نفس راحتی کشیدم که از دیدش دور نماند . گفتم :ان که درسته . خوب من پرستار شم . واقعیت رامی خواهم بدونم 

 ی یعنی نمی دونم روبیک پیش روبیک بگم یا نه . می دونی احساس می کنم اون حرف هامون رو می شنوه راست-

 خوب بشنوه مگه بده راجبه کسی که دوستش داره حرف بزنیم -

نمی دونم اگر تو می گی باشه . یک دختر بود که روبیک خیلی دوستش داشت اون هم نشون می داد که عاشقانه -

 پرستید . روبیک را می 

 نشون میداد .-

 اره . چون همه خیال می کردیم اون هم همان طور که روبیک می پرستیدش دوستش داره ولی . ...-

 ولی چی ؟-

 فقط خیلی پول پرست بود یک عاشق پول بود و اینو خودش دائم میگفت -

 مگه وضع مالی پدرش بد بود -

ال آروزهای زیادی داشت گاهی من به این شک می افتادم که روبیک را نه خوب بود . ولی نه به خوبی پدر من . ژی-

 به خاطر پولهای پدر انتخاب کرده .

 فکر نمی کنم حتما اشتباه می کردی چون برادر شما هم از زیبایی و جذابیت کم نداره ؟-

 تازه تو اال نشو میبینی -

 کرد و گفت :ان عکس مربوطه به هشت سال پیشه نه من اون عکس شو می بینم . نگاهی به تابلو روی دیوار -

 هشت سال پس خیلی جوان بوده -

 اره اون موقع روبیک فقط بیست سال داشت .-
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 خوب پس دیدی می گم اشتباه کردی ؟ -

تو نمی دونی یک شب بابا بی خودی از ان گیر های الکی که خیلی اوقات به روبیک میداد را جلوی روی ژیال به -

 د و شروع به داد و بیداد کرد و اخرش گفت از ارث محرومت می کنم . روبیک دا

 واقعاً کرد -

نمیدونم شب که این طور نشان داد .از ان شب به بعد ژیال شروع به زدن ساز مخالف کرد و بعد یک روز روبیک -

 امد و گفت ژیال دیگه نمی خواد با اون ازدواج کنه و نامزدیش را بهم زده 

 همین ؟-

 اره -

اینکه خیلی مسخره است به نظر من هم دختری که فقط به قصد پول کسی رو بخواد باهاش ازدواج کنه ارزشی -

 نداره 

 مامان اینو صد بار به روبیک گفت ولی او گوش نمی کرد و یک شب ما توی حال بی هوش پیداش کردیم -

 ولی دکتر راد می گفت این اثر یک شوک بزرگه ؟-

 وک بوده دیگه خوب این ش-

نه روبیک باید یک چیزی دیده یا شنیده باشه که درک ان براش غیر قابل باور بوده وبه این روزش انداخته ول به -

 نظر من هیچ دختر و زنی . و نه هیچ بنی بشری ارزش اینو نداره که ادم بخاطر ش بمیره 

 فکر می کنی چون تو بقول خودت هنوز عاشق نشدی ؟-

  چرا شدم .-

 باز داری شوخی می کنی ؟-

 نه . -

 ماهیچه پای روبیک زیر دستم منقبض شد . 

 رویا اشاره به پای روبیک کرد .و گفت :نگفتم .

 من عاشق خدا هستم . -

 خوب اره قبول دارم -

 پس اقا سامان چی میشه ؟ -

 خیلی زرنگی سر بز نگاه ادم رو خجالت زده می کنی -

 بیک زیادی نرم شد االن از پرحرفی ما میذاره فرار می کنه . هر دو خندیدیم بسه دیگه پاهای رو-

 در اتاق رو زدند شام آماده بود . رویا گفت :شامت رو نیآوردند پس باید بیای سر میز .

 باشه . انگار چاره ای نیست . رفتم دست هام رو شستم و باهم از اتاق خارج شدیم . -

 شستم .پدرام حرفهایش را شروع کرد .سر میز کنار الهه خانم ن

 با ما حرف نمی زنید .-

 رویا گفت :لعیا با نا محرم ها صحبت نمی کنه .

 گفت :چرا من نامحرمم ولی با روبیک شب تا صبح هستی ؟

 گفتم :چون اون مریضه 
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 پس شاید منم چند روزی جام رو با روبیک عوض کنم اخه منم مریضم -

 این قدر عوضیه . حیف این زن و بچه که نصیب این حیوان مرد نما شده . خدایا این مرد چرا 

 گفتم :به شرط اینکه اول محکم بزنند توی سرتون که بی هوش بشید بعد تازه باید کنار روبیک بخوابید 

 یک باره لحنش عوض شد و گفت :حتما باید پیش روبیک بخوابم .

را خوردم و تشکر کردم و به حمام رفتم و مثل همیشه در حمام رو قفل انگار به روبیک حسادت می کرد . زود شام 

کردم . بعد از استحمام به اتاق رفتم . به روبیک سالم کردم . در اتاق باز بود . پدرام خان جلوی در ایستاد بود به 

به روبیک  روبیک نگاه می کرد چشماش سرخ و رنگ چهره اش تیره به نظر می رسید . ازش ترسیدم . اون نسبت

 نامهربونه چرا ؟ 

 تازه متوجه من شد و گفت :خیلی زود از ما جدا شدید 

 متاسفم من باید مراقب روبیک باشم . بخاطر همین حقوق میگیرم . -

 بله حقوق ... بله انگار تا حاال نمی دانست بهمن حقوق می دهند .-

 الهه خانم وارد شد و گفت : پدرام بریم عزیزم . 

 ها خیلی با من مهربون شدی . بریم عزیزم  تازگی-

الهه خانم از پشت سر به من نگاه کرد . ولی من خودم را مشغول روبیک کردم .در را بستم و با کلیدی که الهه خانم 

 داده بود در را قفل کردم . 

ها قفله ولی باز از به روبیک گفتم :حاال راحت بخواب تا من هم بخوابم . ولی روبیک مواظب من باش . هرچند در

 بابات می ترسم 

 مسواک زدم و خوابیدم .

یک دفعه ای دیدم انگار بیدار شدم در حمام باز شد و پدرام تو چارچوب در ظاهر شد چشمان رنگ خون بود از کنار 

م دهانش جوی ابی باریک جاری شده بود موهایش در هم ریخته بود ترسیدم می خواستم جیغ بکشم ولی انگار دهان

قفل شده بود اون کنار روبیک رفت و دوتا از شلنگهایی را که از دستگاه به بدنش وصل بود قطع کرد و بعد خندید و 

به سمت من امد . با فریاد روبیک را صدا کردم . پشت هم فریاد می زدم .روبیک کمکم کن . نجاتم بده . انقدر فریاد 

 ری هم فریاد زده بودم.زدم که از خواب بیدار شدم . ولی انگار تو بیدا

 یکی داشت به در میکوبید و می گفت :لعیا ... لعیا در رو باز کن . چی شده ؟

 سراسیمه بلند شدم و در را باز کردم الهه خانم با لباس خواب بود گفت:چی شده چه اتفاقی افتاده ؟

 هه خام را میدیدم کنارش رفتم . دوید به سمت روبیک فقط من یک لحظه اونو دیدم کنار تخت زانو زد من فقط ال

 گفتم :چی شده . ولی او نگاهش مات بود .

 نگاهش را تعقیب کردم . چشم های روبیک باز بود 

 دستم را جلوی چشم روبیک حرکت دادم و گفتم :حرکت می کنه اون زنده است . چشماش حرکت می کنه .

کردم از روی زمین بلند بشه . دست روبیک رو گرفت و  نمی دونم می گریستم یا می خندیدم . به الهه خانم کمک

بوسید. اسم روبیک رو صدا زد . روبیک هم فقط پلک زد . و بعد فقط به من نگاه می کرد . می خواست ببینه کسی که 

 این مدت کنارش بوده چه کسی هست . 

 الهه خانم روی مبل نشست . تو حال خودش نبود بهش اب دادم
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رم کشیدم که متوجه شدم روسری سرم نیست . سریع روسری سرم کردم و از خدا خواستم گناهم را تازه دست به س

 ببخشه . عمدی که نبود .

رفتم دستکش دستم کردم . نبض روبیک را کنترل کردم. کمی تند می زد . فشارش را گرفتم اونم کمی باال بود . 

 نگران شدم . 

 شماره دکتر را گرفتم .:/

 دکتر . من لعیا هستم .  سالم آقای-

 سالم اتفاقی افتاده ؟ بی خوابی زده به سرتون . سکوت نکنید . -

 نخیر آقای دکتر بی خوابی به سرم نزده . یک خبر خوب دارم -

 بستگی داره تعریف شما از خوب چی باشه ؟-

 معموال خوب یعنی بهبودی حال مریض -

 در مورد روبیک . باالخره به هوش امد .-

 بله -انگار هیجانی برایش نداشت .

 بارم بگید چطور؟-

 چشماشو باز کرده و پلک میزنه -

 این خیلی خوبه -

 اگر شما می آمدید بهتر بود -

 مشکی پیش اومده ؟ اتفاق خاصی رخ داده ؟ -

 بله الهه خانم اینجا نشستن -بخاطر حضور الهه خانم نمی تونستم بگم برای همین گفتم 

 باشه من تا نیم ساعت دیگه اون جام .-ود متوجه شد خودش ز

 تشکر کردم و گوشی را قطع کردم . پیش روبیک رفتم سعی میکرد نوک انگشتش را تکان بده . ولی نمی توانست . 

در  به الهه خانم گفتم که دکتر االن می اد . دکتر اول تلفن کرد و گفت :که االن پشت دره . رفتم و دکمه ایفن را زدم .

 سالن را باز کردم . و منتظر ورود ش شدم . وقتی که نزدیکم شد بهش لبخند زدم .

 می بینم که خیلی خوشحال ید ؟-

 شما چطور ؟-

چیزی نگفت . وارد شد و او جلو رفت . من بعد از بستن در به دنبالش رفتم . البته قبلش چای هم آوردم .وقتی به 

 اتاق رفتم 

 معاینه می کرد . الهه خانم هنوز تو شوک بود . سینی رو روی میز گذاشتم .دکتر داشت روبیک رو 

گفت :اگر وا بستگان بیمارانی مثل روبیک می دانستن که یک معجزه گر اینجا وجود دارد برای دزدیدنش هیچ دزد 

 گیری مانعشون نمی شد .

 شما که بهشون نمی گید من کجام . البته برای حفظ امنیت .-

 گفت :من راز دار خو بیم . می تونید مطمئن باشید .  با خنده

 بیا ببینم چی باعث شد منو نیمه شب به اینجا بکشانی و نگذاری همان صبح مثل همیشه بیایم . -
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داستان خوابم را تعریف کردم و بعد هم تمام ماجرا رو گفتم . و از عالئم روبیک که تند می زد و فشارش باال بود هم 

 ز دکتر معذرت خواستم که صبح به این زودی مزاحمش شدم . گفتم . و ا

خیلی امیدوار نباش . چون االن که همه چی مرتبه . اوال باال رفتن نبض و فشار خون طبیعه . چون تا به حال ان عالئم -

 که به نظرت طبیعی بود مربوط به بی هوشی بود . این عالئم مربوط به هوشیاری روبیکه 

 یدن این خنده ارزش بیدار شدن در نصف شب را داشت بخشید متون .خندیدم گفت :د

 از این تعریف خجالت کشیدم و گفت :خوب حاال بریم چای بخوریم . 

 دکتر گفت:کمک کن الهه خانم را روی تخت بخوابان تا یک ارام بخش تزریق کنم. 

کتر از توی کیفش یک آمپول و سرنگ کمک کردم الهه خانم خودش روی تخت خوابید . پتو را رویش کشیدم و د

در اورد و به الهه خانم تزریق کرد و او خیلی زود خوابید . تا دکتر رفت دستها شو بشوره از تو یخچال شیرینی در 

 آوردم و دوباره برایش چای ریختم . وقتی امد 

وقع و حاال چای و شیرینی بعد گفت :همه چی به موقع .خواب وحشتناک به موقع و جیغ زدن به موقع . تلفن زدن به م

 از یک هیجان به موقع 

 خندیدم .

 گفت :و این هم یک خنده به موقع 

 و همش به موقع -

دکتر بدون خجالت به من نگاه کرد . هر وقت سرم را بلند می کردم بهم نگاه میکرد . نگاهش مثل پدرام نبود شاید 

 وت نوشیدم.در این نگاه عالقه و ارزو بود . چایم را در سک

 خستگی از چهره ای دکتر معلوم بود گفتم :بعد ازاین چه کار میکنید .

 

 

 میروم خانه وبه خوابم ادامه میدم.-«

 برای روبیک -

 برای اولین بار فکر کردم به جز روبیک به کس دیگه هم فکر می کنی ؟-

 فکر می کنم -

 اگر فضولی نیست به کی ؟ -

 نگفتی به کی ؟-

 ند حاال شما بگید بما-

از فردا همون کارهای قبل تکرار می شه تا هوشیاری روبیک بیشتر بشه اون مثل یک نوزاد که بدنیا میاید االن -

 چشمش کار میکنه ولی درکی از بینایی نداره باید یک مدت بگذره تا تمام حواسش کامل بشه و بجا کار کنه 

 خوب -

 .باید برای بعضی تست ها اونو به بیمارستان ببریم  فردا با پدر و مادرش صحبت می کنم-

 پس خدمت من فردا تو این خونه تمام میشه -

 اگر والدینش موافقت کنند می بریمش بیمارستان البته با شما -

 و من متاسفم چون والدین من دیگه موافقت نمی کنند من به کارم ادامه بدم-
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 چرا شما که خیلی مو فقید -

 از نظر دیگر می گویند در ثانی کار من دیگه تمام شده  نه اونها-

تازه اول کاره شما روبیک را به زندگی امیدوار کردید اگر االن خدمتتون را ترک کنید بزرگترین ضربه را به او -

 زدید و چه بسا حالش از اول هم بهتر بشه . چون اون به شما و عواطفتون عادت کرده 

 وری باشه که من باید تا اخر عمر کنار روبیک بمانمناراحت شدم گفتم :این ط

 مگه شما اینو نمی خواین -

 من کی گفته من می خوام تا اخر عمر به کار پرستاری ادامه بدم . -

 حاال نه پرستاری یک نوع دیگر -

 هر طور دیگر من به زندگی نگاهی دیگر دارم . می خواهم بروم دنبال سر نوشتم-

 

 وره . ولی فعال که باید با ما همکاری کنید . چشمانش ناخودآگاه روی هم افتاد خوب پس اینط-

آقای دکتر چرا همین جا روی کاناپه نمی خوابید ؟مگه صبح نمی خواهید دوباره به این جا برگردید. خوب چرا اینجا -

 نمی خوابید قول می دم فریاد نزنم تا از خواب مثل روبیک بپرید .

انداخت و خندید . چشمان میشی قشنگی داشت . دوتا کوسن مبل به جای بالش برایش مرتب سرش را به عقب 

 کردم و چادر نمازم را آوردم و گفتم ناراحت نمیشید اینو روتون بیندازم 

 چیه ؟-

 چادر نماز من -

 از دستم گرفت و گفت :امیدوارم با این خوابهای خوب ببینم 

لعیا قول میده یک بار هم اینو روی تو بیندازد و خندید . کفشها شو در اورد و روی بعد رو بع روبیک . حسودیت نشه 

 کاناپه دراز کشید .

 چادر رو نمی توانست باز کند .ازش گرفتم و رویش کشیدم 

 خودتون کجا می خوابید ؟-

 وابم .من اول باید نماز بخوانم . بعد اگر خواستم روی همون قالیچه ای که اون گوشه هست می خ-

 روی زمین-

 نترسید من مثل شما عادت به تخت خواب ندارم ما توی خونه مون روی زمین می خوابیم -

 نماز صبح را خواندم و بعد به سراغ روبیک رفتم .

 روبیک هنوز چشماش باز بود . توی صورتش نگاه کردم .

وبیک من همون طوری که توی ذهنت فکر می خوب خوابه اتو کردی حاال بیدار باش ما رو نگاه کن راستشو بگو ر-

 کردی هستم یا نه ؟ اگر جوابت مثبته یک بار چشمت رو به هم بزن . یکبار پلک زد 

 ولی تو وقتی چشماتو باز کردی اونی نبودی که من فکر می کردم . احساس کردم نگران شد -

 خیلی بهتری . و خندیدم-

 وقت ما من برم بخوابم . چشمانش نگران شد .می خواهی تو نگهبانی بده کسی نیاد سر -
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نترس من نمی خوابم همین جا می شینم توهم خوب نگاهم کن . تا حالت بهم بخوره . صبح به دکتر اشاره کنی منو -

 بیرون کنه 

صدای دکتر منو از جا پروند . نترس . اگر کسی شما رو یک عمر بگذاره جلوش نگاهتون کنه خسته که هیچی سیر 

 نمیشه هم 

 از خجالت زبونم بند امد گفتم :فکر می کردم خوابید . 

 برای همین رفتی تا حرف های خصوصی بزنی .من مچ تو نو گرفتم -

 ببخشید از خواب بیدارتون کردم -

 ؟ اصال نخوابیدم که بیدارم کنید . من تمام وقتی که نماز خواندید شما را نگاه می کردم . ولی چرا بی چادر خوندید-

حجابم برای نماز کامل بود .ایرادی نداشت .بعد شم چادرم روی شما بود اگر می دونستم خواب نیستید ازتون می -

 گرفتمش ؟

 خندید و دو سر چادر را به دست گرفت و عین بچه های لج باز گفت :اما من نمی دادم /.

 ما خیلی خسته اید ؟روی صندلی نشستم و سرم را روی تخت گذاشتم و گفت:حالتون خوبه ؟ ش

 خوبم فقط کمی سرم درد می کنه .-

چرا ؟ بلند شد وبه سمتم امد . سرم را بلند کرد م انگار تازه شکستگی کنار سرم را دید و گفت :اینجا چه اتفاقی -

 افتاده ؟  

 در حالیکه که دستش را از سرم دور گرفته بود گفت :اجازه میدید ؟ 

 را بررسی کرد و گفت :جای بدیه . خیلی خون ریزی داشتید ؟خواهش می کنم . روی زخم -

خیلی به من نزدیک شده بود خیلی معذب بودم . خودش متوجه شرم من شد و گفت :من پز شکم و به عنوان یک 

 پزشک ازتون سوال می کنم 

 متوجه م -

 پس چرا خودتون را اذیت می کنید ؟؟-

 دست خودم نیست -

د و این توی دوره ما کمیابه . بعد انگار تازه یادش امد برای چی اونجا ایستاده گفت :خوب از بس محجوب و پاکی-

 سرتون چطوره درد می کنه ؟

از سرشب یک دفعه یک دردی از گیجگاهم شروع و یک دفعه میان سرم می پیچه برای همین وقتی رفتم دستم را -

 چارچوب خورد .  شستم خواستم وارد اتاق بشم چارچوب رو ندیدم و سرم به

خیلی شانس آوردید کمی این طرف تر گیجگاه تان بود اگر ضربه به این ناحیه می خورد شما به خطر مرگ نزدیک -

 می شدید .

 خدا رو شکر می کنم که نمردم و گرنه میون این همه گرفتاری خانواده منصوریان . منم قوز باال قوز می شدم .-

 ره خودتون خوشحال شدید منو باش که فکر کردم به خاط-

 برای من هر چی خدا را راضی بکنه منم راضیم -

 خوش به حال خدا که یکی مثل شما را داره که این قدر خالص دوستش داشته باشید . -

 شما چی ؟کسی را دارید البته اگر فضولی نباشه .-
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 نه نیست یک زمانی فقط مادرم و اونم که ...-

 خدا رحمتش کنه -

 کرم متش-

 آقای دکتر مگه شما همسر ندارید -

نه من هیچ وقت فرصت این کارو پیدا نکردم یا شاید اون کسی که همسرم بشه و فرصت این کار رو برام فراهم -

 کنه پیدا نکردم .

 مگه میشه ؟-

ا به پولش چرا نه . فقط به درس فکر می کردم بعد هم وقتی به خودم امدم که یک پزشک متخصص که اطرافیان ی-

 نگاه می کنند یا به موقعیتش و من از این افراد بیزارم

 خوب شاید تا حاال پیش نیامده از این به بعد -

 دیگه دیره -

 هیچ وقت دیر نیست . از هر کجا و هر زمانی میشه شروع کرد . -

 در اتاق باز شد .

 اقی افتاده ؟پدرام خان گفت :پس الهه اینجاست . آقای دکتر شما هم . چه اتف

 دکتر گفت :سالم صبح بخیر . باید مژده بدید روبیک بهوش اومده . 

 این فقط من نبودم حتما دکتر هم فهمیده بود که آقای منصوریان اصال خوشحال نشد که هیچ درهم هم رفت . 

 بررسی می کردم  دکتر گفت :ما از نیمه شب تا حاال اینجا هستیم . االن هم داشتیم شکستگی سر خانم امین را

 مگه سر ایشون شکسته ؟-

 یعنی شما نمی دونید -

 چرا منظورتون همون خراشه ؟-

 امیدوارم چیز مهمی نباشه و گرنه بعدا از اینکه جدی نگرفتید این خراش رو پشیمون می شید . -

 پدرام خان چیزی نگفت و رفت . 

 منو بوسید .صبح همه با خبر شدند که روبیک به هوش امده . رویا 

 رویا جان روبیک رو باید ببوسی نه منو . من قبال هم بهوش بودم -

 ولی این بخاطر زحمات توئه عزیزم . اینو ما همه می دونیم -

 جلوی دکتر نگید . ممکنه بهشون بر بخوره -

 نترسید به من بر نمی خوره . من همینو می گم .-

 ولی اصال به داخل اتاق روبیک نیامد .آقای منصوریان به ظاهر خوشحالی می کرد 

 

ظهر دو تا دستگاه را دکتر دستور داد از بدن روبیک جدا کنند و این خوشحال کننده بود . چشم روبیک تمام مدت 

 حرکات منو دنبال می کرد . کمی معذب بودم ولی دکتر گفت باید عادت کنم تا او به حال طبیعی برگرده .

 ابل حرف های شما عکس العملی هم نشان میده ؟دکتر گفت :روبیک در مق

 اوایل نمی داد ولی بعد چرا -
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 دیشب تا به حاال چی ؟-

 یک بار ازش سوال کردم پلک زد -

 واقعاً ؟-

 بله -

 می شه چیزی بپرسید که بتونه جواب بده -

 نمیدونم چی بپرسم -

 زدید . کنار روبیک رفتم خودتون بگید من نمی دونم شما روزها راجع به چی حرف می -

 گفتم :روبیک می خواهی دستت را روغن بمالم . و ورزش بدم.اگر موافقی پلک بزن 

 کمی بعد پلک زد 

 دکتر اشاره کرد که ادامه بدم 

 دوست داری با دستکش ورزش بدم ؟ -

 کمی صبر کردم ولی حرکتی نکرد . 

 ورزش بدم؟ پس می خواهی بدون دستکش دست هات رو روغن بمالم-

 فورا پلک زد 

 خیلی بد جنسی . برای همین من با دستکش این کار را انجام میدم . روبیک خان -

 دکتر خندید و گفت :آفرین پس این روبیک این قدر هوشیاره . 

 دکتر تمام کارهای مراقبتی روبیک رو برام گفت و در اتاق باز شد و الهه خانم وارد شد .

 آماده است لعیا جان شما هم بیا سر میز  آقای دکتر ناهار-

 نه ممنون . من همین جا می مونم -

 بیایید سر میز نمی خواد بخاطر روبیک خودتون را زندانی کنید .-

 من همیشه همینجا غذا می خورم -

افتاب  پس پریدگی رنگتون مال کمبود افتاب باید روزی دست کم یک ساعت به حیاط بروید و قدم بزنید و حمام-

 بگیرید .

 الهه خانم گفت :از این بعد حال روبیک بهتر میشه و لعیا جان وقت آزاد بیشتر ی خواهد داشت .

 دکتر گفت : نمی اید ؟

 اگر ندید متون خداحافظ -

 کمی نگاهم کرد و گفت :شاید من قصد نداشته باشم امروز از این جا برم .

 رم . با بهتر بگم سالم دکتر .در این صورت خداحافظی ام را پس می گی-

 خندید و با الهه خانم رفت . 

دوباره من شدم و روبیک . غذا برایم آوردم ولی اشتهایی نداشتم . دستکش دستم کردم و با روغن دست های 

روبیک را چرب کردم و شروع به ورزش دادن شدم . سعی کردم به چشم های روبیک نگاه نکنم. بعد از تمام شدن 

 هامو در آوردم و وضو گرفتم و مشغول نماز شدم .  دستکش

 سالم نماز عصر را دادم که دکتر وارد اتاق شد .
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 قبول باشه خانم ما رو هم دعا کنید . -

 چیزی نگفتم . جا نمازم رو جمع کردم . دکتر با دیدن سینی غذا گفت :چیزی نخوردی ؟

 میل نداشتم -

بحال هیچ غذایی نخوردید . بعد به سمت من امد و بازوم را گرفت و گفت شما باید غذا بخورید از دیشب تا -

:ناراحت نشو االن تو حکم مریض کم اشتهای . کم خون رو داری . بشین اینجا و با مالیمت منو روی مبل نشاند و 

 گفت :حاال غذا تو بخور

 واقعاً میل ندارم . -

بی اشتهایی میاره و باید به زور بخورید . حاال بخورید . قاشق و  قابل قبول نیست . شما کم خونی دارید و کم خونی-

 چنگال برداشتم . کمی با غذا بازی کردم .

 ان جوجه ها و تکه های گوشت را خالی بخورید . بعد ماست رو . اگر نخورید میام و به زور دهانتان می کنم -

ردم و بعد سینی غذا رو پشت در اتاق گذاشتم و در را بهتر بود که غذا رو می خوردم همان طور که دکتر گفت عمل ک

 بستم . تا دکتر چیزی نگه  

دکتر دوباره روبیک را معاینه کرد و دستگاه ها را بررسی کرد . گفت :از دیشب تا بحال روبیک خیلی تغییر کرده و 

 این تغیرات با سرعت هم بوده دارم فکر می کنم این دستگاه رو هم قطع کنم یا نه ؟ 

 رفتم روی تخت نشستم و گفتم :آقای دکتر ناراحت نمی شید من کمی بخوابم . 

گفت :اصال راحت باشید من مراقبم . بعد رفتم زیر پتو سرم به بالشت نرسیده خوابم برد . وقتی بیدار شدم ساعت 

 شش بود . برق اتاق روشن بود چشم های روبیک بسته بود 

 گفتم :روبیک . روبیک .

 یا در حالی که از روی کاناپه بلند می شد به گوش رسید . نترس دکتر گفت روبیک خوابه . صدای رو

 نفسی به راحتی کشیدم . 

دکتر انقدر ماند تا ببینه روبیک دوباره چشمش را می بنده یا نه . معاینه اش کرد و گفت :اون االن خوابه نگرانش -

 ه می خوابه و بیدار میشه نباشید و بیدارش نکنید . خودش مثل ادم زنده ک

 خدا رو شکر -

 کنار رویا نشستم و گفتم : دکتر کی رفت ؟

 فکر کنم نیم ساعتی میشه به من دستور داد اینجا بمونم تا شما بیدار شدید و روبیک را دیدید نترسید .-

 دکتر گفت چه بیدار چه خواب شما ورزش های سابق را انجام بدهید .-

 به سمت روبیک رفتم و شروع به ورزش دادن شدم . چشم . بلند شدم -

 دکتر گفته همین یکی دو روزه ممکنه روبیک حرف بزنه -

 واقعاً -

 اره . سرم را به نشانه تایید تکان دادم -

 سامان امده بود خواست شما را ببینه و بهتون تبریک بگه. گفتم شما خوابید .-

 خسته بودم .  لطف کردید که بیدارم نکردید من خیلی-

 رویا کمی نشست و بعد رفت .
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بعد از تمام شدن ورزش نمازم را خواندم . شروع کردم به قران خواندن . داشتم قران می خواندم که الهه خانم با 

 زدن در وارد شد . 

 بلند شدم و سالم کردم . 

 چی می خواندی ؟ -

 ش یک سوره قران بخونم قران . نذر کرده بودم حال روبیک خوب بشه هر شب برا-

 ازت ممنونم تو خیلی به ما کمک کردی -

این حرف رو نزنید من بخاطر خدا این کار رو کردم چون روبیک هم یکی از بندگان خداست و بخاطر شما که یک -

 مادرید 

 خود داریم .همین کارها رو می کنی که از دکتر و سامان و خدمه و راننده و همه شیفته تو شدهاند ما که جای -

 همه به من لطف دارند خودشون خو بند فکر می کنند منم هستم.-

 روبیک کی بیدار شد ؟-

 بیدار شده نمی دونم . من نفهمیدم . -

روبیک داشت نگاه می کرد نگاه کردن االنش با نگاه کردن دیشبش فرق داشت انگار االن درکش از نگاه کردن 

 کردم . بیشتر بود . تا نگاهم کرد سالم 

 انشااهلل همین یکی دو روزه می تونه جواب سالمت را هم بده -

 خدا کنه من خوشحال تر می شم -

 می یای بیرون برای شام -

 نه نمیام تازه روبیک بیدار شده ناراحت میشه تنهاش بگذارم .-

 احساس کردم که روبیک لبخند کوچکی زد 

 ی غذا بخوری بیاریمت توی جمع نمیشه آقای دکتر گفته نگذاریم تو تنهای-

 قو ل می دم غذا مو بخورم -

 باشه هر طور راحتی . بعد از اتاق بیرون رفت .-

کمی بعد شام را آوردند و کمی خوردم و بعد کنار روبیک رفتم دستکش هامو دست کردم تا دست و پاشو ورزش 

 بدم . برگشتم پیشش دیدم چشمش را بسته با اضطراب صداش کردم 

 روبیک جان . -

چشمش را باز کرد و نگاهم کرد . بعد به دست کشم نگاه کرد فهمیدم از اینها ناراحته . دوباره چشمش را بست . 

رفتم نشستم روی صندلی نمی دانستم چکار کنم . آقای دکتر تاکید داشت بدون دستکش ورزش بدهم . . خدایا به 

 ضه . خاطر اینکه دکتر گفت و مطمئن بود به نفع مری

 دستکش ها را درآوردم و در سطل زباله انداختم و روبیک این بار خندید . و منو خوشحال کرد . 

شروع به ورزش دادن و روغن مالیدن روی پوستش شدم . . خیلی خسته شدم . رفتم دستها مو شستم و نشستم روی 

رق اتاق را خاموش کردم مثل هر شب یک کاناپه . دلم می خواست بخوابم برای همین رفتم مسواک زدم و برگشتم ب

 چراغ شب خواب روشن گذاشتم و سر جام خوابیدم . روبیک خیره نگاهم می کرد . داشتم خجالت می کشیدم .

 روبیک جان خواهش می کنم اینقدر بمن نگاه نکن . معذب میشم . خجالت می کشم -
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 لبخند زد .

یک مرد اونم یک مرد نا محرم شب اونم تو تاریکی شب ادم رو نگاه بخند تو که دختر نیستی بدونی چه حالی دارم -

 کنه . باید دختر باشی تا بفهمی تا بترسی .

 به نگاه کردن ادامه داد گفتم :واقعاً که پر رویی خوب آنطرف رو نگاه کن . 

 فایده نداشت . 

ر این نگاه ها که تو می کنی این احساس به خوب نگاه کن . امیدم به اینه که فعال نمی تونی تکان بخوری و گرنه زی-

 ادم دست میده که دلت می خواد بیای ادم رو بغل کنی . باید فرار می کردم . واقعاً این احساس رو داری ؟

 روبیک یک پلک زد .

بخند خجالت بکش . من نامحرمم . برو مامانت رو بغل کن . برو خواهرت رو بغل کن بی حیّا . باز هم رنگی از یک ل-

 روی لبهایش نشست .

 ببین چه خوشش میاد باشه تو خوب شو اگر یک لحظه با تو داخل یک اتاق موندم اسمم را عوض می کنم . -

 دوباره خیره شد .

از رو که نمی ری ؟ باشه تو نگاه کن من خوابیدم و چشمامو بستم . یکی دوبار باز کردم همچنان نگاهم می کرد با -

 و چشمامو بستم تا باالخره خوابم برد .  لبخند نگاهش کردم

در طول هفته به باز بودن چشم روبیک هم عادت کردم حاال دیگه گاهی با نگشت هم اشاراتی می کرد و برای بیان 

کلمه ا ی لبهایش رابه هم می فشرد ولی موفق به حرف زدن نشده بود . دکتر اجازه داده بود به او مایعات رقیق 

 ه روبیک چشم باز کرده بود از دست پدرش هم راحت شده بودم . بدهیم از وقتی ک

پنج شنبه شد ساعت شش حاضر شدم و سعی کردم با روبیک خداحافظی کنم ولی اون با من قهر بود واین را با 

برگرداندن صورتش از من نشان داد . حدس زدم برای چی قهر کرده ؟ برای همین با ناراحتی گفتم :باشه پس من 

 . جمعه هم نمیام . خداحافظ .میرم 

رفتم و در را بستم نخواستم بمانم تا با چشمانش التماس گونه نگاهم کند تا به او اقرار کنم که نمی توانم نیایم چون 

هنوز جهیزیه لیال تکمیل نشده بود و بار پدرم سبک . البته اینها بهانه های عقلم بود و بهانه ای دلم خود روبیک بود . 

ن الهه خانم را دیدم و ازش اجازه گرفتم برای رفتن به خانه . با اکراه قبول کرد و بعد هم گفتم که راننده را توی سال

 به دنبالم نفرستند خودم می ایم . گفت :هر طور مایلید . 

 به خانه که رسیدم در را زدم لیال بلند گفت : کیه ؟

 م فریاد زد :مامان لعیا امده . لعیا هستم باز کن . لیال در را باز کرد و از دیدن-

همه خوشحال بودند و من که روز به روز دلم برای خانه بیشتر تنگ می شد اخر هفته که می امدم می فهمیدم هیچ 

 کجا خانه ادم نمیشه .

از  لیال هر چیزی که خریده بود را باز می کرد و نشانم می داد و من هم از ذوق او خوشحال می شدم . پدرم وقتی امد

دیدنم خیلی خوشحال شد وقتی براشون تعریف کردم که روبیک تقریبا بهوش امده خیلی خوشحال شدند و دستهای 

شکرشون را به سمت خدا بلند کردند . مادرم از دیدنم انگار سیر نمیشد . روبرویم می نشست و خیره نگاهم می کرد 

ه اش را بوسیدم . کتابهای درسی ام را برداشتم و کمی و لبخند می زد . خودم هم چندین بار به کنارش رفتم و گون

 ورق زدم .
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 لیال گفت :وای باز می خواهی درس بخوانی ؟ 

 بهترین لحظاتم میان این ورق هاست -

 کاش می تونستی جای من بری شهریور امتحان بدی من که هنوز وقت نکردم الی کتاب هامو باز کنم .-

 ده . بجای وقت هدر دادن بشین درس بخون . روزها که کاری نداری . کاشکی درخت نیست بکاری ثمر ب-

 پس سبزی ها رو کی پاک کنه ؟-

 مگه هنوزم سبزی پاک می کنی ؟-

 پس چی تو که هر چی دادی همان روز خرید کردیم . برای بقیه باید کار کرد . انگار این جهیزیه تمامی هم داره ؟-

 فقط در تفاهمه که امیدوارم داشته باشید لیال لبخند زد . اینها همه وسیله است خوشبختی -

جمعه با لیال رفتیم خرید از دیدن مردم لذت بردم تازه فهمیدم چقدر در انزوا بودم . نزدیک ظهر آهسته آهسته به 

ما رو دید به  خانه رفتیم . سر کوچه مان با دیدن ماشین کاظم اقا تعجب کردم اخر قرار نبود امروز زود برم . مادرم تا

سمت ما دوید و گفت :خانم منصوریان هزار بار زنگ زده و این بنده خدا و اشاره به اقا کاظم کرد یک ساعت بیشتر 

 اینجا و ایستاده .

 باشه شما نگران نباشید . -

 به سمت اقا کاظم رفتم و بعد از سالم و احوالپرسی گفت : الهه خانم سفارش کردند زودتر بریم خانه 

 باشه من االن لباس تن می کنم می یام -

 همین طور خوبه . خیلی دیر شده -

 نه من زود حاضر می شم . -

رفتم داخل خانه و لباس مناسب پوشیدم و از مادر و خواهرم خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم. توی راه برام 

م نگرانه . آقای دکتر هم بهشون گفت انها قدر توضیح داد که روبیک از دیشب تا به حال چشم باز نکرده و الهه خان

شما را نمی دونند و ان طور باید از شما قدر دانی نمی کنند پس نباید توقع داشته باشند که شما از ساعت استراحتتون 

 کم کنید . تمام دیشب و امروز هیچ کس توی خانه بزرگ نخوابیده 

پیاده شدم الهه خانم بی تاب مثل بار اولی که وارد خانه شدم روی  من فقط شنونده بودم به خانه رسیدیم از ماشین که

تراس ایستاده بود و دستها شو به هم قالب کرده بود و تا منو دید به طرفم دوید و گفت :لعیا جان . روبیک دوباره 

 حالش خراب شده به دادمون برس .

 نگران نباشید امیدوارم اینطور نباشه .-

 ین طور یک حمله جدید حاال دیگه منم نگران شدم . ولی دکتر گفت که هم-

وارد خانه شدم . طبق معمول حمام رفتم و بعد از اینکه بلوز و دامن نقره ای رنگ زیبایی پوشیدم . شال نقره ای هم 

به سرم انداخته و وارد اتاق روبیک شدم دکتر کنار تخت روبیک بود و مشغول بررسی عالئم حیاتی . دکتر برگشت و 

نگاهی به سر تا پای من انداخت و گفت :سالم چقدر زیبا شدید . این اولین بار بود که یک مرد از من تعریف می کرد 

 . 

 سرم را پایین انداختم و تشکر کردم .

 نمی دونید وقتی نیستید اینجا چقدر بی روح میشه و کار کردن چقدر مشکل و طاقت فرسا. -

 کان خورد سالم کردم کمی گذشت پلک چشمش ت
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اگر می خواهی چشماتو باز نکن ولی بدون که دلم برات تنگ شده بود وقتی دیدم داره مقاومت می کنه گفتم :اگر -

 ناراحتی و نمی خوای منو ببینی من می رم و به سمت در اتاق رفتم . دکتر فقط ناظر بود .

کند اول مفهوم نبود ولی کمی که گذشت صدای روبیک سکوت را شکست به شدت سعی می کرد تا کلمه ای را بیان 

 کلمه لعیا بر دهان او کامال شکل گرفت .

 دکتر لبخند زد و من به سمت روبیک برگشتم . 

 چشمانش باز بود . 

 دکتر در حالی که می خندید گفت :شما اعجاز می کنید .

 اشتباه نکنید آقای دکتر خداوند اعجاز می کند .و من وسیله اعجاز م . -

 نگشتان روبیک حرکت کرد ا

 خانم معجزه گر پاداش حرف زدن روبیک را بدید و به دست روبیک اشاره کرد . خجالت کشیدم . -

 جلو نرفتم دوباره روبیک گفت :ل...ع.. یا ..

. دکتر لبخند زد و از اتاق خارج شد . برای اینکه به خانواده روبیک خبر بده و بعد هم برای اینکه من راحت باشم 

کنار روبیک رفتم اول خجالت می کشیدم به چشمانش نگاه کنم . روبیک انگشتان دستش را به سختی تکان میداد . 

رفتم روغن را برداشتم و به بهانه چرب کردن دستش . کنارش ایستادم و دستش را گرفتم و شروع به ورزش دادن 

ی زدم . نگاهش انگار گرسنه ای بود که هر چه به غذا انگشتان او کردم . گاهی که نگاهم به روبیک می افتاد لبخند م

 نگاه می کرد سیر نمی شد . و این منو ازار می داد . نمی دانستم کارم درست هست یا نه .

 متوجه نشدم آقای دکتر چه وقت وارد شد . 

گل رز را صبح زود وقتی اخم هاتون را وا کنید و بخندید . شما که اخم کنید دل ما هم می گیره . تا حاال یک غنچه -

 شبنم روش نشسته و داره وا میشه دیدید ؟

 نه -

 وقتی می خندید توی اینه به خودتون نگاه کنید می بینید -

 خجالت کشیدم با لحن گله امیزی گفتم :آقای دکتر 

ن را با چشم اشاره حقایق را باید گفت مخصوصا اگر مربوطه به زیبا رویان باشه تا قدر خودشون رو بدونند و دیگرا-

 به روبیک کرد ولی دیدم ته اشاره اش خودش بود . از ان محروم نکنند 

 اگر بعضی ها حقشون بود چی ؟-

 نفرمایید مواهب خدا متعلق به بندگان خداست -

 نه همه مواهب و نه همه افراد مخصوصا آنهایی که شکر گزار خدا نیستند . سرش را تکانی داد و چیزی نگفت .-

 دست روبیک را رها کردم و بعد دستم را شستم .الهه خانم وارد اتاق شد و به سمت روبیک رفت و او را بوسید .  

روبیک به لبهایش فشار اورد و در اخر کلمه ناقص ما..ما .. را بیان کرد که باعث شد اشک های الهه خانم روان بشه . 

 دونی چقدر ارزو داشتم منو صدا بزنه  بعد اول صورت روبیک و بعد هم منو بوسید گفت :نمی

آقای دکتر گفت :بهتر از این هم میشه . اگر شما حساس نباشید و نخواهید فورا روبیک رو پا بایسته و مثل روزهای 

 اول زندگی کنه 

 من نمی خوام به این زودی ولی شما که دیدین دیروز تا حاال حالش خراب بود حق داشتم نگران باشم -
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 گفتم از دوری پرستار شه و مخصوصا روی کلمه پرستار تاکید کرد من که -

 شما نگذاشتید دیشب لعیا رو برگردونیم -

 این بنده خدا هم به استراحت نیاز داره اگر توانش را جمع نکنه در طول هفته کم میاره -

 اینو که من می دونم روبیک باید بفهمه -

ضرر می کند حالش زود خوب نمیشه من می روم پی زندگیم و هر کس پس  خودم گفتم :می فهمه اگر نخواهد بفهمه

زندگیش می ره و اون تنها روی این تخت می مونه . اما اگه همه را درک کنه زود بهبود پیدا می کنه و میتونه به 

 زندگیش هر طور که دوست داره ادامه بده .

 دکتر گفت :حقیقت بیپرده همین بود که شنیدی. 

فی به میان نیامد الهه خانم رفت تا دستور چای و میوه بده . دکتر هم رفت روی کاناپه نشست و منو نگاه دیگر حر

کرد . نمی دونم می دونید چه حالی به ادم دست میده وقتی زیر نگاه دو تا مرد قرار بگیره حس خوبی نیست . کالفه 

 بودم .

 چی کار کنی ؟ دکتر گفت :لعیا خانم بعد از بهبود روبیک می خواهی 

 می خوام برم دانشگاه ادامه تحصیل بدم -

 چه رشته ای ؟-

 مهندس هسته ای را خیلی دوست دارم -

 آفرین قبول می شی -

 خیلی زحمت کشیده ام اگر امسال نشد سال دیگه -

 قصد ازدواج نداری ؟ -

 چرا دارم . انگار جا خورد . -

 کی هست ؟-

 د از اتمام تحصیل . دکتر هیچ کس در زندگی خصوصی من نیست کسی نیست .قصد ازدواج بع-

 یعنی هیچ کس نتونسته دل شما رو ببره -

 اخه دلی نیست که کسی پیدا شه و ببره . -

 یعنی دلتون را جایی دادید ؟-

 نه جای دلم قرص و محکم و یک قفل بزرگ روشه و یک پالک بزرگم بهش زدم و نوشتم ورود ممنوع ..-

 وبیک نگاه کرد و حرف اول را اخر زد به ر

 پس روبیک چی ؟-

 فقط بین ما ارتباط پرستار و مریضه . خود روبیک اینو می دونه -

 اگر روبیک اشتباه کنه چی ؟-

 نمی کنه . روبیک انقدر عاقل و فهمیده است که بدونه من فقط پرستار شم -

 ر روبیک می شنوی لعیا خانم فقط پرستار ته نه بیشت-

روبیک چشمش را بست . به دکتر نگاه کردم سرش به عالمت چیزی نیست تکان داد . رفتم دوباره دستها مو شستم 

 وقتی برگشتم چشمان روبیک باز بود توی صورتش لبخند زدم . 
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 چه طوری پسر خوب ؟-

 ست .روبیک طرحی از یک لبخند را نشانم داد . و پلک زد . در اتاق را زدند ناهار آماده ا

 افتخار می دید با هم برویم برای صرف غذا . -

 روبیک چی ؟-

 کمی تنهایی برای اینکه خوب فکر کنه الزمه نگران نباشید .-

 بعد چی می خوره ؟-

 بریم بهتون می گم -

تاق روبیک سعی کرد یه چیزی بگه که مفهوم نبود . دکتر هم نگذاشت منتظر بمونه اشاره کرد برویم و با هم از ا

بیرون امدیم . سر میز روبروی دکتر نشستم .غذای زیادی نتوانستم بخورم . زود سیر شدم و دست از خوردن 

 کشیدم .

 شما خیلی کم غذا می خوردید باید بیشتر بخورید -

 الهه خانم گفت:حتما به تناسب اندامشون فکر می کنن . 

رک کنم تو سالن روی مبل راحتی نشستیم و با چای و میوه پاسخی ندادم . بعد ناهار دکتر نگذاشت زود جمعشونو ت

پذیرایی شدیم و فقط یک فنجان کوچک چای نوشیدم دل دل می کردم . بلند شوم و به اتاق برگردم . دکتر عمدا 

 اجازه نمیداد .

 آقای دکتر ناهار به روبیک چی بدم ؟-

د انقدر عجله نکنید بگذارید در طور روز به نبود شما دستور پختش را دادم االن رقیق می کنند و میارند بهش بدی-

 برای ساعت ها عادت کنه و نخواد همیشه به شما بچسبد و کنارش باشید . او باید بفهمد شما همیشگی نیستید .

 چشم .-

 نشستم و با انگشتانم بازی کردم . دکتر با الهه خانم صحبت می کرد . 

 م آقای دکتر می خوام برم نماز بخون-

 اول غذای روبیک رو بدید بعد نماز بخونید -

 چشم حاال بروم -

اینقدر زود ما رو از دیدنتون محروم نکنید . خودم را به نشنیدن زدم و به آشپزخانه رفتم و غذای روبیک را گرفتم و -

حمام برم . چشم کفش هامو عوض کردم و وارد اتاق شدم .دکتر گفته بود دیگه هر بار میام بیرون الزم نیست به 

 روبیک بسته بود در را که بستم چشمش را باز کرد . سالم کردم چشمش را بست . 

می دونستی سالم کردن مستحب و جواب سالم واجبه .هر کی جواب سالم نده همه گناهان سالم دهنده را برایش -

 بهت سالم نمی کنممی نویسند و چون من نمی تونم تحمل کنم گناهان منو پای تو بنویسند پس دیگه 

 

چشماش رو باز کرد . حاال کنار تختش رسیده بودم و نگاهش می کردم چشمم به چشمانش دوخته شد ارام لبها شو 

 تکان داد حرف س را خارج کرد . 
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آفرین پسرم داری زبان باز می کنی . دو روز دیگه شعر هم می خوانی حاال بیا غذا بخور . پیش بندش را بستم و -

تمال دستم گرفتم و ارام ارام غذا شو داخل دهانش ریختم و او در تمام این مدت خیره نگاهم می کرد . و یک دس

 کمی که خورد سرش را کمی مایل کرد .و دهانش را بست . فهمیدم دیگه غذا نمی خوره .

 بخور روبیک جان . اگر نخوری زود جون نمی گیری . بخور . باز هم دهانش را باز نکرد .-

خوب پس بگذار کمی بگذره بعد دوباره بهت می دم و غذا رو روی میز گذاشتم و رفتم برای نماز .. مشغول سالم -

 دادن نماز بودم که دکتر امد . بلند شدم وسایل نمازم را جمع کردم 

 دکتر گفت :اگر اجازه بدهید یک عکس ازتون موقع نماز خوندن بندازم ؟

 می دونید جوابم چیه ؟-

 نه ؟چرا -

 اجازه می دهم با هوش و استعداد بی نظیرتون جواب شو به خودتون بدید . -

کنار روبیک رفت و داشت معاینه اش می کرد گفت :ببین از جوابتون خوشش امد . بعد به شوخی گفت :روبیک بزار 

 ما ان موقع کجایید ؟پاشید سر خانم امین یک دوئل با هم می کنیم هر که زنده موند بعد رو به من کرد و گفت :ش

 وقتی مردان عاقل بی عقل می شوند زنان عاقالنه دنبال زندگیشون می روند .-

 دیدی دوئل منتفی شد هر دومون رو جواب کرد سامان برد -

 اونو دیگه چرا قاطی شوخی هاتون می کنید -

 ک جلب شده .اون که اول بازی بود تازه وقتی من و روبیک نبودیم . متوجه شدم توجه روبی-

 آقای دکتر شوخی بس نیست ؟-

 اصال شوخی نیست اهل خونه گفتن -

 چی گفتن ؟-

 اینکه احتماال آقا سامان امروز و فردا می خواد سراغ پدرتون بره -

 برای چی ؟ نگاهم کرد . -

 معموال با پدر یک دختر برای چی صحبت می کنند ؟-

دم سرش را به معنی عیب نداره . تکان داد . با اشاره بهم فهماند از قصد روبیک چشم شو بست . اشاره به روبیک کر

 میگه . کمی ارام شدم .

 دکتر می خواست با بر انگیختن حس حسادت بهبود روبیک رو سرعت بده و من رو وسیله کرده بود .

 خوب حاال نظرتون چیه ؟-

 راجع به چی ؟ سامان یا روبیک .-

 نمی دانم داشت چی رو امتحان می کرد شاید حس پای روبیک رو پایین پای روبیک بود و 

 واقعاً می خواهی یک مثلث برای انتخاب داشته باشی ؟-

 من نمی خواستم پیش اومد -

 کی راس مثلثه ؟-

 هر کی قوی تره . مگه نگفتید اهل دوئل ید .-
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ود موقع خندیدن . سرم را پایین انداختم دکتر خندید نمی دونم تا حاال کسی بهش گفته بود چقدر خواستنی می ش

 انقدر باهوش بود که بفهمد به چی فکر می کنم . به سمت روبیک رفت 

 چی می خواستین بگین . مالحظه کردین .-

 مگه نمی گید مالحظه کرم خوب پس خوبه مالحظه ام را حفظ کنم -

 می خواستی بگی روبیک بیا امتحانش کنیم لعیا خانم جان این روبیک ما بگو چی -

 نه متاسفم -

 جون سامان خان -

 غیر ممکنه -

 این تن بمیره و به خودش زد -

 خدا نکنه . نمی تونم بگم -

 جان پدرتون . -

 با ناراحتی گفتم :آقای دکتر 

 فهمیدم حرفتون زشت بود که نگفتید -

 هیچم زشت نبود -

 پس چرا نمی گید ؟-

 دلم نمی خواد -

 تون .جان مادر-

 بابا پیش خودم گفتم ایا تا به حال کسی به شما گفته موقع خندیدن چقدر جذاب تر می شید ؟-

 اره گفتن -

 کی ؟-

 شما بعد از مادرم . -

خندید و گفت :ببین روبیک باعث شدی چه حرفهایی را این خانم امین بزنه حاال تا صبح میشینه نماز می خونه و 

 استغفار می کنه 

 اید این کارو بکنم چرا ب-

چون هیچ وقت از این حرفای خوب نمی زدید یک بار هم بزنید از خدا طلب مغفرت می کنید . وقتی کمی فکر -

 کردم دیدم راست میگه . رفتم لبه تخت نشستم.

 کجایید . به طرفم برگشت چون پشتش به من بود گفت :رفتید قایم شدید . -

 بهتره  نه دیدم از حاال بروم سر نمازم-

 دکتر دوباره خندید 

 دعا می کنم خداوند هیچ دختری را اسیر دست دو تا مرد نکنه تازه در حالی که ان دختر چاره ای هم نداشته باشه -

 پس شما اسیر ید -

روبیک ببین حواست باشه خوب اسیر داری کن من که دارم میرم . دکتر رفت دستش را شست و امد بیرون . بلند -

 پایین تخت روبیک ایستادم . شدم و 
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 دکتر آهسته گفت :سراغی از رویا خانم بگیرید 

 در مورد ؟-

 در مورد سامان خان -

 مگه همش شوخی نبود -

 مگه مال شما بود -

 بله -

دلم را شکستید . خداحافظ و رفت . نمی شد فهمید دکتر کی شوخی می کند کی جدی هست . روبیک داشت نگاهم -

 نارش نشستم و دستش را گرفتم و شروع به ورزش دادن شدن . می کرد ک

روبیک جان زودتر حرف بزن ببینم چطور حرف میزنی . ببین آقای دکتر چقدر حرف زد . حوصله مون سر نرفت و -

 نفهمیدیم کی ساعت شش شد اگر حرف بزنی اول چی میگی به دهانش نگاه کردم 

 لعیا -

 مه دارن ازت جلو می زنن . لطفاً قوی شو و بلند شو . ه-

یک ساعت بعد غذای روبیک سرد شده بود گذاشتم بیرون اتاق رفتم نشستم روی مبل و شروع به خواندن کتاب 

کردم . بعد از مدتی الهه خانم به دیدن روبیک امد من هم از فرصت استفاده کردم و سراغ رویا رو گرفتم . الهه خانم 

 ی ببینیش من هم پیش روبیک هستم .گفت که توی اتاقش هست بهتر بر

 چشمی گفتم . و از در خارج شدم . کنار در ایستادم و بعد در زدم . صدای رویا امد :بله .

 منم لعیا . -

 بفرمائید -

وارد اتاقی تقریباً اندازه اتاق روبیک شدم . یک سرویس خواب یاسی و شامل تخت . جای کامپیوتر و عسلی و دکوری 

وسایل دیگر و انباشته از عروسک . به خجالت سالم کردم . لبه تخت نشست و تعارفم کرد . روی مبلی  خالصه خیلی

 نشستم 

 امروز نیومدی دیدن روبیک الاقل من هم ببینمت از مامانت اجازه گرفتم خودم اومدم -

 لطف کردی -

 انگار خسته هستی . -

 از آقای سامان چه خبر .-

شنبه که می خواستم خانه برم می خواست منو برسونه قبول نکردم .ولی چون خونه ما خیلی خبری ندارم روز پنج -

 دور بود اصرار کرد منو برسونه البته خیلی معذب شدم و خجالت کشیدم ولی خیلی اصرار کرد . 

لی طول کشید اره می دونم سامان همین طوره . کاری رو که بخواد بکنه باید بکنه کسی نمی تونه مانعش بشه . خی-

 که برسید .

 نه با اون سرعتی که آقای سامان داشت خیلی هم نه ولی خوب یک ساعتی شد -

 در طول مسیر از چی صحبت می کردین ؟-

 من که صحبت نمی کردم می دونی که اهل حرف زدن با مردهای غریبه نیستم-

 سامان غریبه است ؟ -
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 دم گمان نمی کنم اینم در آشنایی را باز کنه .نیست . من در تمام عمرم اون رو دوبار دی-

 خوب سامان چی می گفت .-

 فقط داشت از حالتون و وضعیت روحی تون سوال می کرد . -

 واقعاً می پرسید یا داری سر به سرم می گذاری ؟-

اطر روبیک باید دروغ واقعاً می پرسید . اون نگران بود که شما وقتتون را هدر ندید نگران ناراحتی شما بود . به خ-

 می گفتم . 

 یعنی چیزی از خودت نپرسید .-

 چرا پرسید از کارم راضیم ؟ -

 یعنی چی ؟-

خوب دیروز یکماه من تمام شده بود و من حقوق یک ماه را از قبل گرفته بودم می خواست بدونه تصمیم به ادامه -

خوب یا بدی بکنم او هم باید پاسخگو باشه . نگران بود که  کار دارم یا نه . اون منو به این خونه اورد . من هر کار

 حال روبیک خوب شده . نکنه من برم و بر نگردم و البته بیشتر نگران روحیه خانواده عموش بود تا من .

 نه این طور نیست حتما نگران تو هم بود -

یا خیلی سخت تونه به خاطر اونها سعی  یعنی . اگر پسر عموم مریض احواله و تازه بهتر شده شما اگر خسته شدید-

 کنید به کارتون برگردید نشان دهنده نگران بودن طرف برای ادمه 

 می دونی که سامان منظوری نداشته -

رویا وقتی خیالش از من راحت شد از طرف من به عشقش زیانی نمی رسه به طرفداری از سامان رفت و می خواست 

 م هستم . خواست چیزی دیگری بگه که زودتر گفتم .نشان بده که من برای سامان مه

 قبول . آقا سامان شما به همه فکر می کنه و همه براش مهمند و نگران همه هست . خوشحال شدی ؟ -

 رویا از ته دل خندید . 

تا یادم نرفته پاشو برو حموم منم برم پایین االن الهه خانم می خواد بره منتظر منه تا برم پیش روبیک .راستی رویا -

 امروز روبیک حرف زد . 

 واقعاً چی گفت نه بذار بگم .حتما گفت :لعیا یا ...دوستت دارم . -

 ای ای . از دست تو . -

 جان من راستش را بگو چی گفت ؟ -

 اولی درست بود صدا زد لعیا . بعد گفت :مامان بعدا سالم و همین -

 م ببینمش خیلی خوبه . پس واجبه بعد از حمام بیا-

تشریف بیارید ما منتظر قدوم مبارک شما هستیم . و از اتاق خارج شدم . در را بستم نفس راحتی کشیدم . هیچ وقت -

 در طول عمر کوتاهم نگذاشته بودم کسی از من ناراحت بشه و اگر خدا بخواد تا پایان عمرم نخواهم گذاشت 

 زد و می خندید .  وارد اتاق شدم الهه خانم داشت با روبیک حرف می

 خوب شد من رفتم شما با هم حرفهای خصوصی تون رو زدید -

 فقط من زدم کاش روبیک هم حرف می زد . -
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زده اون با نگاهش با شما حرف زده . انشااهلل حرف هم می زنه . فکر کنم به حرف بیفته تالفی تمام مدت رو در -

 بیاره 

 وش کنم شما نمی دونید چه صدای زیبایی داره این روبیک ما آرزوی منه که روبیک حرف بزنه و من گ-

 بعدا می فهمم انشااهلل -

با خوشحالی رفت . رویا اون روز بارها به ما سر زد و خیلی سر به سر می گذاشت . ولی من توجه نمی کردم و فقط می 

بلند شه تا بتونم روبیک را در طول  خندیدم . دکتر دستور داده بود که تخت روبیک رو عوض کنند تا قسمت باالی ان

روز گاهی در حد نشستن باال بیاورم اوائل درد شدیدی داشت و فریاد می زد یعنی اولین فریادها را ان موقع کشید 

ولی بعد عادت کرد که برای هر کاری خالف میلش بود فریاد بزند و این خواستن ها و توقعات زیاد بود و انجام انها 

هده من بود گاهی دور از توان ولی او متوجه نبود و می خواست خواسته اش فورا برآورده شود . تا که همه اش به ع

انجا که شرع به من اجازه میداد کارهایش را انجام می دادم ولی گاهی چیزهایی می خواست که نمی شد . یعنی از نظر 

ست نمی زدم و او هر بار فریادش را بلندتر من شدنی نبود . بعد از بهبود نسبی اش من دیگه بدون دستکش به او د

می شد . روزی یک بار گاهی بیشتر گریه می کردم چاره ای نداشتم دکتر هم به تازگی طرفداری از اون رو می کرد 

می گفت چون مریضه گناهی نداره ولی من قبول نمی کردم . دکتر می خواست روبیک را برای فیزیوتراپی دست و 

فرستد ولی روبیک اصرار می کرد یا بامن برود یا دستش را به دست کس دیگری نخواهد داد پا به مرکز مخصوص ب

. 

می گفت برای راه رفتن باید من زیر بغلش را بگیرم و حر کتش بدهم و من از این کار امتناع می کردم . تا این که 

روی مبل نشسته بودم و کتاب می یک روز بعدازظهر بعد از اینکه سر غذا دادن روبیک با او بحثم شد گله مند 

 خواندم .

روبیک چشمانش را بسته بود و مثال قهر بود کمی که گذشت چشمانش را باز کرد از زیر نگاهش می کردم چند 

 لحظه به من خیره شد و گفت :لعیا من گرسنه ام .

 منم میخواستم غذا تو بدم خودت نخواستی .-

 ان دستکش های لعنتی را دست نکنی ؟ چی می شده وقتی به من غذا میدی دیگه-

 میدونی که نمیشه -

 تو قبال بدون دستکش دستهای منو ورزش میدادی و سرم را جابجا می کردی ؟-

 ان موقع تو بی هوش بودی بعدا نیمه هوش بودی ولی االن کامالً هوشیاری .-

 خوب اگر دلت می خواد بی هوش بشم ؟-

 من دلم نمی خواد -

 نو اذیت می کنی ؟پس چرا م-

 من اذیت می کنم یا تو ؟-

 چه فرقی می کنه -

 تو غذا می خواهی منم غذا میدم . تو می خواهی دستات رو ورزش بدم و چرب کنم منم انجام میدهم .-

 نه با ان دستکش های لعنتی . من می خوام دستاتو حس کنم -

 ولی من نمی خوام -
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 ازت کم میشه ؟-

 است دست من به دست یا بدن یک نا محرم بخوره  نه گناه کبیره-

 من مریضم -

 در این مورد از همه مردها بیرون سالم تری-

 کاش نبودم حاال چرا انجا نشستی بیا کنار تختم روی این صندلی بشین -

 نمی خوام اینجا برای کتاب خواندن بهتره -

 ولی من خوشم نمیاد تو دور بشینی -

دای قار و قور شکم جنابعالی رو گوش کنم ؟ جام راحته و شروع به خواندن کردم . با کالفگی بیام نزدیک تا ص-

 نگاهم کرد .

 ان کتاب رو بیار پایین تر -

 چرا ؟-

 بتونم صورتت را ببینم -

 نمی خوام من اینطور راحتم -

 لعیا منو اذیت نکن من تحمل ندارم و دستش را همان اندکی تکان داد -

 و می خوری بیام اونجا ؟غذا ت-

 اخرش حرف خودت و با دلخوری گفت :می خورم . -

کتاب را کنار گذاشتم و دست کش را دستم کردم با نفرت رویش را برگرداند . دستمالی برداشتم و زیر گردنش 

با دستمال  گذاشتم تختش را کمی باال آوردم با فریاد خواست باالتر نبرم . دانه های عرق بر روی پیشانیش نشست

 دانه های عرق را پاک کردم 

 روبیک با التماس گفت :تو که اینقدر مهربانی ان دستکش ها را در بیار من نسبت به انها آلرژی پیدا کردم 

 نمیشه . باز شروع نکن . ایستادم کنارش و مشغول غذا دادن شدم .-

 بشین رو تخت خسته می شی .-

 شما راحت باش من خسته نمی شم -

من راحت نیستم . قاشق بعدی غذا را در دهانش گذاشتم و پاسخش را ندادم . غذا که تمام شد صورتش را پاک -

کردم و دوباره تخت را به حال اول برگرداندم . دو هفته بود که منزل خودمان نرفته بودم . روبیک به انواع مختلف 

داشتم این هفته حتما به خانه بروم دلم برای پدر و مادرم حیله ها متوسل شده بود تا من ترکش نکنم . اما من تصمیم 

 و لیال و حتی سینا تنگ شده بود .

تازه غذای روبیک تمام شده بود که تلفن زنگ زد . گوشی را برداشتم لیال بود خیلی خوشحال شدم ولی کمی که 

نمی خواست چیزی بگوید ولی گذشت متوجه لحن غمگینش شدم و بعد با اضطراب سراغ پدر و مادر را گرفتم اول 

با اصرار من اقرار کرد که حال پدرم خوب نیست و در منزل بستری شده . گریه کردم و به اصرار ازش خواستم 

 راستشو بگه و او قسم و ایه می خورد که راست می گه و گفت :اگر می تونم برم خونه .

 

 . تلفن را قطع کردم و هم چنان گریه می کردم 
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 چی شده ؟-

 پدرم مریض شده . خونه خوابیده -

 حتما سرما خورده دارو بخوره خوب میشه -

 نه یک سرماخوردگی ساده پدرم را توی خانه نمی خوابانه -

 ولی روبیک قبول نمی کرد .وقتی دید دارم از اتاق خارج می شم .

 کجا ؟-

 می رم با مامانت حرف بزنم و اجازه بگیرم بروم خونه مون -

 خواد بری نمی -

 دارم می گم پدرم مریضه -

 نه این کلک لیال ست تا تو رو بکشونه خونه و من تنها بمونم -

 چه کلکی ؟ این حرفها چیه ؟-

 من میدونم تو حق نداری بری -

 جواب شو ندادم و از اتاق بیرون رفتم . از خدمه پرسیدم الهه خانم کجاست .

 توی تراس -

 ی نشسته بود و در سکوت اب میوه می خورد . سالم کردم لبخندی زد و جواب داد رفتم تو تراس روی صندل

 پرسید روبیک خوابه ؟-

 نه -

 پس چطور از دستش فرار کردی و خندید -

 میدونست که روبیک روی من حساسه که از جلوی چشمش نباید زیاد دور برم .

 االن ناراحته ولی مجبور بودم بیام پیشتون -

 ین بگم برات اب میوه بیارن بیا بش-

 نه ممنون . می خواستم بگم لیال زنگ زد و گفت پدرم مریضه و خانه خوابیده گفت اگر بتونم برم خونه -

 حتما باید بری و اشاره به رد کرد ؟ -

ویش با وجود فاصله زیاد تا اتاق روبیک صداهای گنگی به گوش می رسید معلوم بود روبیک تمام انرژیش را در گل

 انداخته و در حال مصرف شان است .

حقته که بری دو هفته است اصال خونه نرفتی ولی اگر روبیک اروم میشه برو . می دونی که دکتر گفته نباید اصال -

 عصبانیش کنیم . ممکنه حالش خراب بشه . 

یشتر میشد در را باز چیزی نگفتم به اتاق روبیک برگشتم صدای فریادش هر لحظه که به اتاق نزدیک می شدم ب

 کردم و وارد شدم .

 از شدت فعالیت عرق کرده بود . کنارش رفتم و با دستمال عرق پیشانیش را پاک کردم 

 برای چی فریاد می زنی ؟-

 چرا منو تنها می زاری ؟می دونی که نمی تونم تنها بمونم -

 زودتر خوب شو تا بتونی راه بری . تنها نمونی -
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 خودم نمی خوام فکر می کنی -

 وقتی نمی ری فیزیوتراپی و نرمش و استخر پس تقصیر کیه ؟-

 تو بیا منم می رم -

 حرف های بی خود نزن . لیوان اب را برداشتم و کمی بهش دادم -

 من امشب می رم صبح زود می یام -

 نه تو نمی ری -

 روبیک منطقی باش -

 نمی خوام منطقی باشم تو نمی ری -

 حال من می رم  در هر-

 حال من وخیم می شه -

 اصال این طور نیست تو هیچ طوریت نمیشه -

 میشه من از حاال دست و پاهام درد گرفته -

 روبیک پدرم مریضه .اون دوست داره منو ببینه -

 میگم راننده بره بیاردش اینجا تورو ببینه -

 روبیک ان مریضه -

 رفتم توی حمام 

 من دست و پام درد می کنه بیا کمی نرمش بده .از انجا صدا زدم باشه حاضر شم می یام .  کجا می ری ؟ بیا-

لباس های خودم را پوشیدم و اومدم بیرون . داشتم مقنعه ام را درست می کردم چادرم زیر بغلم بود تا منو این طور 

 دید شروع به فریاد زدن و بی تابی کرد.

 خونه نقشه کشیده .شایدم تو کشیدی و االن داری منو فریب میدی  تو قصد داری منو بکشی .لیال از-

 هر چه کردم ساکتش کنم نمی توانستم . تصمیم داشتم دیگر به حرفش گوش نکنم 

 اگر این کارها را بکنی میرم دیگه نمی یام . -

ای شدید . فریاد زدم اینو که گفتم ساکت شد ولی بعد از چند لحظه شروع به تشنج کرد حرکت سریع بدنش تکان ه

و الهه خانم را صدا کردم الهه خانم خودش رو رسوند و سریع به دکتر زنگ زد . الهه خانم دستمالی را توی دهان 

 روبیک گذاشت و پاهای اونو گرفت و بهم گفت .:دستها شو بگیرم 

ریف کرد دکتر شروع به معالجه و روبیک تقریبا ارام گرفته بود که دکتر رسید بعد از اینکه الهه خانم جریان را تع

تزریق دارو کرد و نیم ساعت طول کشید تا روبیک کمی به هوش امد . من تمام مدت می گریستم و دست روبیک 

توی دستم بود . صدای به گوشم رسید . فهمیدم حالش جا اومده . می خواستم دستش رو رها کنم که با انگشت 

 ار اروم باشم .دستم را گرفت و گفت :خواهش می کنم بذ

 دکتر به دستمان نگاهی انداخت و سرش را به کارش گرم کرد 

 آقای دکتر حالش خوبه ؟-

 اره خوبه -
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روبیک من باید برم بابا مو ببینم . اون مریضه در حالیکه چشمها شو باز می کرد گفت :منم مریضم . لیال پیش بابات -

 هست من کسی رو ندارم 

 دکتر . این همه خدمتکار  مامان و رویا و آقای-

 اونا به درد من نمی خورن -

 روبیک خواهش می کنم صبح زود میام -

 نه اصرار نکن حالم بد می شه ها .-

 دستم را از دستش بیرون کشیدم و روی صندلی نشستم و شروع به گریه کردم

 برای چی گریه می کنی ؟-

 جواب شو ندادم 

 ه دادم . جواب شو ندادم گریه نکن . به گریه ام ادام-

 برای رفتنه -

 برای پدر مه -

 تو منو درک نمی کنی -

 تو درک می کنی ؟ انقدر خودخواهی که فقط به خودت فکر می کنی -

 تو میری بر نمی گردی . من می دونم . می خواهی از پیش من فرار کنی -

بیک گفت :من با لعیا خانم میرم خونشون پدرشون رو دکتر مداخله کرد و گفت :ببخشید لعیا خانم . بعد رو به رو

 معاینه می کنم و اگر نیازی به وجود لعیا نبود با خودم برشون می گردونم چطوره ؟

 روبیک دنداناشو بهم سائید و گفت :می گم نره شما می گید با من بره . من به شما اطمینان ندارم 

 ی دیگه با اقا کاظم می ریم با اون که اطمینان دار-

گریه نمی کردم و به حرف های انها گوش می کردم که فکر می کردند راجع به یک ادم وابسته کم شعور دارند 

 تصمیم می گیرند . ولی حرفی نمی زدم .

 لعیا چه ضمانتی میدی برمی گردی ؟.-

 روبیک من هنوز حقوق این ماه مو نگرفتم . مطمئن باش برمی گردم .-

 پول نیست پس اون ضمانت قبول نیست .می دونم دلت با -

 هر چی تو بگی می خواهی یک دست و یک پا مو ببرم بزارم پیشت ضمانت ؟ -

 منو با خودت ببر.-

 اگر تا حاال به حرف دکتر گوش می کردی می تونستی االن تا اندازه ای راه بیای و تو رو با خودمون می بردیم .-

 بیام که نمی گذاشتم دکتر و اقا کاظم تورو ببرند . خندیدم . کدوم خودمون ؟ اگر من می تونستم-

 چیه نمیتونم تا خونه تون ببرمت ؟-

 نه خنده ام واسه این بود که اگر تو خوب شده بودی که من اصال اینجا نبودم که تو منو ببری .-

 چند لحظه خیره نگاهم کرد . سرم را پایین انداختم گفتم :برم ؟ 

 که بهت بگم برو . نمی تونم عزیزم .نمی تونم .از من نخواه -

 بلند شدم و لبخند زنان گفتم :خوب نگو . برو چشماتو ببند بعد باز کن .
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چشماشو بست من از اتاق بیرون امدم و به سمت تراس رفتم و الهه خانم توی سالن بود گفت :اقا کاظم آماده است 

 صبر کن دکتر هم بیاد 

 بیاد ؟ واقعاً دکتر می خواد-

 اره من گفتم بیاد چون پدرتون را معاینه کنه ازش تشکر کردم یک ربع گذشت تا دکتر امد . -

 به الهه خانم گفت :بهش ارام بخش زدم خوابید ولی شما پیشش باشید تنهاش نزارید . 

دکتر صندلی  باشه . من خداحافظی کردم و به سمت ماشین حرکت کردم کمی بعد دکتر هم امد من عقب نشستم و-

جلو تا خونه حرفی نزدیم . به خونه که رسیدم وارد خانه شدم و یا اهلل گفتم تا لیال و مادر بفهمند همراه دارم . بعد 

 بیرون امدم و تعارف کردم داخل شوند .

پهن بود و اقا کاظم داخل ماشین ماند ولی دکتر وارد شد نگاهی به خانه انداخت وارد اتاق شدم رخت خوابی کنار اتاق 

پدرم روی ان خوابیده بود . جلوی پای دکتر خواست بلند بشه که نگذاشت . بعد از سالم گرمی نشست و با مادرم و 

لیال هم احوالپرسی کرد . من با مادر و لیال رو بوسی کردم و کنار پدرم نشستم و دستش را بوسیدم و حال شو پرسیدم 

. 

 خوبم. لیال خیلی شلوغش کرده .-

از آشپزخانه صدام کرد و سینی چای را به دستم داد . دکتر عین پسری که به خواستگاری رفته لبخند زد و چای  لیال

 را برداشت و گفتم 

 چای . اشتباهی متوجه شدید .-

فهمید منظورم چیه . شروع به خندیدن کرد . بعد پدرم را معاینه کرد در مدت معاینه به صورتش نگاه کردم اخم 

هم بود و با دقت دو بار فشار را گرفت و صدای قلب پدرم را گوش کرد . بعد نشست و به پدرم گفت هایش در 

 :لباس شو مرتب کنه .

 آقای دکتر مشکل چیه ؟-

االن نمی تونم بگم . یک آدرس می دم خدمت لیال خانم فردا صبح اول وقت پدر را بیارن کلینیک اونجا یک سری -

 بگیریم تا مشخص بشه . حدس من درسته یا نه .عکس و آزمایش و نوار قلب 

 چه حدسی ؟-

االن نمی گم انشااهلل که حدسم غلطه . بعد رو به پدرم گفت :میشه من و شما تنها باشیم تا چند کلمه با هم صحبت -

 کنیم ؟

 خواهش می کنم بعد به من و لیال اشاره کرد بلند شیم .-

 دلم به شور افتاد یعنی چی شده بود .

لیال گفت :عجب دکتر با حالیه . چقدر جذاب و متینه.تو نصف این رو هم به ما نگفته بودی.جواب شو ندادم ولی در 

 عوض سراغ سینا را گرفتم .

 خوبه دیشب اینجا بود برای احوالپرسی بابا . -

در به شنیدن نبودیم . سعی کردم از الی در صدای دکتر را بشنوم ولی فایده نداشت . اون آهسته حرف می زد که قا

 ده دقیقه گذشته بود که صدای مادرم بلند شد لعیا جان بیا مامان 

 رفتم توی اتاق نمی دونستم چی چیزی می خواستن به من بگن 
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 گفت :بشین . به کنار دستش اشاره کرد . نشستم .

 پدرم گفت :لعیا بابا . آقای دکتر حرفهایی زده که پر بیراه نبود 

 چی ؟راجع به -

 آقای دکتر می گن اون مریضتون اسمش چی بود؟-

 روبیک -

 همان اقا انگار االن به هوش هستند نیاز به مراقبت بیشتری دارند و شما باید گاهی دست اونو بگیری و ...-

 با دستکش می گیرم -

احت شدن کار شما و آسایش می دونم بابا می دونم تو خیلی مقیدی برای همین آقای دکتر پیشنهاد می کنند برای ر-

 مریض یک صیغه محرمیت بین شما و مریض خونده بشه ... 

 دیگه حرفها رو نمی شنیدم به دکتر خیره شده بودم

 

دکتر انگار داشت مسخره ام می کرد می گفت :تو فقط یک پرستاری چیز بیشتری نیستی و ما هر طور بخواهیم از 

 تون راحت تر و راضی تر باشه .وجود ت استفاده می کنیم هر طور مریض

 وقتی به خودم امدم که مادرم داشت تکانم می داد . لعیا . لعیا جان . شنیدی بابات چی گفت ؟

 اره شنیدم -

 تو موافقی ؟-

نه اصال اگر دوست دارن من همین طور براشون کار می کنم و گرنه از همین االن ترک خدمت می کنم و بلند شدم -

 ق دیگه رفتم توی اتا

لیال داشت گریه می کرد ولی من اشکی برای ریختن نداشتم کنار در حمام نشستم و پاها مو بغل کردم لیال کنارم 

 نشست و دستش را روی پام گذاشت و گفت :نمی خواد دیگه بری ولشون کن فکر می کنن کین .

 ؟در اتاق زده شد بلند شدم و چادرم را مرتب کردم دکتر گفت :اجازه هست 

 بفرمائید .-

در را باز کرد و گفت :مزاحم نمیشم فقط خواستم بگم حاضرید بریم . اون می دونست که من به خاطر شادی پدرم و 

 شادی خواهرم باید دنبالش برم چیزی نگفتم .

 لیال گفت :آقای دکتر دو هفته است لیال خونه نیومده امشب بگذارید بمونه .

اگر شب روبیک بیدار شه و لعیا را نبینه خونه رو رو سرش می ذاره و چه بسا دوباره  لعیا خانم خودشون می دونند-

غش و تشنج عارضش بشه که این اصال به صالحش نیست شما نمی دونید ولی من می دونم که تا االن خواهرتون 

ست چون اگر چقدر برای روبیک زحمت کشیده یک زحمت شبانه روزی . روبیک زنده بودنش را مدیون خواهر شما

 خواهرتون کمی دیرتر پیداش شده بود ما قرار بود بدن روبیک را برای اهدا اعضا به بیمارستان منتقل کنیم .

ناخودآگاه بدنم لرزید و این لرزه از نگاه دکتر و لیال پنهان نماند . لیال چیزی نگفت . من راه افتادم .دکتر به سمت 

رد ولی لیال از در اتاق بیرون نیامد او دچار عذاب وجدان شده بود چون می اتاق رفت و با خانوداه ام خداحافظی ک

 دانست همه فداکاری ها به خاطر اونه .
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بین راه هیچ حرفی زده نشده به خانه که رسیدیم دکتر هم داخل شد در خانه را باز کردم صدای ناله و فریادهای 

باز کردم یک دست روبیک را الهه خانم و یک دستش را رویا  روبیک خانه را پر کرده بود به سمت اتاق دویدم در را

گرفته بودند روبیک فریاد زنان سرش را به هر سو مایل می کرد سالم کردم سکوت همه جا را گرفت . خدای من 

اشکهای روبیک رو صورتش جاری بود بعد از مدت ها روبیک گریه کرده بود و اون هم بخاطر من . الهه خانم و رویا 

ب سالمم را دادند و دست روبیک را رها کردند . روبیک چشماشو بست و چیزی نگفت به سمت حمام رفتم و جوا

یک بلوز و دامن پسته ای رنگ را انتخاب کردم و پوشیدم شالی سدری انتخاب کردم به سر بستم و از در حمام خارج 

ها بودیم . روی تختم رفتم و دراز کشیدم و پشتم شدم الهه خانم و رویا رفته بودند و دکتر هم نبود . من و روبیک تن

رو به روبیک کردم می دونستم چقدر از این کارم ناراحت می شه هر شب می گفت بگذار من خوابم بره تو پشتت رو 

کن تا بیدارم می خوام چشمات رو ببینم ولی امشب قهر بود پس من هم قهر بودم . کمی که گذشت داشتم قران 

 م خوابیدن می خواندم را قرائت می کردم و تسبیح حضرت زهرا را می خواندم که صداش در امد .هایی که در هنگا

 دعا هات تموم شد برگرد .-

 جواب شو ندادم ولی برگشتم 

 پدرت خوب بود............... نگاهش نکردم -

 گفتم بهت خوش گذشت با دکتر تنها رفتی و خوش گذراندی .چشمامو بسته بودم و هیچ نمی -

 خوش گذشت ؟ سکوت کردم -

 جواب مو بده .-

 من جوابی ندارم . می خوام بخوابم .خسته ام .-

 من شام نخوردم -

 می خوردی . مادر و خواهرتون بهتون ندادند .-

 دادند . نخوردم تا جنابعالی بیایید با هم بخوریم .-

 منتظر بودید .-

.وقتی فکر می کردم این دکتر چه حرفها که نمی تونه بزنه و چه کارها نمی نخیر . چون امید نداشتم شما برگردید -

 تونه بکنه .اتیش گرفتم و به خودم بدو بیراه می گفتم که چرا اجازه دادم با دکتر بری .

 مگه اجازه من دست توئه ؟-

 اره فعال هست .-

 اشتباه نکن . اصال این طور نیست .-

 ه جواب شو ندادم .هست . برای اینکه عصبانی نش-

 شام خوردی ؟-

 نخیر . من فقط انقدر فرصت کردم سالم کنم به خانواده ام . همش توی راه بودم ..-

 پس بلندشو با هم بخوریم . چیزی نگفتم .-

 با التماس گفت :لعیا جان . ...

رم مثل مخمل و مهربان مثل دوباره شده بود روبیک دوست داشتنی و مهربان . هر وقت اوضاع بر وفق مرادش بود ن

ابر می شد ولی وای اگر یک حرفش خریدار پیدا نمی کرد دنیا را به هم می ریخت . البته همه می گفتند که قبال این 
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طور نبود و من همیشه می گفتم از قدم منه و البته که بیراه نمی گفتم چون فقط حساسیتش روی من بود و الغیر . من 

ان می خوردم اگر چند دقیقه منو نمی دید فریادش گوش اسمان را کر می کرد و زمان و نباید از جلوی چشمش تک

 زمین را به هم می ریخت . 

بلند شدم و در اتاق را باز کردم . و صدا زدم تا غذا شو بیارند . کمی بعد غذا شو آوردند . تشکر کردم . تخت را باال 

 گاه نمی کردم کمی که خورد با دست اشاره کرد بسه .آوردم و شروع به دادن غذایش کردم به چشمانش ن

 بخور هنوز چیزی نخوردی .؟-

 نمی خوام . غذا را روی عسلی کنار میز گذاشتم .-

 هنوز دلخوری ؟-

 از چی ؟-

 نمی دونم شاید از انکه پیش خانواده ات نموندی .-

 چیزی نگفتم .

ستکش را دستم کردم و به سمت راست برش گردوندم و روی امروز منو بر نگردوندی . تختش را خواباندم و د-

 صندلی نشستم . 

 لعیا چیزی برام نمی خونی ؟-

 نه حوصله ندارم .-

 نگران نباش پدرت خوب میشه .-

 نگران نیستم .-

 پس چیه ؟ رفتی خونه تون . اومدی غریبه شدی . برای همین می گم نرو خونه .-

 ه .اصال ارتباطی به خونه ندار-

 دکتر چیزی گفته ؟-

 لطفاً سوال نکن . می خوام تو حال خودم باشم .-

 عصبانی شد و گفت :بلند شو . نمی خوام پیشم بشینی . بعد سعی کرد برگرده .

 بچه نشو . بگذار الاقل نیم ساعت بگذره . پشتت زخم می شه ها .-

 توئه .با این صورتی که تو کردی زخم پشتم بهتر از دیدن اخمهای -

 جواب شو ندادم و همان طور باقی ماندم . می دونستم داره نگاهم می کنه .

 خسته نمی شی اینقدر منو نگاه می کنی ؟-

 نه خسته نمی شم اگر چاره داشتم نمی گذاشتم یک لحظه از جلوی چشمام دور بشی .-

 ر روز قبل بود چاره داری و انقدر به خودت فشار بیار تا غش کنی . منظورم به حالش د-

 باورت نمیشه نمی تونم تحمل کنم .-

روبیک سعی کن عادت کنی به اینکه بعد از یک مدتی حاال هر چند وقت باالخره من باید برم .من هم برای خودم -

 زندگی و برنامه هایی دارم .

الق ولی هستی هر وقت چشماشو بست و گفت :نمی خوام بهش فکر کنم حاال که اینجا نشستی هر چند اخمو و بد اخ

 فردا شد بعد فکر فردا را می کنم . 
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بعد شروع به تعریف از داستان های دوران دانشگاهش کرد و منو به خنده انداخت . فضای اتاق را شاد کرد . یک 

 ساعتش تمام شد به پشت برش گردوندم . 

 از دستکش هات بدم میاد-

 کنی خسته نمی شی .این جمله را روزی صد بار دست کم تکرار می-

 هر وقت تو از دست کردن شان خسته شدی من هم از گفتنش خسته میشم -

 پس دعا نکن تا من خسته بشم چون اگر خسته بشم خواهم رفت .-

 سرش را تکان داد و چیزی نگفت در اتاق را زدند و شامم را دادند 

 بخورم به روبیک گفتم بقیه غذا شو می خوره . اول به او بعد خودم 

 نه می خوام از غذای تو کمی بخورم -

 نمی تونی هنوز معده ات عادت نکرده -

بیا اینجا بشین . منظورش صندلی نزدیک تختش بود . خودت بخور فقط کمی از هر کدوم که می خوری به من بده -

 .شام چیه ؟

 سوپ و مرغ سوخاری و ماست و ساالد و دوغ -

 تم بیا اینجا رفتم همانجا نشس-

اول خودت بخور .نه اول منو بلند کن . تختش را باال آوردم . نشستم کمی از سوپم خوردم بعد قاشقش را برداشتم  -

 و کمی از سوپم را بهش دادم 

 ببخش لعیا یادم رفت بپرسم بدت نمیاد با قاشق من توی ظرفت بزنی .-

 لوس نشو بدم نمیاد -

 د نه ؟ببین فقط از دست زدن به من بدت میا-

دوباره شروع نکن می خوام غذا مو در آرامش بخورم . دو قاشق خودم می خوردم .و یکی به او میدادم با اشتها می -

 خورد . غذای خودشو رو به این ولع نمی خورد . سوپ که تمام شد . 

 روبیک دیگه مرغ رو نمی تونی بخوری -

 می تونم فقط کمی با دقت با دستت بذار دهنم -

 صیر . خودت نیست بی هوش که شدی عقل از سرت پریده با دست چرا ؟تق-

 بیشتر دوست دارم یا اهلل زود باش یک تکه -

 بذار زنگ بزنم از دکتر بپرسم -

اخم هاشو درهم کرد و گفت :بهانه بهتری برای تلفن زدن به دکتر پیدا نکردی و صورتش را به سمت دیگر 

 کنار دهانش گرفتم . برگرداند . یک تکه کوچک مرغ را

 بخور قهرو -

 کمی مکث کرد تا خواست بخوره گذاشتم دهنم و گفتم :تا ادب شی زود بخوری . 

 تکه ای دیگه جدا کردم و گرفتم جلو دهانش پرید مرغ رو از دستم بخوره انگشتم رفت تو دهانش . فریادم بلند شد 

 اذیت نکن حاال تا صبح بشین استغفر اهلل بگو روبیک در حالی که می خندید گفت :خوب شد دیگه منو 

 فکر کردی تو باید بگی من که گناه نکردم تو کردی -
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نوش جونم . اگه این گناه گردن منه پس چرا تو ناراحتی من می خوام برم جهنم .دیگه دستکش دستت نکن . -

 روسریت رو هم بردار . 

 صورتم را به سمت دیگه کردم  سینی غذا مو برداشتم و رفتم روی کاناپه نشستم و

 قهر کردی جواب شو ندادم . کمی ماست خوردم و سینی را روی میز گذاشتم -

 ماست می خوری بهت بدم -

 چرا دیگه شام تو نمی خوری ؟-

 سیر شدم -

 بدت اومد؟ حالت صورتم نشان داد که متوجه نشدم اشاره به انگشتم کرد .-

 هم شام خوردیم مزه داد.  نه واقعاً سیر شدم .امشب با-

 مرسی همین حرفها را می زنی بدون تو نمی تونم نه بخورم نه بخوابم -

 فقط می خواهی بی هوش بشی -

 دقیقا یا دنیا با تو یا اصال دنیا را خط می زنم -

 زبون نریز .همین طوری عزیزی -

 واقعاً لعیا راست می گی؟-

 هم نشه ادامه دادم :یک مریض عزیز برای یک پرستار تمام وقت مگه شک داشتی . برای اینکه سوءتفا-

 واقعاً نمی تونی این طور ذوقمون را قیچی نکنی ؟-

 خودت چی میگی ؟-

 جواب نداد ....

 حاال ماست می خوری یا سینی بگذارم بیرون ؟-

 با قاشق خودت بده -

 نه دیگه به امراض دیگه ات جنون هم اضافه کن -

 قبول -

 ا قاشق خودم یک قاشق ماست بهش دادم خورد و تو صورتم خندید . دیگه بهش ندادم ب

 همین ؟-

 همینم باید سوال جواب بدم -

 به کسی مربوط نیست .-

سینی رو بیرون گذاشتم در را بستم و گفتم ولی به بدن جنابعالی مربوطه . رفتم مسواک زدم و وضو گرفتم و اومدم 

 د از نماز بلند شدم . وسایل نمازم را جمع کردم مشغول نماز شدم . بع

 نمی دونم . ولی جبران می کنم -

 چه جوری ؟ -

 بذار از جام بلند شم تورو می خوابونم سر جام و یک عمر.... بعد نگاهم کرد و حرفش را تمام نکرد-

 تو سالم شو از جات بلند شو نمی خواد تالفی کنی -

 بعد تو چه کار می کنی ؟-
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 به خودم مربوطه -

 باشه . پس به من مربوط نیست . خواستم بخوابم که -

 لعیا منو بر نگردوندی . -

بلند شدم دستکش دستم کردم و به سمت چپ برگرداندم و نشستم روی صندلی سرم می خارید با دست آزادم سرم 

 را خا راندم. 

 من خوب شم تو کچل شدی .-

 راضیم . تو به اون فکر نکن .-

 بعد رو دست مامان و بابات می مونی .؟-

 سرم را تکان دادم 

 نکنه یکی هست که تو رو کچل هم قبول داره ؟ بازم به سکوتم ادامه دادم -

 موهات لخته یا حالت داره ؟-

 فکر کنم به تو مربوط نیست -

 این که دیگه گناه نداره -

 چی ؟-

 اینکه بدونم موهات چه حالتی داره ؟-

 ره یا نداره ؟دا-

 نداره . ولی من نمی خوام بگم -

 چرا ؟-

 چون بعدش می شینی برای خودت خیاالت می بافی بعد گیر میدی حاال یکبار موها تو ببینم -

 اینقدر منو تابلو نکن نشون بده -

 باشه . تو هم سوال نکن -

 ابات . لعیا جون من موهات چطوریه ؟ سکوت . جون لیالتون . سکوت . جون ب-

 تا اینو گفت اشک توی چشمم جمع شد 

 ناراحتت کردم قصدی نداشتم خوب مرگ من -

 ببین چه سمجی هستی . مو هام خرمائیه . لخته . بلنده . دیگه چی ؟-

 چه با حال . حتما خیلی دیدن داره ؟-

 اه می کنم اصال دیدن نداره . فقط برای من زحمت داره . دانشگاه که رفتم اول موها مو کوت-

 بی خود دست بهشون نمی زنی . خدا چرا روبیک فکر می کنه من ملک مطلق اون هستم -

 اگر موهات اینقدر بلنده چرا از زیر شالت بیرون نیست -

 برای اینکه توی لباسمه -

 اذیت نمی شی ؟-

 می شم . ولی تو بگو چه کار کنم ؟-

 هیچی بزار بیرون اون که گناه نداره -
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 بیک چرا گناه نداره اونم جزء زینت زن به حساب میاد رو-

 باشه خوب فهمیدم -

 اگر پسر خوبی باشم یک روز می ذاری موها تو ببینم -

 نخیر . می خوای برام برس بکش -

 چه شود . راستی میدی؟ سرم را برگردوندم و شروع به زمزمه یک شعر کردم . -ذوق زده گفت 

 بلند بخون -

  نمی خوام-

 بابا خودت گفتی د کلمه که دیگر گناه نداره -

 باشه .من می خونم ولی تو چشمها تو ببند شاید خوابت ببره -

 نمی خوام می خوام نگات کنم ببینم وقتی شعر می خوانی چه شکلی می شی ؟-

 شکل گور خر . بعد روبیک از این اسم زد زیر خنده حاال بخند کی بخند . -

 ر حاال چرا گور خ-

 چه میدونم همین طوری گفتم -

 بخون لعیا بخون دیگه .-

 باشه -

 شروع کردن به خوندن

 

 

 زندگی یافتن سکه ده شاهی در جوی خیابان است 

 زندگی مجذور آئینه است 

 زندگی گل به توان ابدیت 

 زندگی ضرب زمین و ضربان دل ها 

 زندگی هندسه ساده و یک سان نفس هاست 

 هستم باشم هر کجا 

 اسمان مال من است 

 پنجره . فکر . هوا . عشق . زمین . مال من است 

 چه اهمیتی دارد 

 گاه اگر می رفتید 

 قارچ های غربت

 

 

چند قطره اشک ره گم کرده راه یافته از چشمم فرو چکید . به ساعت نگاه کردم یک ساعت تمام شده بود روبیک را 

رد قطر های فراری اشک هر کدام از یک طرف غلتیدند . خواستم با دستم که در برگرداندم چشمش را باز ک

 دستکش بود پاک کنم .
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 نکن . می سوزه -

 دستکش ها را درآوردم دستمالی برداشتم و اشکها شو پاک کردم 

 ببخش اذیتت می کنم -

 لبخند زدم 

 این گذشتت منو گشته -

 تو خوب بشو نیستی -

 بیدم تمام بدنم درد می کرد ولی خوابم نمی برد . رفتم سر جام خوا

به یاد پدرم افتادم که ممکنه چه بیماری داشته باشه که آقای دکتر به من نگفت . با همین خیاالت خوابیدم فکر کنم 

خواب بدی دیدم چون با صدای روبیک بیدار شدم . داشت منو صدا می کرد بلند شدم عرق کرده بودم شالم را 

 دم درست کر

 چیزی شده ؟-

 توی خواب ناله می کردی صدات کردم خواب بد نبینی .-

 تشکر کردم پرسیدم چیزی می خواهی ؟ 

 نه راحت باش . -

 نگاهش کردم تشنه بود بلند شدم . 

 بیا کمی اب بخور . -

داد رفتم وضو گرفتم و با لبخند قبول کرد کمی از اب لیوان نوشید . اذان صبح را گفته بودند ساعت اینو نشان می

مشغول نماز شدم بعد از نماز برای سالمتی پدرم دعا کردم و گریه کردم پدرم مرد زحمت کشی بود . بعد از نماز و 

 دعا نشستم و سجاده را جمع کردم و چادرم را تا کردم گذاشتم روی تخت . 

 روبیک گفت :خوش به حال خدا 

 چرا ؟ -

ا راستی . انگار حرف جدیدی یادش امد گفت :تو بعد از خدا کی رو خیلی دوست داری تو بنده ی شاکر خدایی . لعی-

 ؟

 پدر و مادر و لیال .-

 بعد ...-

 هنوز تصمیم نگرفتم -

 یعنی هستند کسانی که بعد از اینها دوستشون داری ولی ترتیب شو نمی دونی ؟-

 و بعد از ... نفرات قبل شون دوست دارم  اره . خیلی ها هستند ولی نمی دونم کدومشون بعد از لیال-

 یک سوال دیگه -

 روبیک بخواب -

 همین اخریه -

 خوب بپرس -

 تو این لیستت ایا من . دکتر و سامان هم هستیم ؟-
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 اره هستید .-

 کدوممون قبل از اون یکی هستیم -

 روبیک نه خودت رو اذیت نکن نه منو بس کن -

 نه جون من کی اوله ؟-

 تو اولی خوب شد .-

 نه با این طور گفتن معلومه از سرباز کنی حرف زدی منم قبول ندارم . -

 طبق معمول داشت خودش را اذیت می کرد . 

حتما سامان اوله چون هم جوونه هم سالمه من که سالم نیستم . دکتر هم که جوون نیست تازه اول با سامان اشنا -

 شدی 

مان هیچ برتری نداره دکتر ممکنه . جوون نباشه ولی تجربه ای که داره جبران جوونی شو نه اصال این طور نیست سا-

 می کنه تو هم که همیشه این طور نمی مونی باالخره از روی تخت بلند میشی 

 تا اون موقع سامان قاپ تورو دزدیده . پس سر من و دکتر بی کاله می مونه -

ناگونم از جمله پسر اقا کاظم و پسر خاله اکرم خانم بهت بدم تا ببینی پس بگذار یک لیست از خواستگارهای گو-

 کدومشون اول ترند 

 با چشمهای غضب الود نگاهم کرد و گفت :نه دیگه من رفتم اخر خط بعد دلخور چشماشو بست 

 چون می دونستم نباید عصبانی بشه رفتم کنارش و با آرامش صداش کردم 

 روبیک ..-

 جواب مو نداد 

 روبیک جان -

 بله -

 دلخور شدی ؟-

 نشم ؟ من احمق اینجا خوابیدم و از زمین و زمان خاطر خواه برای خانم پیدا می شه -

 من که جواب شون کردم .خودت می دونی که من اصال قصدم ازدواج نیست . البته حاال حاالها -

 بهتر . پس خیالم راحت باشه .-

 اه راحت باش -

 ک بچه معصوم که دغدغه فکریش فقط اینکه مادرش کنارش باشه و از کنارش نره .خندید عین ی

رفتم سر جام خوابیدم ولی خوابم نمی برد . روبیک خوابید و ساعت هشت بلند شدم و آماده شدم برای یک روز 

 کاری دیگر 

دادند . من توی حیاط نگران طبق معمول دکتر و دست یارانش امدند . روبیک حمام کرد و کارهای الزمه را انجام 

قدم می زدم ظهر شده بود که تلفن زنگ زد الهه خانم گوشی را برداشت و بعد از کمی صحبت منو صدا کرد تازه 

 وارد سالن شده بودم 

 بله ؟-

 لیال خانمه . با عجله گوشی را گرفتم و لیال صداش گرفته بود معلوم بود خیلی گریه کرده . -
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 بود خیلی گریه کرده  . گرفته بود معلوم 

 چی شده ؟ راستشو بگو .-

 شروع کرد به گریه کردن . یکی گوشی رو ازش گرفت .فهمیدم سینا است 

 بعد از سالم پرسیدم اقا سینا چی شده ؟ -

 نگران نباشید هنوز چیزی نشده . -

 درست بگید ببینم چی شده ؟ -

بود اون نوار قلب و اکو و تست ورزش گرفتن و گفتن یکی از  صبح ما رفتیم کلینیکی که دکتر راد ادرس داده-

 دریچه های قلب پدرتون مسدود شده ؟

 خوب ؟-

 همین از ان طرف لیال چیزی گفت که سینا گفت :خدا بزرگه -

 لیال چی میگه ؟ -

 چیز مهمی نیست . لیال گوشی را گرفت و گفت -

مان می شه چون بیمه که نیستیم تازه اگر رک واقعاً بسته باشه باید لعیا دکتر گفت هزینه انژیو به پنج میلیون تو-

 بالن بزنند یا عمل باز قلب بکند و این یعنی . گریه کرد . 

من مفهوم ان را فهمیدم یعنی ده میلیون یا بیست میلیون پول برای عمل قلب چطور این پول رو جور کنیم من هم 

 گریستم . 

احت حرف بزنم خودش را در انتهای سالن مشغول کرده بود ولی وقتی گریستن منو دید الهه خانم برای اینکه من ر

 کنارم امد و

 پرسید :چی شده ؟ خبر بدی بود ؟

 پدرم قلبش ناراحته باید عمل کنه -

 خوب این که چیزی نیست خیلی ها قلبشون با باتری کار می کنه و سالها زنده اند این که چیزی نیست -

و چیزی نبود خرج یک روز خونه شون نزدیک یک میلیون بود چیزی نیست ولی برای ما ... همانجا نشستم بله برای ا

. فکر کردم ولی فایده نداشت ما راه چاره ای جز فروختن خانه نداشتیم . و اگر اونو میفروختیم کجا زندگی می 

 کردیم تازه مگر ان خانه را چقدر می خریدند . 

 موبایل هنوز دستش بود معلوم بود تازه با کسی صحبت کرده . نزدیکش شدم آقای دکتر صدام کرد 

 پس شما هم می دونید -

 سرم را تکان دادم 

 نگران نباشید هم کارم گفت اگر زود اقدام کنید خطری نیست -

 یعنی چقدر زود -

 د عمل می کنند یعنی فردا بخوابند بیمارستان انژو انجام میشه اگر مشکل حل شد که هیچ اگر نش-

 هم کارتون گفتند هزینه اش چقدر می شه ؟ -

 این که مشکلی نیست .-

 هست .لیال گفت .هزینه انژیو فقط چهار تا پنج میلیونه -
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 دکتر سرش را تکان داد و گفتم :اگر عمل بخواد .

 تا بیست میلیون هزینه داره -

 بعد پدر من از کجا باید این پول را تهیه کنه -

 ک هام ناخواسته از گونه هام سرازیر شد اش

 بریم کمی قدم بزنیم -

 سرم را تکان دادم صدای روبیک از اتاق بلند شد انگار بو کشید من با کسی حرف می زنم یا جایی می رم 

 نمی خواد جواب شو بدی بیا بریم .-

 بلند تر می شد . نزدیک در سالن شده بودم که دلم طاقت نیاورد صدای فریاد روبیک هر لحظه

شما صبر کنید و به سمت اتاق روبیک رفتم در را باز کردم و زود بستم چون روبیک برهنه بود و پرستار ها در حال -

 تن کردن لباس هاش بودند .

 برای چی منو بی موقع صدا می زنی تو که هنوز لباس تنت نیست ؟ -

 نباشه بیا تو -

  نه نمی یام بزار کارشون تموم شه-

 کجا می ری ؟-

 توی حیاط قدم می زدم -

 با کی ؟-

 با سایه ام -

 دکتر کو ؟-

من دیدمش داشت می رفت و باهم راهش صحبت می کرد فکر می کنم کسی کارش داشت رفت بیرون . کارش -

 داری؟

 نه -

 روبیک من می روم توی حیاط چقدر کار داری ؟-

 نیم ساعت یا سه ربع دیگه -

 شنیدی ؟-

 اره منم همون موقع می یام پیشت -

 مطمئنی دکتر رفت بیرون به دکتر نگاه کردم که بیرون از سالن ایستاده بود -

 مطمئنم -

 باشه لعیا می خوای نرو توی حیاط توی سالن بمون -

 نمی خوام می خوام برم توی باغ یک کم نفس بکشم .خداحافظ -

سالن با دکتر همراه شدم حیاط را دور زدیم پشت حیاط باغ بزرگی بود سریع رفتم تا دیگه حرف نزنه بیرون از 

آهسته از میان درختان رفتیم تا به آالچیق وسط باغ رسیدیم . دکتر خیلی راحت راه میرفت داخل آالچیق شد و روی 

اده بود نشستم نیمکت نشست و با دست اشاره به کنارش کرد تا من بنشینم . من با کمی فاصله از جایی که او نشان د

 . 
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 شما نگران چی هستید ؟-

 نگران پدرم -

 کسی تو اقوامتون نیست که کمکتون کنه ؟-

 نه همه مثل خودمونند -

 پس چی کار می کنید ؟؟-

 فقط می مونه خونه مون . اونو باید بفروشیم تا پول عمل رو فراهم کنیم -

 این کار خیلی طول می کشه -

 دیگری نیست . و از این که چاره ی دیگری نداشتیم . گریستم چه کار کنیم . چاره -

من در حال ساختن یک بیمارستان هستم فرزندی که ندارم خواستم بعد از خودم یک طوری اسمم را زنده نکه دارم -

 و گرنه دریغ نمی کردم 

 سرم را به عالمت اینکه می دانم تکان دادم 

 فقط یک کار می شه کرد -

 د کردم و نگاهش کردم سرم را بلن

 فقط احتیاج به کمی گذشت و فداکاری داره .... -

 چکار میشه کرد -

 شما به عقد موقت روبیک در بیائید -

با دهانی باز و قطرات اشکی که تنها روی گونه ها مانده بود و همراهی نداشتند نگاهش کردم عمق نگاهش تاسف 

 بود .

 

گیریم که خرج عمل پدرتون بشه . می دونم خیلی سخته روبیک غیر قابل تحمله مهریه عقد موقت را انقدر می -

 همین طوری شم زندگی را بر شما زهر کرده ولی فقط چند ماه و بعد تموم میشه اما پدرتون زنده می مونه چی ؟ 

 یعنی اگر پدرم عمل نشه زنده نمی مونه . 

ون وقت زیادی نداره . هر لحظه در شرف سکته است . حتی می خواهی بهش فکر کنی ؟ ولی فقط چند دقیقه پدرت-

 وقتی ما اینجا در حال گپ زدن دوستانه هستیم . او لحظه به لحظه به مرگ نزدیک تر میشه 

 من باید چی کار کنم ؟-

 شما فقط موافقت کنید بقیه کارها با من -

 چه طوری ؟-

د و برای اینکه پشیمون نشید امشب پدر شو بیاریم تا عقد من می رم به روبیک و مادرش میگم شما موافقت کردی-

 انجام بگیره در صورت موافقت من می رم پدرتون را میارم

مادرم و لیال نفهمند به پدرم هم نگید برای چی قبول کردم بگید بخاطر اینکه به گناه نیفتم .اگر پدرم بفهمه قبول -

 نمی کنه 
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مش متوجه شدم که شما به پدرتون رفتید با این همه گذشت و فداکاری هر می دونم تو همون لحظات اول که دید-

کس دیگری بود با این رفتار روبیک تا حاال صد دفعه فرار کرده بود و شما در حالی که همه آنچه را دریافت می کنید 

 به پای خانواده می ریزید 

 اینها که کاری نیست -

 نیستید . بعد از جا بلند شد و گفت :بریم هست . ایثاره . گذشته . خودتون متوجه -

 شما برید .من می خوام کمی اینجا بنشینم .-

 چیزی نگفت و راه افتاد . کمی که دور شد صداش کردم برگشت باورم نمیشد که دکتر ها هم گریه کنند 

 به روبیک نگید مجبور به این کار شدم . سرش را تکان داد و رفت . -

ین فاصله برق اشک را در چشمان بی رنگش دیده ام . شروع کردم به گریستن . به تلخی همه زهر او نفهمید که از ا

های دنیا گریستم . پدرم مهم تر بود . روبیک آنقدرها هم بد نبود . باید مثل یک برده عمل می کردم . باید به خاطر 

درم گفته شما اصال درد نداشتید ؟ پدرم هم لبخند سالمتی پدرم این کار رو می کردم . لیال برام گفته بود که دکتر به پ

زده . یعنی به خاطر ما تحمل می کرده تا مبادا این مریضی هم به هزینه زندگی اضافه بشه . او گذشت کرده بود مثل 

 همیشه حاال نوبت منه . 

یک در حال حرف زدن بلند شدم و آهسته به خانه رفتم وارد سالن شدم در اتاق روبیک ایستادم الهه خانم و روب

 بودند منو که دیدند سکوت کردند . 

روبیک نگاهم کرد حالت نگاهش مشمئز م کرد احساس کردم نگاهش مالکانه است و پیروز مندانه . وقتی که دید دم 

 در ایستادم 

 بیا تو -

 می خوام چادرم را بردارم . می رم بیرون بشینم -

 که بی خود جایی نرم . آرامش قبل از طوفان  هر طور مایلی مثل همیشه اصرار نکرد-

لبخند گرگ قبل از حمله به میش . چادرم را برداشتم و از در امدم بیرون رفتم کنار پنجره که مشرف به حیاط بود 

نشستم به همه چی فکر کردم دکتر رفته بود پدرم را بیاره . تا منو به عقد روبیک در بیاره یک پسری که از گردن 

 فعالیت نیست . معلوم نیست هیچگاه به فعالیت برسه یا نه .  قادر به

ماشین اقا کاظم وارد شد پدرم و آقای دکتر پیاده شدند احساس کردم پدرم خمیده تر از همیشه است . بلند شدم . 

. دکتر جلو راهشان ایستادم به هم رسیدیم دست در گردن پدرم انداختم و پیشانیش را بوسیدم او پدر عزیز من بود 

لبخندی زد و به این عاطفه پدر و فرزندی نگاه می کرد . به سمت اتاق روبیک راه افتادیم . دم اتاق با خجالت 

 ایستادیم . سالم کردیم . الهه خانم جلو امد و سالم و احوالپرسی کرد . دکتر وارد شد بعد پدرم و در اخر من .

سمت تخت روبیک رفت تا با او دست بدهد و روبیک شرمگین روبیک با پدرم به گرمی احوالپرسی کرد پدرم به 

 پایین را نگاه کرد . از اینکه قادر به حرکت دادن دستانش نبود خجل بود .پدرم به نرمی روی دستش زد :

 خدا بزرگه جوون امیدت به خدا باشه و بس -

تا دستور پذیرایی بده . دکتر اشاره کرد مردد در نشستن بودم که پدرم و دکتر روی کاناپه نشستند . الهه خانم رفت 

 روی صندلی کنار روبیک بنشینم . همان کار را کردم 
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میوه و شیرینی و چای برای پذیرایی روی میز چیده شد . صدای یا اهلل گویان ما را متوجه رسیدن اقا کاظم کرد و یک 

نشست . اقا کاظم بیرون رفت . الهه خانم هم  روحانی همراه او بود با سالم و تعارف وارد اتاق شد و در کنار پدرم

 روی مبل نشست 

 با صحبت های آهسته دکتر با مرد روحانی متوجه امر شد و گفت 

 مدت عقد موقت چه مدت و مهریه الزم چقدر خواهد بود -

ش می کرد . دکتر گفت :مدت عقد دو ماه و مهریه توافقی . پنجاه سکه بهار آزادی است که الهه خانم در سکوت گو

او هیچ چیز جز سالمتی روبیک برایش مهم نبود . ولی روبیک مخالف بود و او میخواست مدت را بیشتر کنیم . اما 

دکتر گفت :دو ماه کافیه . ولی روبیک با اصرار می خواست مدت بیشتر باشه من و پدرم چیزی نمی گفتیم . الهه خانم 

 گفت :

 روبیک و مهریه را هم دو برابر کنید .مدت را دو برابر تا سالمتی نسبی -

 دکتر به من نگاه کرد این یعنی همه پولی که پدرم نیاز داشت 

 روبیک یک دفعه گفت :اصال چطوره عقد دائم بخونیم . 

 انگار اعتراض من فضا را شکافت و بر همه گوشها کوبیده شد 

 . دکتر گفت :نه اگر قرار برای عقد دائم باشه انشااهلل بعدا 

الهه خانم هم ناراضی بود چون وقتی روبیک علت را پرسید او را همراهی نکرد . او منو فقط برای پرستاری شب و 

 روز فرزندش می خواست نه عقد دائم و همسرش .

به مدت فکر نکردم به اینکه اگر کنکور قبول شوم روبیک اجازه رفتن ندهد بعدها به این مشکل برخوردم باید چی 

 . کار کنم

 همه با رضایت قبول کردند و روبیک با ناراحتی 

وکالت گرفته شد و با آهسته ترین صداها بله را گفتم . بعد خطبه خوانده شد برای مدت چهار ماه به عقد موقت 

 روبیک در امدم . 

 مرد روحانی گفت :که مهریه متعه عندالمطالبه در زمان است . 

 ش را می نویسد الهه خانم گفت :که معادل نقدی چک

 پدرم با تعارف و افتادگی گفت :که الزم نیست او نمی دانست که ملزومات هم اوست 

شیرینی را دکتر گرداند و من با اکراه برداشتم و میان دستانم مثل یک شی با قیمت حفظش کردم بعد از خوردن 

او الهه خانم و دکتر و پدرم هم از اتاق  چای و شیرینی مرد روحانی آماده رفتن شد و اتاق رو ترک کرد همزمان با

 بیرون رفتند . به دنبال انها قصد خروج داشتم که روبیک صدام زد لعیا نرو 

 می رم با بابام خداحافظی کنم -

 فقط برای چند ثانیه برو . -

 رفتم پدرم را بوسیدم و به خدا سپر دمش و او رفت تا با اقا کاظم به خانه برود 

 هی کردم غم نگاه دکتر راد مونس همه درد نگاهم شد .به دکتر نگا

 دکتر پدرم که نفهمید -
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نه خیالتون راحت باشه الهه خانم که چک را نوشت فردا با دکتر متین هماهنگ میکنم با پدر تماس بگیره و اونو -

 برای درمان به کلینیک بخواد و بگه هزینه ای را نخواهد گرفت به خاطر آشنایی با من .

 از این کالم شرمگین سرش را پایین انداخت . 

 صدای روبیک بلند شد که می گفت :لعیا .. 

 نگاهم در نگاه دکتر گره خورد . احساس کردم دندانهای دکتر همدیگر را می سائیدند ولی چرا ؟ 

وردم و تا کردم و سر با سنگینی به سمت اتاق روبیک رفتم و خودم را به خدا سپردم . وارد اتاق شدم چادرم را در آ

 جایش گذاشتم 

 روسریت رو هم در بیار . اون رو هم درآوردم -

 لعیا موها تو باز کن مثل یک برده مطیع بافت موها مو باز کردم و برس کشیدم -

چقدر زیبا شدی خدا می دونه که زن با موهاش چقدر زیباتر میشه که می گه موهاشونو بپوشند . همان طور که -

 دست نشستم  برس به

 بیا پیش من -

 بزار نماز ظهر و عصرم را بخوانم -

 قبول کرد وضو گرفتم و مشغول نماز شدم . 

غذای روبیک را آوردند کنارش نشستم و مشغول غذا دادن به او شدم تمام غذا شو خورد . بعد از غذا کنارش 

چشماشو بست و خوابید . حاال خیالش نشستم و برش گردوندم به سمت راست با دست نگهش داشتم با آرامش 

راحت بود که دستکش در کار نیست . روبیک خوابش برد بعد از یک ساعت برش گردوندم و به پشت خواباندمش 

 با ناله از خواب بیدار شد 

 چی شد؟-

 پشتم می سوزه . فکر کردم بازی حدیده تخت را باال آوردم . تکان تخت فریادش را به اسمان برد -

 شد چرا فریاد می زنی ؟ چی-

 پشتم می سوزه . انگار زخم شده -

 لبه تخت نشستم روبیک را به سمت خودم کشیدم سرش را به شانه ام تکیه دادم و لباسش را باال زدم واقعاً زخم بود 

 چرا این طور شده ؟ -

 زخم ها نشان می داد که خیلی تازه نیستند .به صورتش نگاه کردم 

 ر بگم پماد چیزی براش تجویز کنه حتما درمان داره ؟باید به دکت-

 پماد داده توی کشو ست -

 پس چرا به من نگفتی ؟-

وقتی تو اینقدر حیا داشتی که دستم را نمی گرفتی چطوری می خواستی مثل االن تو بغلت بیفتم و تو کمرم پماد -

 بمالی . 

 دیدم راست میگه دلم برای یک ذره مظلومیتش سوخت 

 تو می گفتی من یک فکری می کردم . -

 دوباره خواباندمش ناله اش به اسمان بلند شد .
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پماد را از کشو برداشتم دوباره لبه تخت نشستم بلندش کردم و به سینه ام چسباند م سرش را کنار سرم نگه داشته 

 بود 

 سرت را روی شانه ام بذار تا بتونم یک دستم را آزاد کنم -

انه ام خواباند پماد را روی کمرش مالیدم گاهی صورتش را میان گودی گردنم فشار می داد می سرش را روی ش

فهمیدم در ان ناحیه درد و سوزش بیشتر است . تمام پشتش را پماد آغشته کردم و کمی ماساژ دادم پشتم درد 

 گرفته بود . 

 بسه می خوابی ؟-

 جام خوبه -

 کمر من درد گرفته -

 کاری نیست و گرنه تالفی می کردم  حیف که دستم-

 به سمت عقب هولش دادم 

 بزار صورتت را ببینم فوری خواباندمش -

 داری شیطون می شی ؟-

 فرشته مراقب من خیلی قویه شیطانی فایده نداره -

 خوشم میاد که اقرار به ضعف می کنی -

 گاهی ممکنه فرشته خوابش بره یا بره مهمونی . -

 دستها مو شستم به سختی چربی از دستم برده شد .روبیک چند بار صدام کرد بیرون که امدم  خندیدم رفتم

خیلی بدت امد ؟ مثل اون قاتلی که دستاش خونی بود و از عذاب وجدان هر چه می شست فکر می کرد خون ها -

 پاک نمیشه هر چی می شستی فکر می کردی تمیز نمیشه 

 زیاد بود  نه این طور نیست . چربی پماد-

باید به دکتر بگم تختت را بکشیم کنار دیوار تا توی روز تکیه بدی بتونی پاها تو اویزون کنی ؟ تا خون در پاهات -

 جریان بهتری پیدا کنه ؟ 

 یعنی جای تخت تو ؟-

 اره دیگه -

 تو کجا می خوابی . -

 ؟؟  چطوره بگم یه تخت دو نفره بیارن تا تو هم راحت همان جا بخوابی-

 دقیق نگاهش کردم ببینم داره شوخی می کنه یا جدی می گه ؟ درحالی که خیره در میان چشمانم می نگریست . 

ناراحت می شی اگر بگم این کارو بکنند تو پیشم می خوابی چون می تونم بگم تخت را بیارند ولی نمی تونم شبها -

 مجبورت کنم پیشم بخوابی ولی اگر رضایت بدی . 

 ا پایین انداختم .سرم ر

 به من نگاه کن . سکوت کردم .-

 سرت را باال بگیر . منو ببین انقدر با دست هات بازی نکن . -

 نمی تونستم بهش نگاه کنم .
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 با صدای بلند تری گفت :اگر این دست لعنتی کاری کرد . لعیا از چی می ترسی ؟ لعنتی به من نگاه کن . 

 یار باال .هنوز کارش بودم گفت :منو ب

 تختش را باال آوردم حاال به حالت نشسته بود 

 بشین . -

 لب تختش نشستم ولی هم چنان بهش نگاه نمی کردم .

 لعیا خواهش می کنم به من نگاه کن .-

سرم را باال گرفتم دست من نبود که وقتی چشمانم را باال آوردم انگار درهای زندان را گشوده بودند و قطرات اشک 

 ر کنان از چشمانم می گریختند .فرا

روبیک صورتش را به من نزدیک کرد و گفت :اینقدر سخته کنار یک نفر بخوابی که فقط لذت دیدن را می بره . می 

 خواهی از اونم محروم باشم . باشه هر چی تو بخواهی . چی می گی ؟ 

لی اگر دو تا تک نفره باشه طی روز میشه بی اگر تخت دو نفره باشه نمی تونی تکیه بدی و پاها تو اویزون کنی و-

 نشون فاصله انداخت تا تو راحت باشی .

 نمی دونی چقدر مهربونی . فقط من می دونم . -

 داشت صورتش را بیشتر به من نزدیک می کرد 

 کرد بلند شدم و رفتم طرف در اتاق گفت :کجا ؟«

 بگم شام تو بیارن .-

 ر برای در رفتن . خودشون می یارن . بهانه نیا-

 فرار نمی کنم . واقعاً می رم یک چیزی برای خوردن بیارم . -

 برای اعتراض مجدد صبر نکردم و به آشپزخانه رفتم و غذای روبیک را گرفتم . 

 اگر شام منم آماده است با هم می برم .-

 آماده است .-

ک ماتم برد به پهنا صورتش داشت اشک می ریخت سینی را روی هم قرار دادم و بردم داخل اتاق از دیدن روبی

نزدیک بود غذاها از دستم بیفته . انها را زود روی میز گذاشتم با سرعت به سمتش رفتم کنارش نشستم و با دست 

هام اشکها شو پاک کردم صداش کردم روبیک جان . چشماشو بسته بود سرش را توی بغلم گرفتم چنان هق هق سر 

 کنده شد . صورتش را به دستام گرفتم و با التماس گرفتم .داد که دلم از جا 

 روبیک جان من ؟ -

 نفس نفس افتاده بود حاال دیگه من گریه می کردم پیشانیم را به پیشانیش چسباندم گفتم .

 مرگ من بس کن . خواهش می کنم . او توجه نمی کرد دیدم فایده نداره از در تهدید درآمدم.-

 می ذارم می رم تا صبح بر نمی گردم . اگر تمومش نکنی-

گریه اش آهسته تر شد ولی قطع نشد بلند شدم سرش را آهسته روی بالش گذاشتم شالم را سر کردم و به سمت 

 در رفتم در اوج گریه بود در را بار کردم یک دفعه صدا کرد لعیا . لعیا نرو .....

 حال در را بستم به سمتش دویدم ...برگشتم دستش بین اسمان و زمین مانده بود بعد خوش
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روبیک دست تو بلند کردی . دست شو گرفتم و به نوک انگشتش بوسه زدم .چشماشو باز کرد تعجب .حسرت و -

شادی همه در نگاهش موج می زد .دستش را باال بردم و با سر انگشتانش اشکش را پاک کردم داشت به هم ثابت 

 شوکمی شد هر کدام از اعضای روبیک با 

و یک هیجان عصبی به حرکت در میاد ولی تا حرکت کردن همه اندام روبیک شاید از من دیگر چیزی باقی نمی ماند 

 ولی این خیلی مهم نبود . 

 با لبخند نگاهش کردم . دستمال را تر کردم و صورتش را از اشکها شستم و کنار تخت را باال آوردم . ناله کرد .

 چی شد ؟-

را ناحیه کمرم خیلی درد می کنه نگران شدم کلیه هاش بود .غذا شو آوردم و کنارش نشستم و ارام ارام نمی دونم چ-

 دهانش کردم 

 خود تم بخور .-

 این غذای شماست . -

 اهان یادم نبودم . سعی کرد دستش را باال بیاره کمی سر جام جابجا شدم یعنی به نوعی ترسیدم -

 فت :ترسیدی ؟ من وتو محرم هستیم دیگه از چی می ترسی ؟ دستش را روی پام گذاشت و گ

چیزی نگفتم سعی کرد دستش رو باال بیاره عضالت صورتش شاید از درد یا فشار کش اومد و لبهاش در هم پیچید 

دستش را به صورتم رسوند و روی گونه ام کشید . هر چند از داخل می لرزیدم ولی در ظاهر لبخند زدم . توی دلم 

 م .گفت

 چه شانسی دارم من تا حاال دستش کار نمی کرد همین امروز که محرم شدیم دست شم به کار افتاد .-

روبیک دست شو انداخت غذاش تموم شد . رفتم ظرفش رو روی میز گذاشتم خواستم روی مبل بشینم و غذا مو 

 بخورم .

 لعیا بیا پیش من .-

 د جلو شانه ام انداختمش عقب .باشه غذا مو بردم کنارش .مو هام امده بو-

 به این بازیچه من کاری نداشته باش . بگذار دورت بریزند .-

 دورمند . می افتند توی غذا کمی سوپ خوردم قاشق شو آوردم گفتم :می خوری ؟-

 خندید از سوپ دهنش کردم .

 اگر دکتر بفهمد .-

 بفهمه اختیار شکمم که با خودمه .-

 این همه مدت نخوردن نمی تونی این طوری با سرعت همه چی بخوری.نه دیگه . بعد از -

 من با اون اب رقیق سیر نمی شم .-

 به دکتر می گم .-

 نه . ادامه داد . خودم می گم . خوشم نمیاد زیاد با دکتر سر و کار داشته باشی .-

 منظوری ندارم .-

 می دونم ولی اون داره . -
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که توی سینی بود نصف کردم با چنگال برداشتم و جلوی دهانش گرفتم . خندید و  نگاهش نکردم کتلت هایی را

 خورد بعد خودم خوردم . 

 بعد از چند تکه خوردن از درد به خودش پیچید ظرف غذا مو روی میز گذاشتم و گفتم :چی شد ؟ ...

 

 دردش شدیده .-

 زنگ بزنم دکتر بیاد ؟-

 ونی اینجا ؟فقط دنبال بهانه ای تا اونو بکش-

 من دنبال بهانه ام چه فایده ای به حال من داره ؟-

 من نمی دونم اینو خودت بگو بعد از درد به خودش پیچید .-

 من چه کار کنم بذارم درد بکشی ؟-

 بیا پشتم رو بمال .-

می کردم از رفتم سرش را روی شانه ام تکیه دادم و اونم دست شو دور کمرم انداخت خیلی معذب بودم احساس 

 درون گر می گیرم شروع به مالیدن کردم در ناحیه ای که می گفت درد می کنه کمی که گذشت .

 اروم شدی ؟-

 بهترم .-

 بزار بخوابونمت . منظورم این بود که دستش را برداره .-

 نمی خوام بزار راحت باشم .-

 منم که مهم نیستم . -

 تورو ناراحت می کنم ؟ -

 خسته میشه ؟خوب کمرم -

 می مالم برات و دستش به آهستگی روی کمرم باال رفت .-

 نمی خوام بزار بلند شم .-

 تا فرار کنی . چرا می خوای از دست من فرار کنی ؟ حاال که دیگه مشکلی نباید باشه .-

مشغول نماز شدم  چیزی نگفتم ولی با دست پنجه دستش را از خودم جدا کردم و بلند شدم رفتم وضو گرفتم و امدم

. 

 الهه خانم بین دو نماز بعد از در زدن وارد شد بلند شدم و سالم کردم .

 راحت باش ....-

 منظورش این بود که نمازم را بخونم بعد پیش روبیک رفت و با او خوش و بش کرد و حالش را پرسید ؟

 خوبه..... ولی نگفت دست شو تکون میده ..-

م چادرم را جلوی الهه خانم در بیارم یا نه خجالت می کشیدم . احساس کردم روبیک با مادرش بعد از نماز مانده بود

آهسته حرف میزنه ذکر نماز را طوالنی کردم بعد بلند شدم چادرم را برداشتم و تا کردم الهه خانم مسحور مو هام 

 شده بود گفت :چه موهای قشنگی ؟ 
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این همه منو از دیدن این زیبایی محروم کرده بعد رو به من گفت :بس که  روبیک گفت :می بینی مامان تا حاال چطور

 ظالمه .

لبخند زدم و سجاده ام را جمع کردم و ظرف های غذا را برداشتم و بردم بیرون و چای ریختم و وارد اتاق شدم 

 .سینی را روی میز گذاشتم . 

 الهه خانم گفت:می گفتی براتون میآورند . 

 فنجان چای را برداشتم و کنار روبیک رفتم و گفتم . بگیر ؟ چیزی نگفتم .

 الهه خانم با تعجب به کار من نظاره می کرد حرفی نمی زد .

 روبیک به آهستگی دستش را باال اورد و فنجان را به سختی گرفت .

المت داد یعنی یاد بگیر الهه خانم جیغ خفیفی کشید بعد روبیک را بوسید خندید و آهسته از کنار صورت الهه خانم ع

 . 

 اخم هامو توی هم کردم . مثل بچه های شیطون خندید بعد دوباره صورتش درهم فشرده شد .

 الهه خانم روبیک چند ساعته از درد کلیه به خودش می پیچه ؟-

 چرا االن می گی ؟ -

 از خودش بپرسید . -

 الهه خانم به روبیک نگاه کرد . 

 اینجا با نگاهش لعیا را قورت بده . الهه خانم سری تکان داد و چیزی نگفت . خوشم نمیاد می یاد-

 راجع به مردم منفی فکر نکن دکتر همچین ادمی نیست ..-

 بیاد بینه چه طرفداری می کنه ؟ حاال به خانم برخورد راجع به طرفدار پرو پا قرص حرف زدم .-

 روبیک این حرف رو نزن .-

 بگم عاشقت بهتره ؟-

 اگر راضیت می کنه این دفعه که دکتر اومد من از قبل اتاق رو ترک می کنم . -

 تا بیرون که من نمی بینمت از دیدنش اظهار خوشحالی کنی ؟ -

 می خواستم از دستش فریاد بزنم ولی به خاطر الهه خانم مراعات حالش می کردم دوباره از درد به خودش پیچید .

 ه هم نزدیک شه باید یه کاری کرد؟ ببین فاصله درد ها ت ب-

الهه خانم گوشی را برداشت و به دکتر تلفن زد و اوضاع رو بهش گفت و بعد هم گفت که منتظریم ممنون و گوشی 

 را گذاشت .

صدای فریاد روبیک بلند شد . دردش شدید شده بود رفتم جلو دستش را گرفتم دست چپش رو که نمی تونست 

 م از درد عرق روی پیشانیش نشسته بود با دست دیگرم پاک کردم .حرکت بده و فشار داد

 یک مسکن بهم بده ..؟-

 بدون تجویز دکتر نمی تونم . دوباره درد به سراغش اومد ..-

 لعنتی یک کاری بکن به مادرش نگاه کردم اضطراب توی چشماش لونه کرده بود ..-

د که دکتر از راه رسید . الهه خانم برای استقبالش رفت دست من کاری از دستم بر نمیاد . نیم ساعت طول کشی-

 روبیک را رها کردم . روبیک فریاد زد :کجا ؟
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موها مو بپوشم .سریع شالم را برداشتم و موها مو از پشت بستم و جمع کردم و شال را سرم کردم و صورتم را -

 اب سالم را داد و حال روبیک را پرسید ؟بیشتر پوشاندم . دکتر وارد اتاق شد به آهستگی سالم کردم . جو

 خوبه ..-

دکتر در حالی که کیفش را باز می کرد به شوخی گفت :پس چرا مامانت را نگران کردی و منو تا این جا کشوندی؟ 

 فکر نکردی من ممکنه برای خودم زندگی داشته باشم . حاال درست بگو کجات درد می کنه ؟

مرش را نشان داد دکتر در حال معاینه چند بار صدای فریاد روبیک را بلند کرد چون روبیک با دست ناحیه ای از ک

پشتش به من بود از صورتش نمی توانستم احساسش را بخوانم .بعد شروع به سوال کردن از روبیک شد که ایا 

 سوزشی در ناحیه مجاری اداری داره یا نه ؟ 

 روبیک به من نگاه کرد و گفت :اره . 

من اشاره کرد برم بیرون از اتاق بیرون رفتم و توی سالن نشستم و تلویزیون را روشن کردم و برای تماشا بعد به 

کردن یکی از شبکه ها فیلم سینمایی زیبایی را پخش می کرد مشغول دیدن شدم فیلم تمام شد ولی از دکتر خبری 

 دم میتونم به خونه زنگ بزنم نبود . دلم هوای خانواده ام را کرده بود . از الهه خانم سوال کر

بزن عزیزم . بعد گوشی بی سیم را به دستم داد .شماره را گرفتم بعد از دو بوق لیال گوشی را برداشت بعد از -

 شنیدن صدام خوشحال شد سراغ بابا و مامان را گرفتم 

و گفت :بابا آماده باشه فردا صبح خو بند . امروز دکتر راد امد بابا رو چند ساعتی برد جایی و بعدازظهر تلفن کرد -

 ببریمش بخوابونیمش بیمارستان برای انژیو 

 هزینه اش چی ؟ -

 نیاز به هزینه نیست خانم منصوریان سفارش را کرده . باورت میشه لعیا بابا قراره رایگان معالجه بشه .-

بعد از صحبت با مادر و پدرم خداحافظی خوشحال شدم . از اینکه لیال و خانواده ام چیزی از ماجرا نفهمیده بودند 

کردم به سمت اتاق روبیک رفتم دکتر سوند روبیک را در اورده بود و در حال شستن دستهاش بود . هنوز دستکش 

 دستش بود ولی عادت داشت . بعد از اتمام کار دستها شو بشوره .

 می تونم بیام تو -

 بفرمایید -

 چی شد دکتر ؟-

بیش از حد از سوند احتمال عفونت داره . ازش نمونه آزمایش گرفتم بدم آزمایشگاه امیدوارم  به خاطر استفاده-

 مشکل خاصی نباشه . براش مسکن هم تزریق کردم ولی انگار زحمت شما زیاد میشه .

 منظورش را فهمیدم .

 روبیک گفت :نمی خوام لعیا اینکار رو انجام بده یک پرستار مرد بیارید 

 برم ؟یعنی من -

 نخیر شما پیش من هستی برای کارهای دیگه .برای این کار بخصوص یک پرستار دیگه می خوام -

سخت پیدا می شه ولی خوب . دکتر کمی فکر کرد و گفت :یکی از دانشجو هام نیاز به یک کار داره شاید از روی -

 ارج شد استیصال این کارو قبول کنه . می رم به مادرتون صحبت کنم و از اتاق خ

 دردت ساکت شد ؟ سرش را تکان داد -
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 بع دکتر گفتی راجع به دستت ؟ -

 نه بعدا -

 راجع به غذا ؟-

 با بی حوصلگی گفت :می خوای بگم بری براش توضیح بدی ؟ 

از دستش حرصم گرفت رفتم و روی تختم نشستم و یک کتاب برداشتم و مشغول مطالعه شدم و روبیک هم طبق 

 ل مطالعه ی صورت من شد معمول مشغو

شب به نیمه نزدیک شد از خستگی چشمام روی هم افتاد . صدای دکتر نزدیک در اتاق به گوش رسید بلند شدم و 

ایستادم . دکتر وارد شد و پشت سرش جوانی با صورتی محجوب داخل اتاق شد . و سالم کرد شاید او فکر می کرد 

 رفت .  روبیک تنهاست وقتی منو دید یک قدم عقب

 دکتر گفت :این روبیک مریض شماست و این خانم کمی به من نگاه کرد و گفت :پرستارش 

بعد به روبیک گفت :این اقا پیام نوروزی هستند دانشجوی سال چهارم پزشکی از شهرستان شیراز تشریف آوردن و 

 نجام بدن . نظرت چیه ؟فعال چون شدیدا نیاز به کار دارند قبول کردند برای چند وقتی این کار را ا

روبیک با اوقات تلخی نگاهی کرد و سرش را تکان داد چاره ای نداشت در ان موقعیت و با ان سرعت او بهترین 

 گزینه بود 

 روبیک گفت :شما بیرون هستید هر وقت نیاز بود صداتون می کنم 

هش می کردم قد بلند و اندام متوسطی داشت پیام به عالمت توافق سرش را تکان داد . نمی دونستم دارم با دقت نگا

.ابروهای پر پشت مشکی مثل چتری باالی چشمان کشیده مشکی اش سایه انداخته بود و مثل اکثر شیرازی ها 

پوستی تیره داشت صدای روبیک منو به خودم اورد که لحن عصبی صدام کرد شاید اسمم برای پیام غریب بود چون 

 سرش را بلند کرد اول روبیک بعد منو نگاه کرد و بعد شرمگین سرش را پایین انداخت .اونو که صدا نکرده بود که 

 دکتر گفت :خوب پس حاال که مشکلی نیست آقای نوروزی اینجا می مونه و ما می ریم 

 اینجا ؟-

ت می منظورم پشت در اتاقتون رو تخت میزنند بیرون می مونند و روبیک چیزی نگفت . دکتر وسایل شو برداش-

خواستم برم جلو باهاش خداحافظی کنم ولی روبیک با دست راستش که کمی قدرت پیدا کرده بود مچ دستم را 

 گرفت که این از نظر دکتر دور نموند و سرش را کمی تکان داد . 

 آقای دکتر متوجه شدید روبیک از دستش استفاده می کنه ؟ -

ی روبیک انگار نه انگار هم چنان مچ دستم را میان دستش نگه بله خیلی خوب متوجه شدم . خجالت کشیدم . ول-

داشته بود دکتر خداحافظی کرد و گفت :تا فردا و از اتاق بیرون رفت . چشمم به در خیره بود پیام هم قبل از دکتر 

مسواک اتاق را ترک گفته بود دستم را از دست روبیک خارج کردم و رفتم در اتاق رو بستم و شالم را درآوردم و 

 زدم و ماده خوابیدن شدم . از روبیک پرسیدم کاری نداره 

 نه . -

 وقتی دید با همون بلوز دامن رفتم توی تخت پرسید لباس خواب نمی پوشی ؟

 نه -

 هیچ وقت نمی پوشی یا فقط توی این اتاق و با من نمی پوشی ؟-
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 اینجا نمی پوشم -

 چرا . -

 که این پسره اومده شاید شب و نصف شبی نیاز شد بیاد تو اتاق بعد من با لباس تا حاال که نا محرم بودیم حاال-

 خواب ..

روبیک سرش را تکان داد . سر جام خوابیدم سرم به بالشت نرسیده خوابم برد . نیمه شب از صدای روبیک بیدار 

 شدم . لعیا جان . بلند شدم 

 چیه ؟-

 ردم یک تکونت میدادم چقدر صدات کردم اگر کنارم می خوابیدی انقدر صدات نمی ک-

 چی شده ؟-

 پیام را صدا کن . -

 در حالی که از تخت پایین می امدم گفتم :تو باید پیش پیام بخوابی نه من 

 با عصبانیت فریاد زد :لعیا ؟

پیام روی اون چادرم را سرم کردم و در را باز کردم همون طور که دکتر گفته بود یک تخت سفری پشت اتاق بود که 

 مچاله شده بود آهسته صداش کردم فوری بلند شد معلوم بود خوابش سبکه .

 روبیک بهتون نیاز داره . -

فوری بلند شد سالم کرد من از اتاق بیرون امدم و او تو رفت . یک ربع یا بیست دقیقه طول کشید تا در را باز کرد و 

 بیرون امد 

 م تو در را بستم .به روبیک گفتم کرد و بیرون امد . من فوری رفت«

 می خواهی یک آبمیوه بدم بخوری؟؟-

 بده -

 دوباره رفتم بیرون . 

 پیام پرسید :بله ؟

با شما کاری ندارم . رفتم آشپزخانه و از یخچال یک اب میوه برداشتم و با لیوان بردم تو اتاق کمی به روبیک دادم -

 وی سرش گذاشتم کمی تب داشت . خواهش کردم بیشتر بخوره . با ولع خورد خیلی تشنه بود دستم را ر

 نمی خوام -

 کنارش نشستم و با نوازش موهاش ازش خواستم کمی بیشتر بخوره .

 بخاطر تو . بلندش کردم و کمی دیگر خورد و دیگر نخورد . دوباره خواباندمش -

 بخوابی نه اون نه من .اگر زیاد بخورم دائما باید بری اون پیام را صدا کنی نه تو -

 عیب نداره . تو خوب باش -

 قربونت . مقدار محبتت را زیاد کن ما بهتر می شیم -

می دونستم چی می گه ؟ خودم را به نادانی زدم . بلند شدم روشو کشیدم رفتم سر جام و خوابیدم یک ساعت دیگه 

د اذان صبح بیدار بود وضو گرفتم و نماز خواندم که تا خوابم سنگین بشه دوباره صدام کرد داستان مثل قبل تکرار ش
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در اتاق آهسته زده شد سالم را با عجله دادم چون روبیک تازه خوابیده بود در را باز کردم . پیام با خجالت پرسید 

 .مهر می خواستم و قبله را 

 بیایید اینجا روی سجاده نماز بخونید -

 مزاحم نمی شم -

 ونید . وارد شد و مشغول نماز . بعد از نماز تشکر کرد خارج شد من خوندم بیایید . بخ-

صبح طبق معمول دکتر امد ولی بدون پرستار بعد کارهای روبیک رو با پیام انجام داد و گفت :باید روبیک را ببرن 

 فیزیوتراپی 

گیره به خانم امین هم یاد  روبیک گفت :منم باهاشون برم ولی دکتر گفت :نمیشه پیام میاد بعضی ورزش ها را یاد می

 میدن باهات کار می کنن اونجا نمیشه چند تا همراه برد و این طوری اونو قانع کرد . 

برا نکارد آوردند و روبیک را بردند . بعد از رفتن انها کارگرهایی امدند و اتاق روبیک را تمیز کنند و دکوراسیون 

انم عوض کنن . تخت روبیک و کاناپه را بردند و یک کاناپه دیگر انجا را طبق گفته اکرم خانم به نقل از الهه خ

آوردند من فقط آوردن و بردن ها را می دیدم . توی آشپزخانه کنار اکرم خانم نشسته بودم و گاهی به او کمک می 

پدرم  کردم . دلم پیش پدرم بود که امروز بستری می شد می دونستم که روبیک اجازه نمی ده تنهاش بگذارم و پیش

برم . ولی تصمیم گرفتم شانسم را امتحان کنم . و ازش خواهش کنم با کاظم اقا بروم و برگردم . کار کارگر ها تمام 

 شد . یک کاناپه سه نفره هم پشت در اتاق برای پیام گذاشتند ماندم پس باید اون کجا بخوابه .؟

ساعت دو انها امدند . نزدیک سالن فریاد روبیک به وقت نهار میلی به غذا نداشتم گفتم صبر می کنم روبیک بیاد 

 گوش می رسید . ناله می کرد و گریه .وارد شدند با اضطراب به سمتش دویدم او زودتر منو صدا کرد لعیا ..

 رو برا نکارد خم شدم :چیه ؟ چی شده ؟ 

 لعنتی . تعجب کردم .-

 بیا به دکتر نگاه کردم اشاره کرد حرفی نزنم -

رش پایین بود کنار رفتم برا نکارد وارد اتاق شد فریاد روبیک بلند شد کنار در اتاق رفتم می خواستن روبیک پیام س

 رو به حمام ببرند با اشاره از دکتر پرسیدم :چه کار کنم ؟ 

 . شانه باال انداخت . کسی داخل اتاق به فریادهای روبیک اهمیت نمی داد . چون کاری نمی توانستند انجام بدن 

الهه خانم با انگشتان قفل شده و درهم روی مبل کنار در نشسته بود . وارد اتاق شدم . تخت روبیک داشت وارد حمام 

 می شد . کنار تخت ایستادم .دستش را گرفتم و گفتم :چرا داد می زنی ؟ 

 برای این که درد دارم -

کم می شه تو دیروز که کلیه هات درد می کرد  خوب همه انرژیت را برای فریاد زدن بکار می بری تحمّل دردت-

 اینقدر فریاد نزدی . حاال فکر نمی کنم بیشتر از اون درد کنه 

 دکتر گفت :درد ماهیچه است . منقبض و منبسط شدنش طوالنیه 

 فهمیدم پس حتما خیلی درد داره . -

کشون کردم و گفتم االن میری زیر اشک های روبیک از کنار چشمش به سمت گوش هاش در جریان بود با دست پا

 اب گرم بهتر می شی . قرار بود با پیام بره حمام . دستم را گرفت و گفت :که تو هم بیا . به ارامشت نیاز دارم .

 یک لحظه از جمع خجالت کشیدم ولی بعد گفتم :باشه من با لباس کنارت می ایستم 
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 پیام گفت :من که با لباسم 

 :می خواهید ما هم با لباس بیاییم همه خندیدند . روبیک کمی ارومتر شد  دکتر برای مزاح گفت

 شما هم که عذرت موجه . به چشمانم نگاه کرد و لبخند زد -

وارد حمام شدیم . تمام مدتی که پیام او را زیر اب گرم و داخل وان ماساژ میداد و می شست دست روبیک هم چنان 

 درهم می کشید . دست من بود . گاهی از درد چهره 

یکی دو بار بهش گفتم :می خوای داد بزنی بزن . . ولی اول اطالع بده . دست منو ول کن . گوشامو بگیرم . بعد فریاد 

 بزن .

 دستم را محکم تر فشار می داد و می گفت :نه تحمل می کنم . 

 استحمام زودتر به پایان رسید . 

 بگیرم بیام  به روبیک گفتم :شما برید بیرون من دوش

بیا بعد برو . منظورش را فهمیدم می خواست وقتی هیچ کس نیست برم حمام و لباس عوض کنم و بیرون بیام تا -

توی چشم دیگران نباشم . چون خودش معتقد بود که وقتی میرم حمام و می یام بیرون یک تازگی دیگری پیدا می 

 کنم 

قبول کرد دستم را رها کرد . روبیک را بردند بیرون روی لبه وان پس من اینجا می مونم تا تو لباس بپوشی . -

 نشستم خدا رو شکر کردم به خاطر ارامشی که به روبیک عطا کرد تا دردش را تحمل کنه 

اوای اسمم را که با صدای روبیک بلند شد شنیدم در را باز کردم دیدن اتاق خالیه . روبیک روی یک تخت یک نفره 

 چسبیده دیواره خوابیده بود . اتاق بزرگتر شده بود . جای تخت قبل من 

 حاال حمام کن بیا ولی زود . خواستم در را ببندم که صدام کرد لعیا -

 بله -

 حاال که محرمیم لباس راحت تر بپوش . منظورش را فهمیدم با اشاره انگشت گفتم :بیرونی ها -

بعد گریه کردم . چطور می توانستم به روبیک بفهمونم که من فقط  فکر اونم کردم با لبخند در حمام را بستم . ولی-

محرم او هستم .همسر او نیستم . از خدا خواستم خودش مثل همیشه کمکم کنه تا اینو به او بفهمونه . بعد از دوش 

ا را گرفتن از داخل چمدون یک بلوز استین کوتاه زرشکی با نقشی اکلیلی از یک نوشته و یک شلوار جین برمود

انتخاب کردم و پوشیدم . موهایم را با سشوار خشک کردم دورم ریختم و با یک تل که رویش را با گلهای ریز 

زرشکی تزئین کرده بودند جلوی موهایم را به عقب زدم .نگاهی به خودم کردم پوست سفیدم با رنگ قرمز چنان به 

ان می داد و سایه ای که روی چشمانم انداخته بود چشم می خورد . مژگان بلندم به خاطر مرطوب بودن بلندتر نش

چشمانم را سیاهت نشان می داد و بینی کوچک و سر باالیم را بیشتر به رخ میکشید . به قول لیال لب های مینیاتوریم 

 سرخ شده بود 

و توقع داشته  می خواستم از در حمام بیرون برم ولی پایم نمی کشید درست بود با این قیافه جلوی روبیک ظاهر بشم

باشم که خوددار باشد . ولی چاره نداشتم. روبیک خودش می خواست و اگر مقاومت می کردم عصبی می شد . انقدر 

معطل کردم که صدای روبیک بلند شد از حمام بیرون امدم سالم کردم . روبیک محو تماشای من شده بود . بعد 

 زمزمه کرد 

 حذر از عشق نتوانم . نتوانم -
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 روزی از این شهر سفر کن  چند-

 نتوانم . نتوانم-

 بعد به پاهاش اشاره کرد . رفتم کنارش و خندیدم و دستم را گرفت و گفت :هر دم از این باغ کسی می رسد 

 غلط گفتی -

می دونم . شاعر این شعر خودم بودم . هر دفعه که می ری توی حمام بیرون میای انگار یک حوری دیگه وارد می -

 . از شرم سرم را به زیر انداختم شه 

 بنشین . لبه تخت را نشانم داد -

 ناهار نخوردی . بگم برات ناهار بیارن ؟ -

 ناهار می خوام چه کار . تو که هستی سیر می شم -

 نه بزار غذا تو بگیرم بازم می شینم . ضعف می کنی ها .-

 دم . پیام روی مبل پشت در نشسته بود . فوری بلند شد به سختی قبول کرد چادرم را سرم کردم و در را باز کر

 بله ؟ -

 با شما کاری نداشتم ناهار روبیک را می خوام بگیرم -

 االن میارم .-

تشکر کردم و منتظر ایستادم .رفت و با غذا برگشت .دکتر نوع غذای روبیک را عوض کرده بود . ازش گرفتم و 

 میز گذاشتم و چادرم را برداشتم  برگشتم در را که بستم سینی را روی

 ببین اگر لباس پوشیده تنم بود االن راحت بودم-

 بعد من ناراحت بودم شما راضی به ناراحتی من هستی ؟ -

 اصال و ابدا . ولش کن . شما راضی به ناراحتی من هستی -

 از این نوعش را با عرض معذرت بپذیرید .چاره ای نیست -

 به عرض تخت بنشینی پاهات رو آویزان کنی ؟روبیک برت گردونم -

 درد داره ولش کن -

 نمیشه . حاال معذرت منو برای ایجاد درد بپذیرید . -

پتوی روبیک را کنار زدم و به سختی برش گردوندم تکیه به دیوار داد و نشست . بعد روی تخت کنارش نشستم و 

 ت که کار می کنه . قاشق بدم خودت بخوری ؟ غذا را دهنش کردم . وسط غذا گفتم :روبیک دست راست

 نه می خوام تو بدی -

 بعد دستت کم کار میشه باید بیشتر ازش کار بکشی تا زودتر به حال طبیعی برگردی -

 نخوام -

 به من رحم کن -

 فقط به خاطر توئه . خیالت جمع -

جات بلند نمی شی ؟؟ ولی زود این فکر غلط را  توی دلم گفتم :خودم می دونستم تا منو به جای خودت نخوابونی از

 از خودم دور کردم 

 غذاش که تموم شد 
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 سیر شدی ؟ -

 نه -

 برم غذا بگیرم ؟ -

 غذا اره . از دیدن تو نه -

 بلند شدم سینی را برداشتم دوباره چادرم را سر کردم 

 دوباره کجا ؟ بذار پشت در دیگه -

 در باز شه آماده به خدمت می ایستند . این طوری در را باز کنم منو می بینه خوب پرستارتون پشت درند تا -

 خدا نکنه کسی تورو این طوری ببینه . منکه قدرت جنگ ندارم بعد چه شود -

 چای می خوری ؟ برم برات بیارم ؟ بعد از حمام و غذا می چسبه ؟ -

 نمی خوام از اتاق بیرون بری . نمی خوام -

 زود بیام قول می دم -

 نه ولش کن -

سینی را گذاشتم و در را بستم در حالی که چادر را بر می داشتم گفتم :اگر یک چای ساز و دو تا استکان اینجا بود 

 دیگه مشکل چای نداشتیم . برای شما هم خوب بود که باید مایعات زیادی بخوری 

د و گفت :اینجا بدو . دلم داشت می لرزید . این محرم به مامان می گم دستور ش رو بده . بعد به کنارش اشاره کر-

 بودن هم مایع مصیبت بود . یک کتاب برداشتم و نشانش دادم 

 خوبه ؟ بیارم بخونیم ؟-

 فرقی نمی کنه . -

کتاب را برداشتم و سمت چپش نشستم .چون سمت راست هنوز کارایی نداشت . تکیه دادم به دیوار و مشغول 

 بیک فقط منو نگاه می کرد چند صفحه که خواندم گفتم :گردنت درد گرفت ؟ خواندن شدم . رو

 خوب چه کار کنم ؟ تو این طرف نشستی -

 مجبوری منو اینقدر خیره نگاه کنی ؟ -

 اره چقدر با هوشی . از کجا فهمیدی ؟ -

 همدیگر رو بخونیم . حاال نوبت تو بیا بخون کتاب را گرفت و بست و گذاشت کنار و گفت :این بهتره بیا -

 بلند شدم گفت :کجا فوری فرار می کنی ؟ 

 اوال تو رو بخوابونم . بسه نشستن . دوما بگم چای بیارن . دهانم خشک شد -

 خوب ؟-

 سوما بگم آقای نوروزی بیان خدمتتون . اخماشو درهم کرد و گفت :خیلی جنست خرابه .-

 ی حاجت کنید آقای جنس اباد شما باید زود به زود قضا-

خندید چادرم را سرم کردم در را باز کردم و پیام را صدا کردم فورا داخل شد و من بیرون رفتم و از آشپزخانه سینی 

و وسایل چای خوری و یک قوری پر چای را گرفتم و پشت در به انتظار ایستادم در باز شد پیام در حال خارج شدن 

 . بود . گفتم:لطفاً یک مقدار صبر کنید 

 کنار رفت با سنی چای وارد شدم سینی را روی میز گذاشتم 
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 میشه خواهش کنم روبیک رو بخوابونید -

 حتما بعد برگشت و به روبیک کمک کرد سر جاش بخوابه وقتی او را به حالت دراز کش درآورد . -

 چای را به دستش دادم بمونید با هم چایی بخوریم . به روبیک نگاه نکردم . رفتم کنار روبیک و فنجان -

 شیرین کردم -

 بار اخرت بود مهمان خواستی . -

 لبخندی زدم و گفتم :خواهش می کنم . نوش جان 

 حاال چه طور بخورم . به حالت خوابیده ؟ -

فنجان را از دستش گرفتم و گذاشتم روی میز کنار تخت بعد رفتم چای برای پیام و خودم ریختم . بسیار مودبانه 

ر کرد و چایش را فورا نوشید و تشکر کرد و از اتاق خارج شد . در را بستم و چادرم را برداشتم . رفتم کنار تشک

 روبیک گفتم .

 بذار بلندت کنم . چایت را بخور .-

 در حالی که چشماشو بسته بود لبها شو روی هم می فشرد .

 نمی خورم -

 قهر کردی ؟ -

 رم و بلندش کنم . فریاد زد . ولم کن برو کنار . سعی کردم دستم را زیر گردنش بب

از کنارش بلند شد م و رفتم روی مبل دراز کشیدم و مشغول خواندن کتاب شدم در اتاق زده شد بلند شدم چادرم را 

 سرم کردم در را باز کردم پیام بود 

 بله ؟-

 من تو اتاقتون کتاب دیدم می تونم امانت بگیرم و بخونم ؟-

 یایید بردارید . حتما ب-

 وارد اتاق شد روبیک همچنان چشمانش را بسته بود کتاب ها را نگاه کرد چند تایی را که خوانده بودم نشانش دادم 

 ما اینها را خواندیم . کتاب های خو بیند -

 می تونم همه را بردارم ؟-

 کتابخانه . بله کتابها برای کتابخانه همین خونه است .بخونید بعد می گذاریم توی-

 تشکر کرد خواست بره چشمش به کتاب اشعار سهراب سپهری خورد . 

 شما هم به شعر عالقمند ید -

 بله خیلی زیاد . گاهی با روبیک اشعارش را می خوانیم و حفظ می کنیم -

 خیلی خوبه . می شه همون موقع منو هم صدا کنید با لبخند قبول کردم . -

 ری کرد که دارم زیادی با پیام حرف می زنم . البته پیام فهمید و سریع اتاق را ترک کرد صدای لعیا به من یادآو

 در که بسته شد روبیک با چشمای قرمز از خشم و حسادت نگاهم کرد

 خوب کسی پیدا شد تا تنهایی جنابعالی را پر کنه . اهل شعر هم که هست -

 چرا فکر منفی می کنی ؟ مگه من چه کار کردم ؟-

 هیچی از فرصت استفاده می کنی تا بکشونیش توی اتاق تا فرصت پیدا کنید حرف بزنید . -
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 خوب حرف زدن که اشکالی نداره -

 نه خیر هیچ اشکالی نداره ولی نه هر حرف زدنی -

ردم و من منظور تو نمی فهمم و نمی خوام تو هم بهم بفهمونی . بعد برای تموم شدن کالم دوباره چادرم را سرم ک-

سنی را از اتاق بیرون بردم کمی معطل کردم تا شاید بفهمه که اگر من بخوام حرف بی خود بزنم یا از موقعیت 

سوءاستفاده کنم می تونم برم جایی که جلوی چشم او هم نباشه . صدای فریاد بلند روبیک بلند شد . با آرامش و 

 خونسردی وارد اتاق شدم . 

 رفتی صحبت های نیمه کارتونو تموم کنی ؟  با پرخاش گفت :کجا بودی ؟

 جواب شو ندادم 

 جواب منو بده -

 من حرفی برای گفتن ندارم -

 تو حق نداری از اتاق بیرون بری -

 تو نمی تونی منو مثل خودت زندانی کنی من هر جا دوست داشته باشم می روم -

 نمی تونی من اجازه نمی دم -

 مثال تو چه کاره ای ؟ -

 من همسرت هستم -

 اشتباه نکن . ما فقط محرمیم . اونم برای دو ماه -

 چهار ماه . تا ان موقع باید فقط به حرف های من گوش کنی . می فهمی ؟ -

 داد نزن . من تا حاال هم همین کار رو کردم -

 نمی خوام با هیچ مردی به جز من حرف بزنی -

 اد زد داد نزن پشت در ایستاده . بلندتر فری-

 می خوام بشنوه .-

 دستم را جلوی دهانش گرفتم فوری ان را بوسید . دستم را کشیدم و نگاهش کردم 

 مگه گازت گرفتم که این طوری می کنی ؟ جواب شو ندادم . نه به اون داد زدنش نه به این کارش . -

 ت چپش کردم رفتم روغن آوردم کنارش نشستم و دستش را چرب کردم و شروع به مالیدن دس

 واقعاً ناراحت شدی ؟-

 از داد زدنت اره -

حقت بود . سرم را به عالمت باشه . تکان دادم و دستش را کمی ورزش دادم . احساس کردم با ورزش دادن من -

 دستش با اراده همکاری می کنه 

 روبیک دستت را باال نگه دار و دستش را باال رها کردم کمی نگه داشت بعد افتاد -

 خونه این دستت هم به یاری خدا داره بهبود پیدا می کنه -

 از زحمات شما . -

 برم برات اب میوه بیارم ؟ -

 با دستش منو گرفت و گفت :نمی خوام بشین . هیچی نمی خوام 
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 مگه میشه هیچی از صبح تا حاال نوشیدنی نخوردی . می ترسم کلیه ات اسیب ببینه -

 به سختی از دستش بیرون کشیدم و رفتم چادرم را سر کنم عیب نداره . دستم را -

 بیاری نمی خورم . وسط اتاق بال تکلیف ماندم می دونستم نخواد نمی خوره -

بزار برم بیارم . روش را به سمت دیوار کرد و گفتم :روبیک فقط در را باز می کنم میگم اب میوه . روبیک خواهش -

 می کنم 

 بیرون نمی ری ؟ -

 ه مگه عسلم که هر کی ببینه . انگشت بزنه و کم شه ن-

هر چی دوست داری فکر کن برای من هم عسلی هم گلی .هم شهدی خالصه همه چی هستی . ببین ان طوری می -

 خندی دل میبری این پسره به ظاهرا سرش پایینه خدا می دونه که دو چشم روی سرش هست یا نه ؟ 

نوروزی اب میوه روبیک . بعد در را بستم چند دقیقه بعد در را زدند در را باز کردم در را باز کردم و گفتم :آقای 

یک سینی شامل یک پارچ اب میوه و دو تا لیوان به دستم داد تشکر کردم سینی را گرفتم یک لحظه چادرم باز شد 

 نم دید یا نه .پیام فوری خودش را عقب کشید و من اومدم کنار در را بستم . به روبیک نگاه کردم ببی

 صورتش چیزی نشان نمی داد .کنارش چادرم را برداشتم .

 شروع به بافتن مو هام کردم 

 نباف بزار دورت باشه -

 سخته ببین چقدر درهم شده -

 می گم نباف ولش کردم . یک لیوان اب میوه براش ریختم -

 بلندت کنم دوباره بشینی -

 صدا کنم . باشه چادرم را سرم کردم پیام را -

 دوباره چرا؟ منظورش چادر بود -

 بگم آقای نوروزی بیاد برت گردونه ماشاءاهلل خیلی سنگینی-

 نمی خوام همین طوری خوبه -

 پاهات باید اویزون باشه -

 نمی خوام . محلش نذاشتم در را باز کردم پیام را صدا کردم امد روبیک را که اخم و تخم می کرد و عصبانی بود به-

 عرض تخت نشوند 

بی زحمت جلوتر پاهاش اویزون باشه . مثل صبح پشتش بالشت چیدم تا جلوتر بیاد وقتی داشت روبیک را مرتب -

 می کرد یک لیوان اب میوه براش ریختم و تعارفش کردم تشکر کرد ولی بر نداشت . 

 را به دست روبیک دادم  میل نداره . بعد رفت بیرون و در را بست . چادرم را برداشتم و اب میوه-

 بیا پیشم . بشین با هم بخوریم -

 باشه -

 کاش نی بود -

 نی برای چی ؟-

 بگو نی بیارن . دوباره چادرم را سرم کردم رفتم بیرون از آشپزخانه نی گرفتم و آوردم . پیش روبیک -
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 بیا اینجا روی تخت -

 وی لیوان و گفت :حاال با هم بخوریم رفتم کنارش . گفت :نی ها رو بده .دوتا نی گذاشت ت

 نگاهش کردم مثل نگاه عاقل اندر سفیه . 

 چیه . عاقل تر از خودت ندیدی ؟-

 چرا تیز هوش و نابغه دیدم -

 بخور تا بخورم . مسابقه است هر کی بیشتر خورد . -

 خندیدم و اب میوه را خوردیم یک پارچ اب میوه را به همین نحو با هم خوردیم 

 با شکم خالی این همه اب میوه مریض نشم ؟-

 مگه ناهار نخوردی ؟-

 نه منتظر شما شدم بعد که دیدی چقدر برنامه برای ما درست کردی ؟ از ناهار خوردن سیر شدم -

 دفعه اخرت بود این کارو کردی تو باید سر موقع غذا بخوری یک وقت مریض نشی -

 یم تو هستی خوبه . بزار یه تفاهم برس-

 تو این قسمت محاله . -

 در اتاق را زدند 

 بفرمایید -

می دونستم یا الهه خانم یا رویا ست . چون سبک در زد نشون را می دونستم رویا بود خواستم بلند شم روبیک دستم 

 را گرفت و اونم با دست چپ 

 خوب موقعی دستت به کار می افته -

 واقعاً -

گفت :خوب خوش می گذرونید . هر که روبیک را نشناسه فکر می کنه تازه عروس و رویا خنده کنان وارد شد و 

 داماد هستین که برای استراحت روی تخت نشستین 

روبیک به من نگاه کرد از ان نگاههای انچنانیش که بلد بود و لبخند زد . دستم را از دستش که هنوز زیاد قدرت 

  نداشت بیرون کشیدم و خواستم بلند شوم که

 رویا گفت :بشین االن منم میام روی تخت پیش روبیک می شینم 

بعد امد روی تخت و سمت راست روبیک نشست بعد راجع به پیام پرسید و من هر چی را که دکتر گفته بود براش 

 آهسته گفتم . 

که با هزار تا رویا خیلی خوشش اومد و گفت :آفرین این در اینده پزشک خوبی میشه نه اون دانشجویان پزشکی 

 امکانات از زیر درس خوندن در میرن فقط به یک نمره قبولی اکتفا می کنند 

 روبیک ما رو ببین -

 چون روبیک صورتش سمت من بود و اصال بر نمی گشت . 

 روبیک خنده کنان گفت :خورشید دیدنی تر از ماه 

 اما نگاه کردن ماه نمی سوزونه -

  سوخ تنش رو هم دوست داریم-
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ای بدبخت و با یک بالشت کوچک که معموال زیر پای روبیک بود توی سرش زد و روبیک بالشت رو از دستش -

کشید و بعد دو سه تا زد توی سرش . رویا نمی دونست دست روبیک کار می کنه با دهان باز ضربات را تحمل می 

 کرد و فقط نگاه می کرد . 

 مگه دستت حرکت می کنه ؟-

 ی خدا رو شکر بهتره زیاد نه ول-

 زیاد نه یعنی اگر خوب بشه منو با این بالشت خفه میکنه ؟-

شاید البته اول منو . روبیک بی هوا یک دستش را دور گردنم انداخت و منو به سینه اش کشید و گفت :ادم قلب شو -

 خفه نمی کنه . جلوی رویا خجالت کشیدم و گفتم :ولم کن روبیک زشته 

 رویا تو بگو زشته ؟چرا زشته ؟ -

 نه راحت باش اگر دوست داری ببوسش من ناراحت نمی شم . -

فوری خودم را از دست روبیک نجات دادم و از تخت پریدم پایین و گفتم :وای این برادر و خواهر یک طوریشون 

 میشه . رویا و روبیک هر دو سر به خنده گذاشتند 

 کنه هیچ اتفاقی هم نمی افته . بعد صورتش را برد نزدیک روبیک . رویا گفت :ببین االن روبیک منو بوس می 

 روبیک هم نامردی نکرد و یک گاز از گونه اش گرفت که داد رویا به هوا رفت 

 ای نامرد بیا طرفدار شو کن منو بگو چقدر ساده ام لعیا حق داشت در بره -

 و گفت :بزار ببوسمت  روبیک خنده کنان دست در گردن رویا انداخت و سرش را گرفت

رویا هی گفت :نمی خوام . ولم کن . ولی حریف روبیک نمی شد . منم می خندیدم . اخرش روبیک بوسش کرد رویا 

 هم از تخت اومد پایین . در اتاق رو زدند . رویا در را باز کرد . ظرف میوه را گرفت و روی میز گذاشت 

 شب اینجا می خوابی منظورش مبل بود -

 ت منو بردند این مبل و گذاشتند فکر کنم باید همین جا بخوابم تخ-

 خوب این مبل تخت خوابم می شه -

 واقعاً . از تعجب من خنده اش گرفت .-

پاشو نشونت بدم باید کاناپه را تبدیل به تخت کرد . درست کنار تخت روبیک قرار می گرفت . حاال فهمیدم چرا -

 جای کاناپه را عوض کردند 

 حتما مال آقای نوروزی هم از همینه -

 فکر کنم -

 توی دلم گفتم :یادم باشه بهش بگم . 

 به ساعت نگاه کردم .رویا گفت :جایی می خوای بری ؟

 پدر مو امروز بیمارستان بستری کردند برای انژیو نمی دونم انجام شد یا نه حال پدرم چطوره ؟-

 پاشو تلفن کن -

 ببینمش نه دلم می خواد برم -

 خوب برو -

 دیگه چی ؟ تو چه کاره ای بهش اجازه می دی ؟-
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 همه کاره . یعنی اجازه نمیدی . میگه پدرش مریضه -

 انشااهلل خوب میشه . مگه لعیا دکتر قلب که بره ببیندش . دکتر مهمه که باالی سرشه -

 چقدر نامردی خوب بذار بره دیگه -

وط نیست . پاشو برو تو کار من دخالت نکن پاشو برو و بعد پشت هم فریاد می کشید نامرد هستم یا نه . به تو مرب-

 پاشو برو 

رویا با ناراحتی گفت :بیچاره لعیا گیر چه دیوونه ای افتاده . بعد دوید و از در رفت بیرون . چون بالش تی که روبیک 

برداشتم و کنارش رفتم گرفت و مستقیم به پرت کرد به زمین خورد . روبیک به نفس نفس افتاده بود لیوان ابی 

چشمانم نگاه کرد بعد لیوان اب را به سمتی پرت کرد . هنوز از شوک پرتاب لیوان و خرد شدنش خالص نشده بودم 

که دستم را گرفت و به سمت خودش کشید و من فرصت هیچ مقاومتی پیدا نکردم با زانو روی تخت افتادم و روبیک 

 د و سرم را بغل گرفت و در حالی که روی سرم را می بوسید و می بوئید گفتخودش را به سمتم کشی

 نمی خوام از پیشم بری نمی تونم تحمل کنم اره دیوونه ام . دیوونه شدم . دیوونه تو . خوبه . راضی می شی ؟ -

 چیزی نگفتم ولی آهسته آهسته از بغلش بیرون امدم صورتش سرخ نه کبود شده بود . 

نمی رم تو ناراحت نباش لیال اونجا س کافیه خیالم راحته تو نگران نباش کمی آسوده تر شد و نفس باشه . -

 کشیدنش آرامتر . 

 موهایم را مرتب کردم و گفتم :رویا رو ناراحت کردی رفت 

 حق شه . بهش فکر نکن . -

 هانش گذاشتم شانه ام را باال انداختم یعنی به من مربوط نیست . میوه پوست گرفتم و در د

 بخور ولی من نخوردم . -

 میل ندارم . -

 من هم دیگه نمی خورم -

 روبیک لوس نشو . تو نیاز داری باید بخوری . من میل ندارم -

 یا با هم یا اصال -

دم باشه جمع کردم و روی میز گذاشتم . وضو گرفتم و مشغول نماز خواندن شدم . بعد از نماز با چادر در را باز کر-

 روبیک با تعجب نگاهم می کرد . پیام پشت در نشسته بود با دیدنم بلند شد کتاب دستش را بست .

 نماز نمی خوانید ؟ -

 خوندم . یک مهر تهیه کردم تا مزاحم شما نباشم -

 خواهش می کنم . مزاحم نبودید با اجازه . و بعد وارد اتاق شدم . -

 و سجاده ام را جمع کردم و این بار توی کشو میزی که کنار اتاق بود گذاشتم روبیک دوباره عصبی بود در را بستم 

 چرا با من لج می کنی ؟ -

 چه لج کردنی ؟-

 برای چی رفتی بیرون ؟-

 همون طور که شنیدی ازش پرسیدم مهر می خوای یا نه البته برای خواندن نماز -

 که می دونستی مهر نداره  تو کی فهمیدی او نماز می خونه و کی بهش مهر دادی-
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برای نماز صبح خواست قبله را نشونش بدم منم گفتم بیاد روی سجاده نماز بخونه . ظهر یادم رفت شما نبودید نماز -

 خوندم یادم اومد 

 بسه دیگه پس بگو وقتی من خوابم خیلی اتفاقات دور و-

 اطرافم می افته 

 را اذیت نکن . برات خوب نیست .  هیچ اتفاقی نمی افته . فکر غلط نکن خودت-

به وضوح می دیدم که دستش می لرزید . خدایا من باید چی کار کنم . رفتم کنارش نشستم ولی نگاهم نکرد هر چی 

 صداش کردم جواب نداد روی تخت خوابیدم و سرم را روی پایش گذاشتم . ناله ای کرد . از جا پریدم 

 چی شد ؟ -

 جواب نداد 

کی می خوای به این بازی ادامه بدی ؟ بگو من می رم بیرون تمام که شد میام . بازم جواب مو نداد . بلند  روبیک تا-

 شدم دست مو گرفت و نگه م داشت ولی همچنان چشماش بسته بود . 

شعر با دستش باز منو روی پاش خواباند . منم دراز کشیدم . ولی سعی کردم روی پاش فشار نیارم و شروع به زمزمه 

 ی از فروغ کردم

 

 سکوت چیست ؟؟ چیست ؟ چیست ؟ ای یگانه ترین یار ؟؟

 سکوت چیست ؟ به خبر حرفهای ناگفته 

 من از گفتن می مانم اما زبان گنجشکان 

 زبان زندگی جمله های جاری جشن طبیعت است

 

 بعد یک شعر از سهیلی به ان اضافه کردم

 

 

  هر وقت که از زمانه دلگیر شدی

 پیداست که از قله سرازیر شدی 

 ای تازه جوان قدر زمان را بشناس 

 تا چشم ز هم باز کنی پیر شدی

 

 شعر مردمو خراب نکن -

 چشمامو باز کردم دیدم داره نگاهم می کنه 

 چرا خراب ؟ -

 خوبه یکی از این یکی از اون . -

 درستشون کردم بده ؟-

 ز روی پاش در رفتم و از تخت پایین پریدم صورتش را به صورتم نزدیک کرد ا

 خیلی خیلی ...-

 هر چی دوست داری بگو قبول دارم -
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 خندید و گفت:عین یک پرنده فراری بال می زنی و در می ری 

 صیاد نشو .فرار نکنم -

 نه که خیلی دست شکار و پای دویدن دارم -

 از تو باید ترسید . و چشمانم را گشاد کردم -

 د اول آهسته ولی بعد با صدای بلند . خنده اش که تمام شد . گفت :خیلی شیطونی . مگه دستم بهت نرسه .خندی

 نمی رسه تالش نکن -

 می بینیم -

 تهدید می کنی ؟-

 ما کی باشیم شما را تهدید کنیم ؟-

 شما خیلی کسید . خودتتون خبر ندارید . خندید -

 خسته نشدی . نشستی -

 ز وقتی هستم که دائما خوابیدم نه بهتر ا-

لبخند زدم و چادرم را سرم کردم همزمان در اتاق رو زدند در را باز کردم دو تا سینی غذا دست پیام بود . تشکر 

 کردم نمی تونستم هم چادرم را نگه دارم هم سنی ها رو . 

 میارم براتون و داخل اتاق شد -

 میگه از اتاق بیرون رفتم . یک ربعی طول کشید . تا بیرون امد  حاال که امدی بیا کارت دارم فهمیدم چی-

 وارد اتاق شدم . بعد از برداشتن چادر غذای روبیک را روی پایش گذاشتم و گفتم :خودت بخور

 نه تو بده -

 به حد کافی غذامون سرد شده بعد غذای خودمو آوردم نشستم کنارش منم پاها مو دراز کردم و شروع به خوردن-

کردیم هر چند دقیقه یک بار روبیک یک ناخنک به غذای من می زد و می خندید . بعد یک دفعه قاشقو پر کرد و 

 گفت :بخور هنوز دستش سفت و سالم عمل نمی کرد 

بخور . می ریزه . نمی تونست خیلی دستش را باال بیاره . سرم را دوال کردم و نصف قاشق را خوردم بقیه را خودش -

 خورد 

 روبیک بدت نمیاد . -

 مال تو باشه نه تازه بیشتر لذت می برم . -

 بعد رویا می گه چرا می گی دیوونه.-زیر لفظی گفتم 

 انقدر گوشاش تیز بود که گفت :اره هستم . فقط در مورد تو بده .

 سرم را تکان دادم خندید . دوباره غذای منو خورد 

 نویسه . همون غذایی ما رو بخورفردا به دکتر می گم دیگه برات رژیم ن-

 نه بذار بنویسه -

 خوب چرا ؟-

 برای اینکه از توی ظرف تو بخورم -

 خوب کاری نداره . می گم تو یک ظرف برامون بریزند -
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 سینی شما تمام شد ولی مقداری غذا هنوز بود -

ردا مریض می شی جواب خانواده تو تو چی می خوری ؟ ناهار که نخوردی . شام هم که فقط یک ذره می خوری . ف-

 چی بدم ؟

 نترس کسی جنابعالی را مؤاخذه نمی کنه -

 چرا دلشون برام می سوزه ؟-

 نه برای اینکه ازت می ترسند . خندید دوباره قاشقش را جلوی دهان من گرفت . خندیدم و خوردم -

 گاهم کرد .حاال تو . قاشقم را پر کردم گرفتم جلوی دهانش چند لحظه خیره ن-

 بخورید دیگه خشک شدم -

 اونی که من میخوام تو نمی دی بعد به لبها م اشاره کرد -

 شاید سرخ شدم یا نه سفید شدم یا نه بنفش شدم روبیک چنان قهقهه می زد که اتاق می لرزید 

 بسه دیگه االن می ریزند توی اتاق . -

 ستم بلند شم دستم را گرفت روبیک انقدر خندید که از چشماش اشک می امد خوا

 خوب . خوب فرار نکن بعد غذا را خورد دیگه غذا نخوردم هر چی روبیک اصرار کرد -

 میل ندارم -

 از حرف من ناراحت شدی ؟-

چیزی نگفتم . او واقعاً دیوونه بود من از دست او باید چی کار می کردم . غذا تموم شد سینی ها رو بردم بیرون و 

 آوردم داخل اتاق . سنی چای را

 کمی صبر کردیم . بعد چای خوردیم . به روبیک گفتم :مسواک نمی زنی ؟

 چرا اول به این پسره بگو بیاد کارای دیگه هم دارم -

 باشه . -

رفتم بیرون پیام را فرستادم سراغ روبیک نیم ساعتی شد اول روی کاناپه نشستم بعد بلند شدم کاناپه را تخت کردم 

واب پیام را آماده کردم از در اتاق که امد بیرون و تخت را دید خندید و آهسته :داشتم فکر می کردم حتما و رختخ

 باید روی کاناپه بخوابم ممنون که برام درستش کردی یام بدید از فردا خودم این کارو بکنم 

 خوابیده بود .باشه صبح موقع جمع کردن بهتون می گم بازم تشکر کرد وارد اتاق شدم . روبیک -

 در را بستم و چادرم را در آوردم 

 صحبت های اخر شبتون را کردید ؟ قرار گذاشتید ؟ جا خوردم سر جام میخکوب شدم -

 منظورت چیه ؟-

 چی می گفتید پشت در پچ پچ می کردید ؟ -

 رد و تشکر همین هیچی . چیز مهمی نبود . من کاناپه را براش تخت کردم نمی دونی بیرون که امد تعجب ک-

 همین نیم ساعت طول کشید ؟ در را قفل کن . در را قفل کردم -

 کلید را بده به من . کلید را بردم دادم به روبیک با حرص از دستم گرفت و زیر بالشش گذاشت -

 این یعنی چی ؟-
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را از تخت روبیک دور کردم یعنی خواب راحت . سرم را تکان دادم و چیزی نگفتم یعنی فایده ای نداشت . کاناپه -

 به سمت وسط اتاق بعد تختش را باز کردم 

 این یعنی چی ؟-

 یک خواب راحت -

 لج می کنی ؟ -

 نه اصال می خوام هر دومون راحت بخوابیم -

 بچه نشو بیارش اینجا -

 متاسفم خیلی سنگینه . نمیتونم -

 لج نکن بد می بینی -

 نسوزه من عادت دارم . دلت برای من -

 صدا می کنم بیان تختت را بچسونند -

 در قفله کسی هم نمی تونه بازش کنه تو هم که خوابیدی -

 کمی فکر کرد دید راست می گم 

 باشه که این طور -

رفتم توی حمام مسواک زدم و یک دامن بلند و راحت پوشیدم و شلوار لی را درآوردم . توی اتاق روبیک قهر کرده 

ا به سمت دیوار برگردونده بود و چشماشو بسته بود . شب بخیری گفتم و خوابیدم . ولی اول خدا را به بود صورتش ر

خاطر راهی که خود روبیک درست کرده بود تا از او دور باشم شکر کردم . تا صبح روبیک همچنان با من قهر بود . 

بعد رفتم صبحانه آوردم . ولی روبیک نخورد صبح قبل از امدن دکتر تخت را جمع کردم و به محل اولش برگردوندم 

 . دکتر اومد بهش گفتم . صبحانه نخورده .

 چرا ؟ -

از خودش بپرسید . فکر کنم االن خجالت می کشه . و هیچی نمی گه ولی زهی خیال باطل چون همه را برای دکتر -

ست من خجالت می کشم چیزی نگفت . تعریف کرد . از خجالت نمی تونستم به دکتر نگاه کنم . دکتر هم که می دون

 و فقط سرش را تکان داد .

روبیک لج کرد و گفت:فیزیوتراپی نمیره . هر چی مادرش و دکتر اصرار کردند قبول نکرد و بعد هم گفت :دیگه 

 اصال نمیره 

ینها را بذارید دکتر لیست یک سری وسایل ورزشی را به الهه خانم داد تا تهیه کنه گفت :یک اتاق در نظر بگیرید ا

انجا تا همین کار را انجام دهیم . انگار اقا زاده تون نمی تونن از این خونه جایی برن . من از اتاق بیرون امدم هر چی 

روبیک فریاد زد کجا جوابش را ندادم . برای اینکه صدای فریاد شو نشنوم رفتم حیاط و قدم زدم . نمی دونستم نتیجه 

واستم از دکتر بپرسم . زیاد طول نکشید دکتر از در سالن بیرون امد . نزدیکش شدم . انژیوی پدرم چی شده می خ

 سرم پایین بود . 

 لبخند زد لبخندی غم بار . 

 نتونستید راضیش کنید ؟-

 قبول نمیکنه . مادرش خیلی ناراحت شد -
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 از دست من ؟؟--

 ن نوعش . یعنی با اخالق های بد روبیک نمی دونم مریضی که طوالنی بشه هم کالفه میشند اونم از ای-

 روبیک بد بینه . منفی بافه . کمی مکث کردم . توقعات زیادی داره -

می دونم . ولی خودت قبول کردی دیگه نمی شه کاری کرد باید راهش را پیدا کنی تا بتونی به آسونی این چهار ماه -

 رو تحمل کنی 

 رید می دونم خدا بزرگه . از پدرم خبر ندا-

 مگه دیروز نرفتی ؟-

روبیک نگذاشت . نمی ذاره به یک تلفن بزنم . شنیدم به مادرش می گفت نگذارید به خونشون زنگ بزنه . -

 دلتنگیش زیاد میشه منو اذیت میکنه 

 روبیک گفت ؟؟؟-

 اره -

اسفانه سه تا از رگها بسته قبال جوان معقولی بود این مریضی عوضش کرده ولی خوب انژیو موفقیت امیز بود ولی مت-

 است باید تحت عمل جراحی قرار بگیرید . 

 پشتم تیر کشید به ستون تکیه دادم . بازو مو گرفت برای اولین بار دستش با بدنم تماس پیدا کرد .

ازه خوبی ؟ چی شد . نترس تحت مراقبت توی بیمارستان تا درمان نشه . خونه نمیره تو نگران نباش . بعد انگار ت-

 متوجه شده بود . 

 بازو مو رها کرد و گفت:معذرت می خوام ترسیدم ضعف کنی . خیلی ضعیف شدی . روبیک میگه غذا نمی خوری ؟

نمی تونم . دست خودم نیست . از گلوم پایین نمی ره . همون قدرم که می خورم به اصرار روبیک و برای رضایت او -

 و گرنه همو نم نمی تونم بخورم 

 باه می کنی . اگر خودتو ضعیف کنی کارها بهتر نمی شه . سخت تر میشه باید بیشتر مراقب خودت باشی اشت-

 دکتر هزینه بیمارستان ؟-

مشکلی نیست . الهه خانم همون روز چک مهریه را داد به من منم یک مقدار شو به حساب بیمارستان واریز کردم -

 مل واریز می کنم نترس کم نمیاری ؟ تشکر کردم . برای بستری و انژیو و بقیه را هم برای ع

نگران نباش من میرم به پدرت سر میزنم بهشون میگم که روبیک بیماره و نمی تونی ترکش کنی تا شاید کمی از -

 ناراحیتشون کم بشه 

 مگه چیزی گفتن ؟؟-

نمیزنه شروع به گریه کردم دکتر  لیال خانم بعدازظهری میگفت لعیا به فکر نیست نمی دونه بابا مریضه . یک سر-

 نزدیکتر شد .

 اگر اجازه میدادی بهشون بگم که توچه فداکاری بزرگی کردی این حرف رو نمی زدند -

نه نمی خوام خانواده ام احساس عذاب وجدان داشته باشند . بزار منو کم عاطفه بدونند اگر بفهمند . خیلی غصه می -

 خورند راضی نیستم .

 از شد پیام گفت :ببخشید خانم امین روبیک داره نعره می زنه و حرفهای نا مربوط .خواهش می کنم . در سالن ب



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق لعیای 

9 9  

 

صداش می امد داشت راجع به من و دکتر چیزهایی می گفت لبم را به دندان گزیدم . دکتر مستقیم نگاهم کرد . 

ود و با دکتر صحبت می کرد . رفتم آشپزخانه چیزی نگفتم . به سمت اتاق روبیک راه افتادم . پیام همان جا ایستاده ب

سینی صبحانه را برداشتم و وارد اتاق روبیک شدم در را بستم و چادرم را در آوردم . موها مو از شب بافته بودم و به 

 سمت باال دو تا کرده بودم . در سکوت روی مبل نشستم .

روش بود . نزدیکش شدم با اخرین توانش کشیده روبیک منو دید ساکت شد . بعد گفت :بیا اینجا منظورش جلوی 

محکمی توی صورتم زد . برق از چشمهام پرید . ولی دم نزدم . اشک هام خود به خود روان شد . چادرم را سرم 

 کردم 

 کجا ؟ -

او متوجه در اتاق را باز کردم و پیام را صدا کردم با چادر اشک هام رو پاک کردم و گفتم :لطفاً روبیک را بنشونید . 

 همه چی بود .

پسر بسیار با هوشی بود با سری افتاده وارد اتاق شد و روبیک را بلند کرد و نشاند . پشتش را بالشت گذاشت و کمی 

 جلو آوردش بعد در سکوت بیرون رفت .

ج سینی صبحانه رو بردم کنار روبیک نشستم با یک دستش دست منو گرفت و دست دیگرش سینی صبحانه را به کن

اتاق پرتاب کرد خواستم بلند شم اما نگذاشت کم کم زور او به من می چربید . بعد منو بغل کرد سرم را روی سینه 

اش گذاشت و من گریستم . او موهایم را نوازش می کرد و گاه می بوسید . خیسی اشک را روی سرم حس می کردم 

قول دکتر شاید علتش همون مریضی و بی تابی و بی . روبیک هم خودش را اذیت می کرد هم اطرافیانش را ولی به 

 تحملی بود . خودم را از بغلش بیرون کشیدم و گفتم :ببین با خودت چی می کنی ؟

 تقصیر توئه -

من چه کار کردم . دکتر جای پدر منه . داشتم ازش حال پدرم را می پرسیدم . اون عمل کرده . دوباره هم باید عمل -

 ی برم ببینمش . خوب باید حالش رو بپرسم یا نه ؟بشه تو که نمی گذار

 نمی خوام بدونی . وقتی می فهمی با من بد اخالق می شی -

 اصال ربطی نداره . فوقش بد اخالق شدم . خوب از بیماری پدرم ناراحتم -

 پدرا ارزش شو ندارند -

 پدر من داره . این حرفو نزن -

یضم از من خوشت نمیاد . می خوای فرار کنی . برای همین از مردای دست خودم نیست . فکر می کنم چون مر-

 اطرافم متنفر می شم . وقتی با تو حرف میزنند جلوی روت می ایستند احساس کمبود می کنم از اینکه اینجا افتادم 

 من به هیچ مردی فکر نمی کنم اال پدرم -

 من چی ؟-

و اشکای روبیک رو هم که سرگردان روی گونه اش مونده بودند و  و تو . خوشحال شد من هم اشکام رو پاک کردم-

 نمی دونستند کجا برند با سر انگشتم گرفتم 

 برم صبحانه بیارم ؟-

 نمی خورم -

 روبیک اذیت نکن . باید بخوری ؟ بیارم ؟-
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 سرش را تکان داد بلند شدم چادرم را سرم کردم و سینی صبحانه را برداشتم 

 ت کار رو بگو بیاد اینجا رو تمیز کنه ولش کن . خدم-

باشه . رفتم آشپزخانه هم صبحانه آوردم هم تمیز کردن اتاق رو درخواست کردم .کنار روبیک نشستم صبحانه را -

 کم کم دهانش گذاشتم و او هم مثل سحر شده ها نگاهم می کرد و می خورد .

 یاد یک شعری افتادم

 

 ساختیم ما که در کنج قفس با حسرت گل 

 گر خزانی امد امد گر بهاری رفت رفت

 

 یعنی چی ؟-

 هیچی . منظوری نداشتم همین طوری یادم امد خواندم -

 لیوان اب میوه را دستش دادم تا بخوره . نصفش را خورد و گرفت جلوی دهان من 

 تو بخور من بعدا می خورم -

 ندارم صبح آبمیوه بخورم .  نه باید بخوری . کمی خوردم . گفتم :نمی تونم عادت-

بقیه اش را خورد بهش لقمه کره و عسل دادم بار اول همه رو خورد بار دوم لقمه رو از دستم گرفت و به دهانم 

گذاشت خوردم ولی انگار میانه گلویم باد می کرد تلنبار می شد پایین نمی رفت . یک دفعه به سرفه افتادم انقدر 

شدم بلند شدم و خودمو سریع به حمام رسوندم . هر چی خورده بودم را باال آوردم .  سرفه کردم که داشتم خفه می

 صورتم را تمیز کردم و خارج شدم . 

 روبیک نگران گفت :چی شد ؟

 هیچی . گفتم که عادت به اب میوه ندارم -

ون بگیری بعد بازوها مو نه خیر این قدر چیزی نخوردی که معده ات ضعیف شده . از این به بعد باید بخوری تا ج-

 گرفت و گفت :ببین گوشت هات شل شده خیلی الغر شدی چی دوست داری بخوری بگو برات آماده کنند 

 همه چی هست می خورم تو نگران نباش -

 می خوای نگران نباشم غذا بخور-

 باشه -

 کردم . وقتی که او رفت صبحانه را جمع کردم و خدمتکاری امد و اتاق را تمیز کرد منم نشستم و نگاه 

 برو لباست رو عوض کن .-

 باشه . -

رفتم حمام یک دوش گرفتم تا حالم جا بیاد بعد توی چمدون رو نگاه کردم چند تا تاپ رکابی و بی استین بود می 

م دونستم سفارشات روبیک به مادر شه . خونه خودمون هم جلوی مادر و خواهرم روم نمی شد این طوری لباس بپوش

حاال چطور می پوشیدم ؟ اگر با لباس دیروز می رفتم روبیک غر می زد و عصبانی می شد تازه آرومش کرده بودم . 

چاره نداشتم یک تاپ ابی نخی انتخاب کردم که یقه اش گر باز بود و رکابش روی شانه می افتاد . یک دامن لی 

و هام پشت سرم با یک کریپس بزرگ بستم و مثل کوتاه هم برداشتم و پوشیدم . از خودم خجالت می کشیدم . م

ابشار از میان کریپس رهاش کردم . جلوی موها مو کج کردم و یک گیره نقره ای پر نگین بهش زدم . که البته اینها 
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همه داخل چمدان جادویی بود . هر کاری کردم نتونستم بدون جوراب خارج شوم . توی چمدون را گشتم یک 

 اما نازک پیدا کردم و پوشیدم بعد از حمام خارج شدم . روبیک با دیدنم سوت بلندی کشید جوراب شلواری مشکی 

 چی شده . باور کن امروز راه می افتم با خوشحالی گفتم -

 چطور مگه . پاهات حرکت کردند . -

 با دیدن تو اره . -

 فهمیدم قصد شوخی داره . سرتا پا مو نگاه کرد 

 جوراب شلواری بود  اه .اون چیه ؟ منظورش-

 این -

 اره درش بیار -

 متاسفم . هر چند که خیلی حجاب نیست ولی بهتر از لخت بودنه -

 اونو من باید تشخیص بدم -

 نخیر . شروع به اصرار کرد -

 اگر اصرار کنی با دامن درش میارم -

 ذوق زده خندید تازه فهمیدم بد حرفی زدم 

 در میارم و شلوار می پوشم منظورم اینکه دامن رو هم -

 بی خود الزم نکرده . بیا حاال یک طور تحملش می کنم -

 کجا بیام-

 اینجا . اشاره به روی تخت کرد -

 نه این تابلو . دور نماست . نزدیک نما نداره -

 برای ما داره بیا -

 نه روبیک . بزار امروز دعوا نکنیم -

 مبل نشستم یک کتاب برداشتم و شروع به خواندن کردم .  خوب حاال کجا می شینی . رفتم روی-

 روبیک فهمیدی چی خواندم .-

 هان . چی گفتی ؟-

 کتاب رو بستم و گفتم :اگر همین طور محو حرفهای دکتر شده بودی تا حاال حالت خوب شده بود 

 دارم جون میدم  اگر تو دکترم بودی گوش میکردم . بعد التماس امیز گفت :مرگ روبیک بیا اینجا-

 نه نمی دی . نترس . روبیک بگم یک ویلچر بیارن بشینی توش بریم یک دور بزنیم -

 کجا ؟-

 حیاط . سالن . هر جا تونستیم -

 نه من نمی تونم -

 می تونی ببین االن هم تو نشستی -

 دکتر موافقت نمی کنه -

 زدم گفتم :ببخشید اون با تو  اون با من . به صورت روبیک نگاه کردم فهمیدم حرف بدی-
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 وقتی در دسترس نیستی شیطون میشی -

 اینه -

 تلفنو بده با ذوق تلفن را برداشتم و رفتم بدم دستش مچ دستم رو به جای تلفن گرفت و گفت :حاال فرار می کنی ؟ -

 غلط کردم -

 اهان این درسته -

 بدم  نه منظورم این بود که غلط کردم اومدم جلو تلفن رو-

 خندید با زور مچم رو از دستش بیرون کشیدم 

 کی میشه من بتونم راه برم ؟-

 هر وقت به حرف دکتر گوش کنی و بری فیزیوتراپی .-

چیزی نگفت . سرش را تکان داد و اون روز سعی کردم دیگه موردی برای ناراحتی روبیک پیش نیاد . فردا که دکتر 

می کنند . دکتر با ویلچر موافقت کرد ولی همزمان با ورزش های دست و پا و  امد فهمیدم پدرم رو ان روز عمل

 فیزیوتراپی 

روبیک هم قبول کرد . چند روزی از عمل پدرم گذشته بود ولی هر بار که می خواستم نوعی حرف را به او بکشونم تا 

اجع به ان بحث کنم .پیام روبیک به دیدنش برم روبیک حرف رو عوض می کرد و نشان میداد موافق نیست و نباید ر

را به اتاق ورزش می برد البته این اسمی بود که من و پیام روش گذاشته بودیم . در انجا ورزش ها و نرمش های 

مختلف بدن سازی را انجام میدادن یعنی اصلش ما براش انجام میدادیم جرات حرف زدن نداشتم . ولی همکاری بی 

می خندیدیم یا کمی بیش از معمول در ذهن روبیک حرف میزدم ان روز تا شب دعوا  حرف هم نمی شد . اگر احیانا

داشتیم و می گفت که دیگه برای ورزش نمیره . وقتی این رو می گفت جواب شو نمی دادم چون میدونستم اگر 

یتش بخوابه . کم اصرار کنم میگه برای اینکه من برم اونجا پیام هم باشه اصرار می کنی . سکوت می کردم تا عصبان

 کم رگ خوابش دستم اومده بود و تحملش اسان که نه ولی بهتر شده بود .

همچنان شبها تختم را به دور از او می گذاشتم و یکی از مهمترین دالیل عصبانیت هایش همین بود که به زبان نمی 

من کنارش بودم داشتیم با هم اورد ولی در عمل نشان میداد . یک روز بعدازظهر روبیک روی تخت نشسته بود و 

کتاب شعری را می خواندیم در اتاق رو زدند .و رویا داخل اتاق اومد از وقتی روبیک را از اتاق بیرون می بردیم الهه 

خانم و رویا کمتر به اتاقش می امدند و سعی می کردند اونو تو اتاق ورزش یا راهرو و گاهی سالن ببینند تعجب 

 ن تازه از هم جدا شده بودیم . باخنده سالم کردم می خواستم بلند شم . کردم از دیدن رویا چو

 بشین منم میام اونجا .-

 روبیک خندید و گفت:محفل خا کیه . همه دور هم می شینیم . 

 وقتی رویا نشست یک وسیله دستش دیدم شبیه ریش تراش روبیک .

 این چیه ؟ -

 اپی لیدی ؟-

 بعد یعنی چی ؟ -

 رویا خندیدن . روبیک و 

 بیا نشونت بدم . بعد امد طرف صورتم فهمیدم یه جور موکن باید باشه خودم را جمع کردم . -
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 نه نمیخوام ببینم . فهمیدم.-

نه باید نشونت بده بعد دو تا دستای منو گرفت و رویا در حالی که می خندید اون دستگاه رو می کشید توی صورتم -

زدم . رویا نشست روی پام تا تکون نخورم بعد تمام صورتم رو از موهای زائد به قول  دردم می امد دست و پا می

 خودش پاک کرد . پشتم لبم رو هم کشید . روبیک بهش کمک می کرد هی می گفت :اینجا . اینجا مو دوباره بکش . 

 بعد به قول خودشون تمام شد . 

 رویا گفت :چقدر رنگت روشن شد .

 من که سفید بودم .حتما روح شدم . -

 نه خیلی سفید تر شدی . مثل این میمونه که توی صورتت مهتابی روشن کردند .-

 روبیک نگاهم کرد و گفت :تا حاال مهتابی خاموش بود بعد به رویا گفت :اونایی که گفتم اوردی ؟

 اره . بعد از توی جیب لباسش یک قیچی کوچک و یک مو چین در اورد .-

و فریاد کردم .مچ دستانم هم چنان دست روبیک بود و رویا روی پاهام هر دو می خندیدند . شروع به شروع به داد 

 التماس کردم .

 رویا خواهش می کنم اگر بابا و مامانم منو ببینند توی خونه راهم نمیدن .-

 روبیک گفت :اصال خونتون نرو چطوره ؟ دیگه فرصت بیرون گردنت رو ندارن .

رویا نکن . و سعی کردم صورتم را پایین بیارم . تا رویا نتونه دست به ابرو هام بزنه . همه مون از این  مگه میشه .-

 تقال خسته شده بودیم و من بیشتر . فریاد زدم رویا خواهش می کنم .

 در اتاق زدند .هر سه سکوت کردیم .

 رویا گفت :بله . 

 ی روبیک بلند شد . تو نیا ؟صدای پیام بود کمی الی در را باز کرد که صدا

 نمیام . می خواستم ببینم اتفاقی افتاده ؟-

 روبیک با حالتی عصبی گفت :نه خیر . رویا داره با لعیا شوخی می کنه در حالی که در را می بست گفت :ببخشید ...

 بعد روبیک عصبانی توی صورتم نگاه کرد و گفت :ببین چی کار می کنی ؟ 

 ؟ من . تقصیر منه-

 اره اگر میومد تو و تورو میدید چی ؟ -

 خوب ولم کن جیغ نزنم .-

 رویا گفت :یک بار روبیک خواد ببینه تو چه شکلی می شی ؟ 

 رویا تو چرا گوش می کنی ؟ .-

 چه کار کنم داداشم خواهش کرده دو سه روزه داره اصرار می کنه ..-

 تو گوش نکن .-

 نمی تونم ؟-

 ؟ من دوستت نیستم ؟ باشه پس من چی -

هستی .اما چند تا مو که چیزی نمیشه تازه دیدی چقدر عوض شدی دفعه بعد خودت میای سراغم وسایلم رو قرض -

 می کنی ..
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 به همین خیال باش ..-

زود باش رویا خسته شدم . رویا امد جلو جیغ زدم . رویا و روبیک یک دستش رو دور بدنم حلقه کرد و دوتا دستام -

 گرفت و منو به خودش چسبوند و با دست دیگرش دهانم را گرفت هی اشاره کردم .. رو

 خفه شد دستت رو بردار .-

 دستش را برداشت . 

 رویا دست به خط ابرو هام نزن تو رو خدا لیال نامزد هم داره دست به ابروهاش نزده من بزنم چی می گن ؟ -

 رمی دارم .نه فقط قیچی می کنم و این اضافه ها رو ب-

 باشه قول دادی ها ؟-

 قول .-

 به روبیک گفتم :ولم کن تو هم از موقعیت سو استفاده می کنی .

 خندید گفت :قول بده در نمی ری .؟

 قول . -

دستم را ول کرد و فقط یک دستم را در دستش گرفت . خودم را سپردم دست رویا در حالی که درون دلم به قول 

رکه می جوشید و ناراحت بودم .موها مو پشت سرم دم اسبی بسته بودم روبیک از پشت موها مو مادرم مثل سیر و س

 باز کرد .

 نکن ..-

 حرف نزن . ساکت . -

بعد از پشت شروع به نوازش مو هام کرد . بعد سرش را می برد وسط مو هام و بو می کشید . مورمورم می شد از 

 ویا از یک طرف هم کارهای روبیک ..یک طرف درد ابروهای کنده شدم توسط ر

 روبیک خواهش می کنم ..-

 مگه چیکار می کنم ؟ -

 خجالت کشیدم . به صورت رویا نگاه کنم . شاید نفهمیده باشه دیدم رویا ریز می خنده ..

 از خواهرت خجالت بکش . -

 رویا با خنده گفت :فکر کنید من نیستم راحت باشید .

 هم می رسیم نوبت تو هم میشه .باشه رویا خانم به -

 باشه اون موقع تالفی کن و خندید.-

 پام درد گرفت از روی پاهام بلند شو-

 

 

 بلند شد خودم را از دست روبیک خالص کردم و به دیوار تکیه دادم .کار رویا که تمام شد .«. 

 روبیک گفت :یک کم هم آرایش کن ؟

 حرمه . یکی همین پشت در روزی چند بار منو می بینه . آرایش معنی نداره .روبیک بس کن توی این خونه مرد نام-

 نمیخوای بری بیرون که همین جا پیش من . -

 رویا یک کیف کوچک از جیب دیگرش بیرون اورد .
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 مجهز امدی ؟-

 چه جورم . واسه دل اقا داداشم .-

 بله دیگه گور پدر غریبه ها .-

 دوباره منو بغل کرد .چرا غریبه تو از منی . --

 روبیک نکن . خیلی لوس شدی .-

 خودمون هستیم که مجبوری یک ذره بهت اظهار محبت کنم تا خواستم جواب بدم .-

خداییش محشر شدی دیگه نمیخوام جلو چشم این پیام باشی امروز دو سه بار دیدم داشت یواشکی تو صورتت -

 نگاه می کرد .

 خیاالت .-

 ت ؟نه خیر واقعی-

 لعیا پشتت رو بکن به روبیک تا اخر آرایشت ببینت. -

 مگه طاقت میاره .-

 میارم بیا... پشتت رو بکن به من با انگشت تهدید ش کردم ریسه رفت از خنده .-

 رویا گفت :چی شد ؟

 هیچی اونی که باید فهمید . بعد رویا اول یک کم ریمل زد پون معتقد بود ریمل الزم ندارم . -

 وبیک گفت :بزن ..ر

 زد بعد یک خط چشم کشید سایه زد صورتم را کرم پودر زد و در اخر هم یک روژگونه .یعنی یک آرایش کامل .

 خوب تمام شد محشر شدی بری تو خیابون می دزد نت ..-

یا تو روت روبیک بی تابانه برم گرداند سمت خودش و محو تماشای من شد و گفت :چی شده . االن من می میرم . رو

 رو بکن اون طرف 

 من از تخت پریدم پایین چون روبیک دستم را ول کرده بود . 

 فرار نکن بیا اینجا ..-

 اصال مگه از جونم سیر شدم .-

 کاری ندارم .می خوام نگاهت کنم .-

 این تابلو دور نماست از نزدیک بی نماست . لطفاً از دور تماشا کنید . -

 ه پشتی تکیه کرد و گفت:جون روبیک بیا اینجا از نزدیک ببینمت . روبیک ناامیدانه ب

 رویا بلند شد گفت :دیگه باقیش با خودتون .

 شما چیزی باقی گذاشتی ؟-

 برو خودتو ببین . -

رفتم جلوی ایینه انگار یکی دیگه بود داشت منو از پشت اون پلک های بلند کبود و ابروهای کمونی و لبهای سرخ 

 ی کرد چند لحظه فقط خودمو نگاه کردم .نگاه م

 کسی دیگر نیست خود تی باور کن . -
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برگشتم روبیک با گردن کج نگاهم می کرد .رویا رفت به سمت در روبیک گفت :رویا نامرد نباش لعیا را بیار پیش 

 من .

 این دیگه تو برنامه مون نبود . ببخشید .-

 اونی که گفتم مامان بخره . خرید ؟-

 می رم بپرسم . بعد از در بیرون رفت . روبیک هر چه التماس کرد نزدیکش نرفتم .-

 بابا من همون روبیک هر روزم ؟-

 ولی من دیگه لعیا نیستم .-

 به حالت قهر گفت :باشه به هم می رسیم . 

 سرش را به عقب داد و چشماش رو بست .رویا در را باز کرد اومد تو یک متر از جا پریدم . 

 نترس . منم بعد پیش روبیک رفت جعبه ای را به دستش داد گفت :مامان داد .-

 روبیک تشکر کرد . رویا ایستاده بود .روبیک گفت :خوب خداحافظ .

 ببین چه پرو کارش که تموم شد منو بیرون می کنه ؟ -

 ببخشید با ادب پرو بیرون . با پرو رویی نرو .-

 منو به کی فروختی ؟رویا دلخور شد گفتم :دیدی ؟ 

 دستم بشکنه .اشتباه کردم دیگه این کارو نمی کنم بعد خندید تا نشان بده که ناراحت نیست و رفت .-

روبیک در جعبه رو باز کرد و گفت :این مال توئه . و نشانم داد یک سری جواهری درخشان درون جعبه خودنمایی 

 می کرد .

 مال منه ؟ -

 ماتی که کشیدی . بیا می خوام خودم گردن و گوش ات بندازم .اره برای قسمتی از زح-

 نمی خوام .الزم ندارم . دستت درد نکنه .-

 عصبانی شد و گفت :می گم بیا .

 نه غیر ممکنه .-

 اگر نیای از فردا دیگه ورزش و نرمش تعطیله . خود دانی ؟-

ه . البته او نمی دونست از چه جهت دلم می خواد می دانست چقدر دلم می خواست زودتر سالمتیش رو به دست بیار

 او زودتر بهبود پیدا کنه او فکر می کرد فقط سالمتی او برام مهمه .. 

 میری بی خود نگو ؟-

 باشه فردا ببین میرم یا نه .-

 تو بد جنسی میکنی .-

 قول میدم .-

 قول در مورد چی . چون تا اون موقع صد دفعه کلک زده بود . -

 ر چی تو بخوای البته معقول ؟ه-

 نزدیک من نمیشی . دستم به من نمی زنی .-

 دیوونه . تو محرم منی .-
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 باشم قول بده ؟-

 نمی تونم دست نزنم .-

 منم نمیام .-

 اخه چطور دست بهت نزنم . بعد گوشواره گوشت کنم .خندیدم .-

مهربونی بیشتر نمی کنم .بیا دیگه لعنتی . داشت عصبی  قول میدم . همون حریم سابق رو حفظ کنم . قسم میخورم .-

 می شد .

قول میدم . می دونستم داره دروغ میگه با ترس و لرز نزدیکش شدم تا دستش به من رسید . مچ دستم را گرفت وبه 

اشت . سمت خودش کشید . لبه تخت نشستم دوباره سرویس را نشانم داد واقعاً زیبا بود . گوشواره آویزی بلندی د

گردن بندی که شامل چند زنجیر رنگی در هم بود و از انتها مثل آویز بسته شده بود . یک دست بند به همان شکل . 

 گوشم را به سمت روبیک گرفتم .

 اون الله گوشم را لمس کرد و گفت :چه گوشهای کوچکی داری ؟

به سمتش گرفتم . گوشواره را به گوشم  خوب به گوشم کن . خندید و گوشواره رو گوشم کرد بعد گوش دیگر را-

 انداخت . سرم را تکان دادم . گوشواره به رقص درآمدند .

 خود تم اتیش پاره ای . خندیدم گردن بند را به سمتم گرفت تا گردنم را خم کنم .-

انه اش روبیک بده به خودم بندازم . دستش را عقب کشید با ترس و لرز بهش نزدیک شدم سرم را روی گودی ش-

جای کرد بعد موهایم را که خودش افشان کرده بود کنار زد . و قفل گردنبند را بست . و همان طور دستش را دور 

 بدنم گره زد و منو به سمت خودش کشید .

 تو قول دادی .؟-

وازش مواظبم . بیشتر از همیشه نمیشه نترس . ولی می ترسیدم همیشه اظهار محبت روبیک در حد بغل کردن و ن-

مو هام بود ولی االن به نظرم وضعیت خطرناک بود .قبال تا این حد اعتراض نمی کردم چون چاره ای نداشتم باید تا 

حدی باهاش راه می اومدم و گرنه لج می کرد و خدا می دونه چه می کرد. اظهار محبت هاش داشت عمیق میشد 

ت مردانه اش را به دست میاورد و من هر بار کند خودم را از چنگش به سختی بیرون کشیدم کم کم عضالتش قدر

 تر می تونستم از دستش فرار کنم . سرخ شده بود . بلند شدم موها مو بستم 

 اول پیام رو صدا بزن بعد خودت برو تو حمام .-

 اون تو حمّام کار داره نمیشه . صورتم را می پوشونم .-

 فقط مواظب باش . --

تم را کیپ گرفتم و در را باز کردم و پیام را صدا کردم کناری ایستادم . روبیک گفت چادرم را سرم کردم و صور

:برون بیرون . رفتم بیرون توی روشویی پذیرایی صورتم را با مایع صابون شستم ولی ابرو هام رو دیگه نمی تونستم 

ونه حاال با این ابرو ها خونه هم کاری کنم . تصمیم داشتم همین یکی دو روزه روبیک رو مجبور کنم اجازه بده برم خ

نمی تونستم برم . البته زیاد بر نداشته بود فقط وسط ابرو هام بود کمی هم زیر ان رو تمیز کرده بود ولی همین هم 

 توی صورتم داد می زد 
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ه با نیم ساعت گذشته بود که پیام امد بیرون . سرش پایین بود ولی انگار خشمگین بود . خواستم برم تو اتاق ک

خشونت از سر راهم کنار رفت .چرا از دست من عصبانیه ؟ وارد اتاق شدم و در را بستم . روبیک به حالت خوابیده 

 بود نگاهم کرد و خندید .

 دیوونه .-

چه جورم . پتوش عوض شده بود گاهی این طوری می شد . فهمیدم چرا پیام عصبانی بود . تلفن زنگ زد خیلی وقت -

یچ زندگی نمی زد . گوشی را برداشتم دادم به روبیک گفت :بله کارشون داشتید . ... نمی شه به من بود که تلفن ه

 بگید . باشه گوشی ...

 بعد به من اشاره کرد و گفتم :بله . لیال بود . 

مه اگر هنوز پدر و مادرت رو فراموش نکردی بیا یک سر بهشون بزن بابا نگرانته . بعد گوشی را قطع کرد . چش-

اشکم خود به خود بنا به جوشیدن گذاشت . دلم برای انها پر می زد اما انها چه فکر می کردند چرا لیال اینقدر عصبانی 

 بود . 

 چی گفت ؟ چرا گریه می کنی ؟ -

 من می خوام برم خونمون . -

 باز شروع نکن .-

 من می خوام برم خونه مون قبول کن و گرنه بدون رضایت میرم .-

 ی تونی ؟نم-

 می رم از الهه خانم اجازه می گیرم .-

 اختیارت دست منه نه دست اون ؟-

 بلند شدم چادرم را سرم کردم و بیرون رفتم .

 اون بهت اجازه نمیده . ولی گوش نکردم رفتم بیرون .-

 الهه خانم تو تراس نشسته بود . سالم کردم با لبخند جوابم را داد .

 استم را بهش گفتم .جریان تلفن و در خو-

 روبیک خودش می دونه باید اونو راضی کنی . دیگه دست من نیست .-

 اون رضایت نمیده .-

متاسفم اگر راضی شد راننده وماشین هست ولی در غیر این صورت من کاری نمی تونم بکنم می دونم حقته.اما -

 روبیک رو هم درک کن .

را انداختم گوشه تختش .زانو زدم . دستش را به دستم گرفتم و گفتم  سر به زیر به اتاق روبیک برگشتم چادرم

 :روبیک خواهش می کنم اجازه بده .

 اصال التماس نکن . غیر ممکنه .-

 بابام حتما مریضه . و گرنه لیال زنگ نمی زد .-

 لیال بی خودی بزرگش می کنه اون فقط می خواد تورو از اینجا بیرون بکشه .-

 کنی روبیک . دستش را بوسیدم .اشتباه می -
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ببین وقتی مربوط به خانواده ات میشه چه مهربون میشی .حاال تو مواقع دیگه هزار بار التماس کنم تا یکه گوشه -

 چشمی نشون ما بدی 

 خیلی بی انصافی . -

 یک دفعه گفت :به یک شرطه ؟

 چی ؟-

 اول قبول کن . -

 شاید نامعقول باشه .-

 رم از خودگذشتگی می کنم .نیست من دا-

 خوب بگو ؟-

 از امشب تختت رو کنار تخت من می ذاری . نمی ری اون سر دنیا . -

 بلند شدم و دستش را رها کردم و روی مبل نشستم .

 ارزش شو نداشت ؟-

 روبیک اینو قبول نمی کنم .-

 ید .هر طور راحتی .دیگر اصرار نکن .کمی گذشت حرفای لیال توی گوشم پیچ-

 باشه قبول . حاال حاضر شم ؟-

 قول دادی ها ؟-

 باشه .-

 پس حاضر شو با کاظم اقا برو یک ساعت بمان با کاظم اقا برگرد .-

 یک ساعت کمه من امشب می مونم .-

 غیر ممکنه .فقط یک ساعت .-

 روبیک کمه . قول میدم صبح زودتر برگردم .-

 حرفش رو نزن .-

 این به بعد هر کاری داشتی به پیام بگو ؟  اصال نمی رم . از-

 با شتاب نشست تا حاال خودش ننشسته بود این حسادت چه کارها که نمی کنه .

 یک بار دیگه بگو ؟ -

 چیزی نگفتم اگر کاری داشتی به آقای نوروزی بگو ؟-

 فکر کردی من احمقم .پس اینقدر با هم خودمو نی شدی که پیام صداش می کنی ؟ -

 نه به جان پدرم . من فقط آقای نوروزی صداش می کنم -

 پس چه جوری اینقدر اسمش مهربون تو دهانت می چرخه ؟-

 اشتباه نکن . فریاد زد . -

من اشتباه نمی کنم انگار تازه متوجه شدم که خودش نشسته بلند شدم و رفتم کنارش گفتم :روبیک تو خودت -

 نشستی 

 حرفو عوض نکن .-
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 می گم خودت رو ببین انگار که با خودش حرف میزنه گفت . واقعاً-

 نمی فهمی نه حتما خوب می فهمی کی با هم خودمو نی شدید .-

 دستم را گرفت کشید صورتم را مقابل صورتش گرفت . 

 خواهش می کنم فریاد نزن کی ؟ چی ؟-

 چه وقت هایی می ری باهاش حرف می زنی ؟ -

 ی چشمانم .هیچ وقت .من که همش جلو-

نمی دونی تو مردا رو نمیشناسی . دکتر با همون چشای حریصش چطوری سرتا پات رو نگاه می کنه . اه حسرت می -

 کشه . و این پسره میگم بیرونش کنند من دیگه دستم را روی دهانش گذاشتم .

 خواهش می کنم داد نزن . هر کاری دوست داری بکن ولی فریاد نزن .-

ون پدرم روز اولی که دکتر گفت :اسمش پیام نوروزی هست از آهنگ اسمش یه جور ایی خوشم جان خودت .ج-

 اومد و یک دفعه از دهنم بیرون پرید . انقدر با التماس و زاری گفتم که دلش سوخت به شدت بغلم کرد . 

ا من کمتر مقاومت کنم . منم برای این که فریاد نزنه حرفی نمیزنم اون دقیقا می دونست کی این کارها رو بکنه ت

صورتم را غرق بوسه کرد از وقتی که رویا اومده بود و اون بال را به سر صورتم اورده بود .روبیک در تب و تاب این 

 کار بود من می دونستم ولی جرات شو نداشت . اما حاال با این کاراش خودشو به ارزو اش رسوند و من ..

 بسه دستم رو روی لبش گذاشتم .-

 خوب از موقعیت سوءاستفاده می کنی ؟ -

 چشماشو خمار کرد و گفت :تو حرص منو در میاری؟ میخوای ارومم نکنی .؟

 خوب آقای حرص حاال اروم شدید .-

 نه هنوز مونده ؟-

 سعی کرد دستم را کنار بزنه ولی نگذاشتم .

 روبیک برم ؟-

 فقط یک ساعت .-

 باشه بزار برم حاضر شم ؟-

حمام و سریع حاضر شدم مغموم و گرفته گفت :خیلی زودتر از همیشه حاضر شدی خوشحالی که از پیش  رفتم تو

 من میری ؟

 خوشحالم پیش خانوداه ام می رم .-

 قولت که یادت نرفته .-

 آزارم نده . بزار برم .-

 فقط خواستم یادآوری کنم رفتم طرف در اتاق .-

 برای خداحافظی منو نمی بوسی ؟ -

 فعال بسته . دست و صورتم را نشانش دادم و اشاره ام به لحظاتی قبل بود .-

 خودم رو نگفتم . تورو گفتم . می دونم خوشت نمیاد و دوستم نداری ولی اجباری هم شده یکی برای اطمینان بکن .-

 منظورش بوسه بود خندیدم .
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 نخند ان طوری دیگه نمی تونم اجازه بدم بری . -

 ستم گفتم :ببخشید برم ؟ دهنم رو ب

 برو . ؟ خداحافظ .-

 در را باز کردم یادم افتاد روبیک به کسی نگفته به من اجازه داده گفتم :با کی برم ؟

تو برو من از اینجا تماس می گیرم . و تلفن رو برداشت برای اینکه دلش رو بدست بیارم و برم با دست بوسه ای -

زد مثال گرفت و مشت کرد گذاشت روی قلبش می خواستم بخندم . جلوی خودمو براش فرستادم با دست روی هوا 

 گرفتم . 

پیام پشت در بود نمی دونم صداهای توی اتاق رو شنیده بود یا نه . گفتم :من میرم خونه پدرم . شما برید پیش 

 روبیک 

ست های مشت کرده اش را کمی باال در حالی که با غیظ دندانها شو به هم سایید گفت :اون احمق از خود راضی و د

 اورد با چشم های از تعجب گرد شده نگاهش کردم . رفت توی اتاق شانه باال انداختم . و رفتم . 

کسی توی تراس نبود رفتم توی حیاط کاظم اقا داشت به ماشین دستمال می کشید سالم کردم جوابم را با مهربانی 

 نه . داد و گفت :باالخره راضی شدند برید خو

فقط سرم را تکان دادم . سوار شدم و راه افتادیم . بعد از حدود یک ساعت و نیم به خانه رسیدیم . تشکر کردم پیاده 

 شدم 

 اقا کاظم گفت :یک ساعت دیگه بیام دنبالتون 

 نه اقا کاظم قراره شب بمانم شما بفرمایید صبح اول وقت بیایید -

 مطمئنید -

 بله شما بفرمائید -

 خانم امین من دنبال دردسر نمی گردم شما هم نگردید به من گفتن یک ساعت شما بمونید برتون گردونم .-

 اقا کاظم من نمیام شما یک ساعت دیگه بیا اینجا و ایستا . تا صبح من نمیام . خداحافظ -

م روی تشک زیر اپن خوابیده در را باز کردم و آهسته رفتم توی خانه از پنجره داخل اتاق رو نگاه کردم پدر عزیز

 بود از لیال خبری نبود . پاک صورتم را فراموش کرده بودم . در اتاق را زدم تا یهو وارد نشم . پدرم هول کنه .

 مادرم گفت :کیه که تو حیاط امده یعنی در باز مونده ؟ 

می خندید و گریه می کرد . رفتم جلو  در را باز کردم با لبخند سالم کردم . مادرم با دهان باز نگاهم می کرد و پدر

بغلش کردم و بوسیدمش او هم پیشانی منو بوسید . بعد بلند شدم و مادرم را بغل کردم و بوسیدمش . ولی او مثل ادم 

 های گیج منو نگاه می کرد .

 چیه مامان .منو نمی شناسی ؟ -

ا ابرو داریم رفتی اونجا پاک همه چی رو نه واهلل . این چه صورتیه . واسه خودت درست کردی فکر نکردی م-

 فراموش کردی ؟ 

خجالت کشیدم . نمی تونستم چیزی بگم .لیال انگار حمام بود . سرخ و سفید با موهای خیسی که تازه پوشیده بود از 

 در اتاق بیرون پرید ولی اونم با دیدنم شوکه شد و ایستاد بعد گفت 
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خوش می گذرونی که یادت رفته از کجا هستی به کجا باید برگردی ؟ خوب  معلومه چرا نمیای خونه اونجا انقدر-

 خودتو گم کردی 

 یعنی این واقعاً لیال بود ؟ یادش رفته بود من واسه چی و برای کی رفتم سرکار . اون فقط فریاد می زد 

توی اتاق و در را بست .به  دکتر راد یک غریبه بود هر روز اونجا بود بعد تو که دخترشی برات متاسفم . بعد رفت-

پدرم نگاه کردم آهسته اشک می ریخت . اون منو میفهمید . همین برام کافی بود . منو در بغل گرفت موها مو نوازش 

کرد چقدر دلم برای آغوش پر محبت تنگ شده بود من این رنگی بودم من هم رنگ جماعت روبیک نبودم ولی 

من گریستم بعد از مدت ها یک خواب راحت و نرم کنار بستر پدر را تجربه چاره ای نداشتم . شاید ساعتی شد که 

 کردم نمی دونم ساعت چند بود پدرم بیدارم کرد و گفت

 بابا نمازت قضا نشه بلند شو . -

بلند شدم چادر و مقنعه ام را درآوردم . وضو گرفتم و مشغول نماز شدم . تلفن زنگ زد کسی با فریاد از پشت سیم 

 گفت و لیال با خشونت جواب داد و تلفن را قطع کرد . نفهمیدم چی می گفت چون تلفن در اتاق دیگر بود چیزی 

دوباره تلفن زنگ زد . لیال تلفن را برداشت نمازم را سالم دادم با دقت گوش کردم لیال می گفت به من اصال مربوط 

 :شما به چه حقی سر من داد می زندی .نیست من صداش نمی کنم .کمی سکوت .و بعد لیال با فریاد گفت 

گوشی را سر جاش گذاشت . فهمیدم که حتما روبیک بود .تلفن دوباره زنگ زد در آرامش بلند شدم .این بار لیال 

 مادرم را صدا کرد 

 مادرم گفت :کیه ؟ کی رو کار داره ؟ 

. لیال به آهستگی چیزی به مادر گفت نمی دونم نمی خواست اسم منو صدا کنه . مادرم رفت و گوشی را برداشت -

صدای مادرم ارام و شمرده بود . بله بفرمایید .نخیر اقا همسر شما اینجا نیستند . تنم لرزید اون داشت همه چیز رو 

خراب می کرد . صدای مادرم بود شما آقای بله کی ؟ خوب و سکوت پشت تلفن معلوم بود داره با دقت گوش می 

 یاد زد :کنه یک دفعه لیال فر

 لعیا بدو مامان حالش بهم خورد .د-

 دویدم گوشی از دست مادرم افتاده بود . لیال توی سرش می زد . 

 پدر با اضطراب می پرسید :چی شده ؟ 

 گوشی را برداشتم و گفتم :بله ؟ 

ینی و گوشی را صدای روبیک بود گفتم :اگه سر پدر و مادرم بالیی بیاد روبیک دیگه تا پایان عمرت منو نمی ب

 گذاشتم 

لیال با یک لیوان اب قند اومد به زور به خورد مادرم دادیم .شانه هاش را مالیدیم تا کمی به حال امد . گفت :دختر تو 

چی کار کردی این هم خواستگار های خوب داشتی رد کردی رفتی شدی زن این ادم دیوونه و فلج شروع به گریه 

 ت :کردم پدرم با اخرین توانش گف

 به اون بچه هیچی نگید من می دونستم اون مجبور بود -

مادرم توی صورتش می زد و گریه می کرد بلند شدم در اتاق رو بستم . لیال مبهوت به دیوار تکیه داده بود . آهسته 

 طوری که پدر متوجه نشود جریان پول عمل و نیاز بابا و اجبار خودم و پیشنهاد دکتر را گفتم 
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گریست و مادرم زجه می زد ولی ارام و بی صدا و من اخرین قطرات اشکم را می خشکاندم تا باعث غصه لیال می 

 بیشتر انها نشوم . 

لیال پرید و منو بغل کرد و گفت :ما فکر می کردیم باالخره توی دنیا به این بزرگی یکی پیدا شده که بخاطر خدا 

خواری هایی رو باید تحمل کنه تا ما بتو نیم زنده بمونیم و زندگی کاری کنه .نمی دونستم خواهر بدبختم چه خفت و 

 کنیم 

یواش ابجی جون یواش بابا نفهمه بابا نمی دونه به خاطر پول عملش صیغه روبیک شدم او فکر می کنه به خاطر -

 اینکه توی اون خونه کنار روبیک به گناه نیفتم . 

 نه گریه کرد . لیال دوباره سر روی شونه ام گذاشت و غریبا

 گریه نکن االن بابا می فهمه -

 این پسره بود منظورش تلفن بود . سرم را تکان دادم -

 اون که خیلی دیوونه نست یک وقت نکشد ت خفه ات نکنه ؟-

نه این قدر ها هم بد نیست فقط حساسیتش روی منه میگه از پیش چشمش دور نشم . دائم فکر می کنه من با یکی -

 ارم و دوستم رابطه د

غلط کرده می خواستی بگی وقته خونه بابام بودم به کسی محل نمی ذاشتم حاال که دیگه اسم یه نفر باال -مادرم گفت 

 سرمه 

 این ها رو می گم ولی نمی فهمه حرف خودش رو می زنه .-

 منو ببخش تو بخاطر ما رفتی و خودت را فدا کردی . و شروع به گریه کرد .-لیال گفت 

 مگه مردم حاال هم اتفاقی نیفتاده مدت صیغه چهار ماهه تمام که شد من آزادم . و توی دلم گفتم :انشااهلل -

کمی که گذشت مادرم و لیال ارام شدند . بلند شدیم و پیش پدرم رفتیم معلوم بود که او هم گریه کرده بود چون 

کمی از ان بار غصه کم بشه . شام را در آرامش چشمانش سرخ بود سعی کردم کمی شوخی و خنده ایجاد کنم تا 

خوردیم و رفتیم با لیال مثل گذشته ها بخوابیم جا انداختیم و کنار هم دراز کشیدیم او می پرسید و من تعریف می 

کردم گاهی از شدت تعجب دوباره یک جمله را می پرسید و من می خندیدم بعد قصه ابرو برداشتنم رو براش 

 تعریف کردم 

 یلی ظالمند چرا این کارو می کنند ؟ خ-

نمی دونم روبیک مثل یک مال . مثل یک وسیله مخصوص خودش بامن رفتار می کنه و هر کاری دلش بخواد انجام -

میده این بار هوس کرده بود منو اینطور ببینه . منم که دست و پا بسته و بی توان در مقابل خواسته های اون . تازه من 

 ی کنم و گرنه چه ها که نمی کرد . خیلی مقاومت م

 تلفن زنگ زد فوری برش داشتم تا پدرم اگر خوابه بیدار نشه . 

صدای دکتر راد بود گفت :سالم . دختر خوب چکار کردی هر چی تو این مدت ریسیدیم رو پنبه کردی . زحماتت رو 

 به باد دادی 

 چی شده ؟ -

ته . اقا کاظم داره میاد دنبالت حاضر باش . مخالفت نکردم . بلند شدم حال روبیک خراب شده . همه خونه بهم ریخ-

 و مشغول حاضر شدن 
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 چی شده ؟؟-

 نشنیدی دکتر گفت حال روبیک خراب شده انقدر به خودش فشار میاره تا غش کنه -

 لعیا بیا نرو -

وریش بشه من خودمو نمی بخشم . همه نه نمیشه . من عهد بستم . مهریه گرفتم باید انجام وظیفه کنم اگر روبیک ط-

بیدار شدند و من آماده منتظر اقا کاظم نشستم . باالخره امد . از همه خداحافظی کردم و در میان گریه انها ترک شان 

 کردم 

اقا کاظم برام تعریف کرد که روبیک وقتی دو ساعتی گذشته و تازه فهمیده من نرفتم . آقا کاظم را صدا می کنه و 

ا پرسیده و اونم گفته و روبیک سعی می کنه با تلفن منو مجاب کنه به برگشتن بکنه وقتی نمی تونه خونه رومی علت ر

زاره روی سرش و شروع به فریاد و هوار می کنه و فقط در میان فریاد هاش می گفته . لعیا دیگه بر نمی گرده . انقدر 

 داد می زنه که از هوش میره 

 از هوش رفته ؟ -

اینطور شنیدم خودم ندیدم.وقتی دکتر راد را پیدا کردند انگار اونم نبوده و دسترسی بهش نداشتند تا ان موقع من -

 این پسره اسمش چیه ؟ 

 آقای نوروزی -

انگار می گن پزشکه . اونم یک کارایی کرده بعد سرش را تکان داد و گفت :ادم باورش نمیشه دانشجوی پزشکی -

 مریض فلج .اونم چه پرستاری  بیاد و بشه پرستار یک

باالخره به خانه رسیدیم . تمام چراغ ها روشن بود .انگار نه انگار که شب بود . مثل روز روشن بود . وارد سالن شدم 

در همان موقع پیام از اتاق روبیک خارج شد تا چشمش به افتاد خندید و گفت :اومد .لعیا اومد . بعد انگار تازه فهمید 

 خونده خجالت کشید . منو به اسم

 دکتر راد و الهه خانم و رویا از اتاق بیرون امدند 

 چی شده ؟ -

 دکتر گفت :برو کار خودته . همه خونه در حال رفت و امد بودند 

 باشه فقط غذا و اب میوه براش بدین بیارن -

 از وقتی من رفتم چیزی خورده ؟ -

 نه هیچی . -پیام گفت 

 ر را بستم و چادرم را درآوردم با صدای بلند گفتم :سالم من امدم . وارد اتاق شدم و د

روبیک در حال خوابیده با چشم های بسته و رنگ صورت زرد یک تکان خفیفی خورد . بعد رفتم توی حمام یک بلوز 

ی را و دامن نیلی برداشتم و سریع لباسم را عوض کردم یک شال ابی هم سرم کردم . می دونستم روبیک رنگ اب

خیلی دوست داره و همیشه می گه به تو خیلی میاد . وارد اتاق شدم . آهسته شروع به خواندن شعری کردم می 

 دونستم روبیک خیلی دوستش داره

 

 

 روز اول پیش خودم گفتم 

 دیگرش هرگز نخواهم دید 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق لعیای 

1 1 5  

 

 روز دوم باز می گفتم 

 لیک با اندوه و با تردید 

 روز سوم هم گذشت اما 

 سر پیمان خود بودم  بر

 ظلمت زندان مرا می کشت 

 باز زندان بان خود بودم 

 ان من دیوانه عامی 

 در درونم های و هو می کرد 

 مشت بر دیوارها می کوفت 

 روزنی را جستجو می کرد .

 

 به روبیک نگاه کردم کمی الی چشمانش را گشود ادامه دادم

 

 در درونم راه می پیمود 

 حی در شب ستانی همچو رو

 بر درونم سایه می افکند 

 همچو ابری در بیابانی 

 می شنیدم نیمه شب در خواب

 های های گریه هایش را 

 در صدایم گوش می کردم 

 درد سیال صدایش را

 

چشم روبیک باز شد و با دستانش در جستجوی چیزی بود . نزدیکش رفتم . کنارش پایین تخت نشستم . دستش را 

 فتم و ادامه دادمگر

 

 شرمگین می خواندمش بر خویش 

 از چه رو بیهوده گریانی ؟ 

 در میان ناله می نالید 

 دوستش دارم نمی دانی

 

 دستم فشرد . نگاهش را به من دوخت و لبهایش لرزید وقتی بند دیگر را می خواندم با من همراهی می کرد

 

 در سیاهی پیش می امد 

 مت بود جسمش از ذرات ظل

 چون به من نزدیکتر می شد 
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 ورطه تاریک لذت بود 

 سرم را روی سینه اش گذاشتم دلم از این همه احساس به درد امد و خواندم

 

 در سیاهی دست های من 

 می شکفت از حس دستانش 

 شکل سرگردانی من بود 

 بوی غم می داد چشمانش

 

ردم چشم به چشمش دوختم به آهستگی و بی رمقی گفت :اگر توان با دستانش به جستجوی صورتم بود . نگاهش ک

 داشتم نشونت می دادم 

 می دونم پس باید خدا رو برای این بی رمقی شکر کنم -

 خندید ولی کمرنگ . بلند شدم . مضطرب گفت :کجا ؟ 

نی پشت در بود . لبخند زد . جایی نمی رم .خیالت راحت . می خوام غذا بگیرم . در اتاق رو باز کردم . پیام با سی-

دکتر و الهه خانم خیره به من بودند . با دستم نشان دادم که اون خوبه فقط کمی صبر کنید . بعد در را بستم . کنار 

 روبیک نشستم . 

 بلندشو . یک چیزی بخور . از گرسنگی ضعف کردی .-

 گردوندم .نه . و صورتش را قهر الود به سمتی برد . با دستم صورتش را بر-

 پاشو منم چیزی نخوردم االن ضعف می کنم -

 دروغ می گی . تو رفتی خوش بودی . منو فراموش کردی . -

 به من می یاد دروغ بگم . پا میشی یا ...-

 منو تهدید می کنی ؟ -

را با خودش این من کیم شما رو تهدید کنم ؟ غلط بکنم . پاشو . بعد با تالش بلندش کردم . مانده بودم در عجب چ-

کارها رو بکنه . . با اخرین توانش بغلم کرد ولی دستهاش ان توان همیشگی را نداشت . سعی کرد منو ببوسه . اما 

 نگذاشتم 

 هنوز بد جنسی -

 تو هنوز بد خواهی . فکر کردم حالت بد شد یک کم از خواسته هات کم میشه ولی اشتباه کردم -

 خوشحال شدی ؟ -

 غذا شو کم کم دهنش کردم و خودمم خوردم  ای .. بعد-

 یک لیوان اب میوه به زور بهش دادم . برای اینکه حرص منو دربیاره 

 خوب شد غذا خوردم انرژی بگیرم امشب پیشم می خوابی یادم رفته بود -

نه .من برای چند لحظه مبهوت نگاهش کردم گفت :نترس شوخی کردم .ولی ترسیدم پیش خودم گفتم :نکنه لج ک

 رفتم دیر اومدم این بهترین ..کمی که طول کشید گفت :لعیا شوخی کردم 

 سرم را تکان دادم . در را باز کردم . از اتاق بیرون امدم .داد زد لعیا کجا ؟؟

 مامانت و دکتر می خوان ببیننت می رم ظرفها رو بگذارم -
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 من نمی خوام . -

الهه خانم وارد اتاق شدند . ظرفها را بردم آشپزخانه و شستم . پیام به بهانه دکتر خندید و سرش را تکان داد . و با 

 خوردن اب اومد توی آشپزخانه و آهسته پرسید :خانواده خوب بودن 

 ممنون -

 شما چه کار کردین که به این زودی روبیک حالش خوب شد ؟-

 هیچی باور کنید هیچی . فقط براش شعر خوندم و حرف زدم . -

ند مهربانی به من زد که یک دنیا تفاهم و همدردی به من منتقل شد . سرم را پایین انداختم و رفتم پشت در اتاق لبخ

 نشستم .

 با صدای بلند گفتم :روبیک من پشت در اتاق نشستم 

 بیا تو -

 میام ولی نرفتم .-

یر اتش را دید لبخند زد و برای اولین بار ازم دکتر راد به تنهایی از اتاق بیرون امد . انگار تازه متوجه صورتم و تغی

 تعریف کرد و گفت 

زیبا بودی . زیباتر هم شدی . روبیک رو هم که دیوونه بود دیوانه تر کردی . حاال می فهمم چرا روبیک حالش -

 خوب شده . 

 روبیک از تو اتاق گفت :دکتر درویشه ؟؟

 مطمئن باش درویشه .-

 نیستم -

زی گفت که نامفهوم بود . با شال صورتم را بیشتر پوشاندم .از شرم سرم را پایین انداختم . دکتر دکتر زیر لب چی

 پرسید پدرتون خوب بودند . تشکر کردم . و مراتب قدردانی خانوادهام را هم گفتم .

اقی مانده توی کاری نکرده . بعد کمی از من دور شد و اشاره کرد نزدیکش برم . بعد گفت از اون پول یک مبلغی ب-

 یک حساب سیبا ریختم . کارت عابر بانک با رمزش را 

 بدید به لیال . بگید کدوم پوله . اونها می دونند -

 پس خودتون -

من نیاز ندارم . اون جهیزیه می خواد می دونید که من دیگه حقوق ندارم . اول تعجب کرد بعد یادش امد که چهار -

 بعد سرش را پایین انداخت  ماه صیغه ام پس حقوقی نیست .

در مقابل شما باید تعظیم کرد و دستتون را بوسید و کمی خم شد و من از بیم حرکت دوم دستم را پشتم پنهان -

 کردم .

 خندید و گفت :جسارت نمی کردم 

 خندیدم . صدای بلند روبیک گفت:لعیا . لعیا 

 بردی از همین می ترسه احضار شدی . اون می دونه با هر کی حرف بزنی دل شو -

 دکتر شما هم -

 من که اول از همه شما رو کشف کردم -
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 نه یکی رو فراموش کردید -

 اهان سامان . بله یادم نبود -

 ما فقط دوستیم .نه ؟ -

نمی او سرش را تکان داد پیام از کنار در جایی که مبلش قرار داشت دستها شو به کمر زده بود و مارو نگاه می کرد . 

دونم ایا حرفهای ما رو شنید یا نه . تا نگاهش کردم لبخند زد . از دکتر خداحافظی کردم . با ترس و لرز وارد اتاق 

 روبیک شدم .الهه خانم شب بخیر گفت و خارج شد 

 مامان درو ببند و در بسته شد -

 یا اهلل جای خوابت رو درست کن -

 بم روبیک جان رحم کن . بذار شب راحت بخوا-

 با پرخاش گفت :تو قول دادی یادت که نرفته 

 بخاطر خودت می گم -

 اگر من خاطر داشتم نمی رفتی بمونی . -

 بعد با عصبانیت گفت :زود یعنی . مکث نکن .

 شالم را درآوردم 

 موها تم باز کن . به حرفش گوش نکردم. سر جایش خوابیده بود .-

بالشتم را منتهی الیه تخت گذاشتم خوشحال بودم از این که کاناپه بین من و اون تختم را کنار تختش آماده کردم و 

 مثل یک دیوار عمل می کنه چشماش رو بسته بود .رفتم مسواک زدم و اومدم و

 مسواک نمی زنی ؟ می خواستم ببینم خوابه یا بیدار-

  نه بیا بخواب . دنبال بهانه نباش . به ساعت نگاه کردم پنج صبح بود-

 بذار نماز رو بخونم با حرص دندون هاشو به هم سائید -

 حرص نخور از دست خدا عصبانی باشی خطرناکه ها . -

چیزی نگفت . وضو گرفتم و نماز خوندم و به خدا توکل کردم . جا نمازم را جمع کردم دلم کمی اروم شد . رفتم سر 

 جام خوابیدم 

 صورت تو ببینم .بلند شو مبلو هول بده عقب . می خوام -

 حالش نیست . خسته ام -

 پس بخواب پیام رو صدا کنم تخت رو بکشه عقب -

از جام پریدم . همینم مونده که پیام منو با این وضع ببینه از تخت پایین اومدم و تخت رو عقب کشیدم . دیوارم 

 خراب شد .دوباره خوابیدم 

موش که رسیده به یک دیوار و گربه روبه روشه و اون از ترس  میدونی مثل کی شدی و خودش ادامه داد :مثل یک-

 می لرزه 

 بعد تو اون گربه ای که می خوای چنگ بندازی و موش بیچاره رو بخوری ؟-

اشتباه نکن . من گربه نیستم من اون دیوارم که موشه خودشو بهش سپرده و اخرین چیزی که ممکنه موش رو حفظ -

 کنه 
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  بخوابیم خیالم راحت شد حاال-

چی چی رو بخوابیم . بعد دست شو انداخت دور گردنم) پشیمون شدم بهش غذا دادم ( و منو کشید به سمت -

 خودش و گفت 

 حاال بخوابیم . اولش ترسیدم ولی بعد از این جمله اش لبخند زدم .-

 تا حاال کسی بهت گفته چقدر عزیزی ؟ -

 و....بابام . مامانم . لیال و تو وتو و تو -

خندید و منو بیشتر به سینه اش فشرد ان وقت هر دو خوابیدیم تا با صدای در زدن های پشت سر هم از بیرون بیدار 

 شدم . کسی با شتاب به در می زد . ما رو صدا می کرد . می گفت :درو قفل کردند از تخت پایین پریدم 

 حالمون خوبه اال نم بیدار شدیم نگران نباشید -

 هم چشم هاشو باز کرد خندید و صبح بخیر گفت روبیک 

 ظهر بخیر . ساعت رو ببین -

 باشه مگه قرارمون بهم خورده که نگرانی ؟ -

 همه نگران شدند -

 بشن . مگه بچه ایم ؟ -

ه تخت را به سرعت جمع کردم و کاناپه را به جای خودش برگردوندم و شالم را سرم کردم . درد اتاق را باز کردم اله

خانم و دکتر و پیام و خدمه و کاظم اقا و البته رویا و سامان پشت در جمع شده بودند . همه از دیدنم خوشحال شدند . 

سالم کردم و از جلوی در کنار رفتم . دکتر و الهه خانم و پیام وارد اتاق شدند . رویا هم وارد شد . از وقتی که به عقد 

 بطه بین من و سامان نمی ترسید .موقت روبیک در امده بودم دیگه از را

 سامان پرسید :خوبید ؟ 

 ممنون خوبم . -

کمی مکث کرد می خواست جمله ای بگه که نتونست و وارد اتاق شد . منم خارج شدم . رفتم آشپزخانه در حال 

 خوردن چای بودم که از اتاق روبیک یکی یکی خارج شدند .

جای هیچ گونه نگرانی نیست . روبیک کامال خوب شده .اصال مثل قبل نشده . دکتر در حالیکه به الهه خانم می گفت :

 از کنار آشپزخانه رد شد .

رویا و سامان با هم دیگه حرف می زدند . رویا می خندید البته به حرفی که سامان گفت . باالخره پیام هم خارج شد . 

 انش دادم به اتاق اشاره کرد به دنبال من همه جا را چشم دواند . بلند شدم و خودم را نش

 برای روبیک هم صبحانه آماده کنید ....-به اکرم خانم گفتم 

 

آماده است . سینی صبحانه را از انتهای آشپزخانه به دستم داد . وارد اتاق روبیک شدم سر جاش نشسته بود . با -

ها به هم ریخته بود . با سینی کنارش دیدنم لبخند زد . ریش و سیبیلش کمی سبز شده بود . امروز همه برنامه 

 نشستم و گفتم .

 اون طرفی نمی شینی ؟ -

 نه اینجا بهتره .-
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 براش لقمه گرفتم و به دهانش گذاشتم .

 بعد از یک شب سخت یک صبحانه عالی می چسبه .-

 شب سخت . اره . خندید می دونست منظورم چیه ؟ -

 و گفتم :بگم آقای نوروزی بیاد بذارت توش ؟ صبحانه اش که تموم شد ویلچر را آوردم 

نه صبر کن.بعد ویلچر را کشید کنار تخت و خودش انداخت توی صندلی.خیلی خوشحال شدم . این اولین بار بود -

 .فهمید که خوشحالم .

 گونه اش را نشان داد و گفت :پاداشش .؟

 بد جنسی . االن مامانت رو صدا می کنم . مچ دستم را گرفت و گفت :خیلی-

 قبول دارم . جمله تکراری ممنوع . جمله جدید بگو ؟-

 اقا محاسن می گذارید ..-

 چه کنم می خوام برای خانم متنوع باشم و به من اشاره کرد مبادا از ما خسته بشه ..-

 با روبیک از اتاق خارج شدیم پیام از جا پرید ..

 منو صدا می کردید چرا خودتون ؟-

 نید خودشون . اشاره به روبیک کردم .اشتباه نک-

خندید و گفت :واقعاً تبریک می گم . بعد برای مزاح گفت :فکر کنم اگر یک شب دیگه خانم امین بروند و دیر بیان 

 شما راه بیفتید .

 ان موقع می میرم .لطفا نخواهید تجربه اش کنید .-

 م اتاق ورزش ..من چیزی نگفتم . روبیک به پیام سپردم و گفتم :من نمیا

 چرا ؟ -

 یاد بگیر خودت بری...-

 نخوام . بعد با دستش اشاره کرد یعنی بیا ...-

با اکراه به دنبالش راه افتادم . تو اتاق ورزش سعی کردیم روبیک را بلند کنیم . تا با دستگاههای که روش می ایستاد 

 و پاهاش حرکت می کرد . 

بیک میله ها رو نمی گرفت . می گفت :بازو هام توان نداره . نمی دونم چرا فکر مثل پیاده روی ورزش کنه ولی رو«

 می کردم داره دروغ میگه . از روبرو رفتم ایستادم روبروش سرم تا شانه اش می رسید .

 دستت رو بذار روی شونه من با هم راه بریم .-

جلو ست . پشتم به روبیک کردم .اول متوجه پیام گفت :لطفاً برگردید این طرفی . نمیشه حرکت ماشین به سمت 

 نشده بود.مقصد م چیه . وقتی فهمید روبیک می خواد منو عصای رفتنش کنه به سمت من دوید و گفت .

 آقای منصوریان خانم امین شونه هاشون طاقت نمیاره . اجازه بدید من کمک کنم .-

 م به سختی خودش را روی پاهاش نگه داشته بود .روبیک چند لحظه چیزی نگفت . ترسیدم . برگشتم نگاهش کرد

با یه دست منو بگیر . پیام دوباره رفت از پشت روبیک از کمرش گرفت و گفت :منم از اینجا می گیرم روشن کنم -

 ؟ 

 بله . -
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دستگاه روشن شد سرعتش کم بود هرسه حرکت می کردیم روبیک با دستش منو عقب کشید و به خودش چسباند 

ن تکیه داد . حواسش نبود دستهای پیام دور شه . خودم را به طرف جلو کشیدم . و سرم را برگردوندم و با اخم و به م

 نگاهش کردم . به معنی ببخشید لبهایش تکان خورد . یک ساعت با هم راه رفتیم .

ا شد خودش رو روبیک گفت :بسه دیگه خیلی خسته شدم . دستگاه خاموش شد . روبیک تا دید دست پیام ازش جد

روی من انداخت . کمر داشت خم می شد یک دفعه احساس کردم سبک شدم . برگشتم پیام روبیک رو از شانه 

گرفت برای اینکه دستش به من نخوره اونو عقب کشید . روی ویلچر نشوند . روی دستگاه نشستم و دستم را به میله 

 ن وارد شد. تمام توانم را گرفت .گرفتم . واقعاً خسته شده بودم . این فشار اخری به م

 پیام اومد جلوی روم نشست و گفت :چیزی شد خانم امین ؟ یک لیوان اب بیارم و بعد بدون پاسخ از طرف من رفت .

 چی شد لعیا . ببینمت . به سختی برگشتم . و این بار کامال خدم را روی دستگاه رها کردم و نشستم .-

 ند شو بریم تو اتاق دراز بکش .چی شد ؟ حالت خوب نیست . بل-

 باشه . بزار یک کم حالم جا بیاد . پیام با پارچ و لیوان برگشت . یک لیوان اب میوه برام ریخت .-

بخورید حالتونو جا میاره . می خواستم برای تشکر لبخندی بزنم ولی زیر نظر روبیک باید تلخ بود. آهسته تشکر -

 م را به سمت روبیک گرفتم .کردم . کمی از ان خوردم بعد دست

 بخور.-

 نه خودت بخور-

 نه دیگه نمی خورم . بگیر دستم درد گرفت -

 روبیک گرفت نصف شو خورد . دوباره داد به من . پیام درحال نگاه کردن بود .

ید ما نیم خورده مسلمان شفا ست . اگر مریضید بفرمایید و لیوان را به سمتش گرفتم . بعد گفتم :مطمئن باش-

 مسلمانیم . لبخندی زد 

 موضوع این نیست .-

 اهان بهداشت . و اینا . سرش را تکان داد . .-

بقیه اب میوه را خوردم و گفتم :ولی روبیک کاری کرده که من بهداشت رو فراموش کنم االن دیگه میکرو بمون یکی 

 شده . بعد هر سه خندیدیم . لیوان خالی را که دید گفت :بریزم .

برای من نه برای روبیک نیمه پرش کرد . دادم به دست روبیک اونم ال جرعه سر کشید . و لیوان خالی را به پیام -

 داد .

 پاشو بریم .-

 تو برو من میام ؟-

 نه می مونم حالت جا بیاد فهمیده بودم چیه ؟؟ -

ده بود از تیری که وسط ستون فقرا تم چون نزدیک دوره تناوب ماهانه ام بود این سنگینی باعث جلو افتادن اون ش

کشیده شد فهمیدم میترسیدم از جام بلند شم . لباسم کثیف شده باشد . با احتیاط بلند شدم . زیر لباسم روی دستگاه 

یک لکه خیس مشخص بود ولی چون سیاه بود . رنگ ان مشخص نبود . به روبیک نگاه کردم . اون فهمید . خجالت 

 کشیدم ..

 م تو برو حمام لباس تو عوض کن . پشتت افتضاحه . انقدر خجالت کشیدم که عرق کردم . من می ر-
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ویلچر را به سمت بیرون برد تا پیام که رفته بود پارچ و لیوان را بگذاره داخل نشه .وقتی مطمئن شدم رفتن . توی 

توی سبد خداروشکر کردم که هنوز اتاق دویدم رفتم توی حمام و لباس مو عوض کردم .دامنم را شستم بعد انداختم 

از وسایل بهداشتی ماه قبل چند تایی برایم مانده بود .سرم داشت گیج می رفت یک شلوار لی و یک سارا فون 

صورتی پوشیدم تا روی شلوارم بیفته . و یک پیرهن سرخابی جلو باز را روی ان تنم کردم ولی دکمه هاش را نبستم . 

شال صورتی هم سرم کردم .از همون در خارج شدم و رفتم به خدمتکاری که کارش  تا روبیک اعتراض نکنه . یک

 تمیز کردنه.

 گفتم :دستگاه را تمیز کنه .البته بعد از کلی معذرت خواهی .

 اون هم دائم می گفت این وظیفه اش ....

د من نمی تونستم بایستم . پیام از رفتم آشپزخانه گفتم :ناهارمون را به اتاق روبیک بیارند چون آماده برای بردن نبو

 اتاق بیرون امد فکر کنم اونم فهمید اینقدر تابلو حالم بد شد .

 یک قرص مسکن باید بخورید . دارید یا براتون تهیه کنم .-

 ندارم و نمی خورم .-

 باید بخورید با این حالتون و احوال روبیک بهتره بخورید .-

 بدون اینکه من چیزی بگم گفت :براتون تهیه می کنم با قدردانی نگاهش کردم . اونم دیگه روبیک را شناخته بود

 وارد اتاق شدم . روبیک سر جاش خوابیده بود .

 چقدر زرد شدی . بیا اینجا دراز بکش . بغل دستش روی تخت اشاره کرد .-

بود سینی را گرفتم .بیرون را نگاه کردم  نه مرسی می شینم . االن ناهار می ارند . ناهارمون را آوردند . در اتاق بار-

 پیام نبود .

 غذا خور شت قرمه سبزی بود و ساالد و دوغ و ماهی و سبزی غذا را گرفتم و دراتاق رو بستم . 

 روبیک بلند میشی خودت بخوری.؟-

ظرف می  اره . بعد بلند شد و نشست . نشستم روبروش و مشغول خوردن شدیم . مدتی بود غذامون رو در یک-

 آوردند . ماهی رو تمیز می کردم و دهن روبیک می گذاشتم .

 خود تم بخور.-

 میل ندارم . با دستش ماهی را از دستم گرفت و دهانم گذاشتم .-

 نمی خورم . اصرار کرد ..-

 نمی تونم . روبیک اصرار نکن . درحالی که ماهی رو تو بشقاب پرتاب می کرد .-

 ار می کرد می خوردی نه ؟ منظورش اب میوه بود که به اصرار پیام خوردم اونی که بیرونه اصر-

روبیک آزارم نده . دیدی که اول از دست تو هم خوردم ولی دیگه نمیتونم . تو منو درک کن . پیام یک غریبه است -

 نمی تونستم دستش رو رد کنم . 

 حاال بخور.-

 نمی خوام سینی را بردار.-

 ی نخوردی .بخور . هنوز چیز-

 یا بردار یا دوباره پرتش می کنم ؟-
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 بلند شدم گذاشتمش روی میز کار کنار تخت .

هر وقت خواستی بخور . در اتاق رو زدند . رفتم در را باز کردم . پیام دست شو دراز کرد یک بسته قرص بود -

 تشکر کردم قرص رو گرفتم و دراتاق رو بستم .

 چی بود ؟ بردم نشونش دادم -

 چیه ؟ -

 مسکن . دل و کمرم خیلی درد می کرد . میدونی که دانشجوی پزشکییه برام تجویز کرد.-

 تو بهش گفتی . چته ؟ -

 نه اون پزشکه . خودش فهمید . تازه تو که پزشک نیستی فهمیدی .-

 اون طور که تو تابلو شدی هر کی دیگه هم بود می فهمید .-

 نکنه فکر می کنی عمدی بود .-

 نمی دونم از خودت بپرس .-

 توچی فکر می کنی ؟ -

 برای جلب توجه ؟-

 تو یا آقای نوروزی ؟ -

 اگر می دونستم مشکلی نداشتم .-

بلند شدم حوصله حرف زدند های این طور را نداشتم شالم را سرم کردم و از در بیرون رفتم .اون هم صدام نکرد 

 انه نشستم . غذاش که تمام شد سینی را اورد . پیام داشت غذا می خورد .. رفتم آشپزخ

 اگه میشه شما پیش روبیک باشید من جای شما استراحت می کنم .-

 قرص را خوردید ؟ -

دستم را باز کردم و قرص را نشانش دادم یک لیوان اب اورد گذاشت جلوی روم . تشکر کردم . ایستاد قرص را 

رو نمی شنیدم ولی می دونستم دارن حرف می زنن . بلند شدم رفتم سر  خوردم بعد رفت . تو اتاق روبیک صداشون

جای پیام خوابیدم . نمی دونم کی خوابم برد . وقتی بیدار شدم یک رو انداز روم بود . بلند شدم رو انداز رو تا کردم و 

ی خوابیده بودم . گذاشتم کنار وارد اتاق روبیک شدم اونم خواب بود . ساعت نزدیک هفت شب بود . دو سه ساعت

رفتم دستشویی تا برگشتم روبیک شده بود بهش لبخند زدم . ولی اخم کرد . و روش رو برگردوند . شالم را مرتب 

 کردم . 

 خواستم بروم بیرون گفت :

 دوباره کجا ؟ -

 یک چیزی بگیرم برای خوردن ..-

دم برای خودم چای ریختم و مشغول نوشیدن نمی خوام . محلش نگذاشتم رفتم بیرون سینی چای را گرفتم و آور-

 شدم . وقتی تمام شد . مشغول مطالعه شدم . روبیک از جاش بلند شد و گفت :

 بلند شو برام شیشه بیار . تعجب کردم یعنی چی ؟ -

 آقای نوروزی را صدا کنم ؟-

 اون رفته . وسط اتاق مانده بودم -
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درار روبیک بود آوردم و به دستش دادم بعد روم را برگردوندم . برو دیگه رفتم از حمّام ظرفی که مخصوص ا-

کارش که تمام شد شیشه را به دستم داد بردم توی پا شویه خالی کردم و شلینگ گرفتم . گریه ام گرفته بود خودم 

رگشتم را مقصر می دونستم فکر کردم من باعث شدم روبیک پیام رو بیرون کنه . اون به این پول احتیاج داشت . ب

 توی اتاق روبیک نشسته بود 

برام چای بریز . سنی را بردم کنارش . لبه تخت نشستم به صورتش نگاه نمی کردم دلم نمی خواست از کسی بدم -

بیاد به نظرم می اومد این گناه است ولی روبیک داشت کاری می کرد ازش متنفر بشم با دستش شالم را باز کرد و 

 روی تخت پرت کرد 

تو باز کن . داشت دستور می داد . موها مو باز کردم . سرم را تکان دادم . روبیک فقط نگاهم می کرد . یک  موها-

لحظه سینی چای را که روی پام بود با دست کناری پرت کرد و موهای منو توی مشتش گرفت . سرم را نزدیک 

 خودش گرفت 

 ودت اگر خواستی قهر کنی بکن ولی باید پیشم بمونی . دیگه منو تنها نزار و یک لند هور برام بفرست . فقط خ-

از دردی که توی سرم می پیچید اشکم در اومد . روبیک داشت می دید ولی دلش به رحم نمی امد .انگار به جای دل 

 سنگ گذاشته بودند . هیچی نگفتم .موها مو رها کرد . بلند شدم شالم را سرم کردم رفتم دم در و صدا کردم تا سینی

و شکسته ها رو جمع کنند و خودم در این مدت کناری ایستاده بودم . تا کارشون تموم شد . فرش نمازم را پهن 

کردم و روی ان نشستم و مشغول مطالعه شدم . چند ساعت شد نمی دونم در اتاق رو زدند . وقتی در را باز کردم از 

نی شام دستش بود . تشکر کردم . و سینی را گرفتم و چیزی که دیدم خوشحال شدم . و هم جا خوردم . پیام بود سی

 رفتم کنار روبیک . 

 شام .-

 نمی خورم . خودت بخور اضافه شم بریز دور -

 نمی خورم . داشتم برمی گشتم .-

 خودت بخور-

 نمی خورم -

 باید بخوری تا تقویت بشی -

 یا با هم یا هیچ کس -

چشماش نگاه نمی کردم . خودش مشغول خوردن شد منم خوردم . اول سوپ  باشه بیار . رفتم لبه تخت نشستم به-

خوردیم بعد تصمیم گرفتیم تکه های گوشتی که کباب کرده بودند نمی دونستم اسمش چیه را بخوریم . روبیک اول 

 چنگال زد . تکه ای گوشت جلوی دهانم گرفت . سرم را برگردوندم . با دستش گردنم را برگردوند و گفت 

 بخور . تو هم به من بده -

 با اکراه خوردم .منم تکه بزرگی را برداشتم و نزدیک دهانش گرفتم . خورد 

 منو ببین . محلش نگذاشتم -

 منو ببین . نگاهش کردم . -

 یا خودت اشتی کن یا برای اشتی راههای دیگه رو امتحان می کنم . لبها شو غنچه کرد -

 سرم را پایین انداختم 
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 قهر نیستم . من-

 ناراحت که هستی ؟ -

 تو بودی نمی شدی ؟ -

 قبول کن مقصری . ناخودآگاه اشکم جاری شد -

 من چه کار کردم ؟ -

 تو می دونی من به تو نیاز دارم از این ضعف من استفاده می کنی و منو زجر می دی -

 اینطور نیست -

 پس معنیش چیه ؟ -

د . تو توقع ات باالست .گناه کردم یک ساعت استراحت کردم .اگر تو اتاق می معنیش اینکه من حالم خوب نبو-

موندم نمی تونستم بگم آقای نوروزی هم بیاد تو اتاق مجبور بودم خودم برم بیرون تا اون بیاد برای منم خیلی سخت 

 ردم ؟ بود که جلوی دید این همه خدمتکار و خانواده ات بخوابم ولی کجا می رفتم ؟ چه کار می ک

 سینی را برداشت گذاشت روی میز کنار دستش می دونستم می خواد بغلم کنه 

 روبیک به خدا معذرت و قبول می کنم کمرم خیلی درد می کنه . دستش افتاد -

 مواظبم دستاشو باز کرد . دست شو گرفتم -

 نه حال ندارم . حتی به اندازه سر سوزنی -

 می میرم ولی من چکار کنم ؟ بغلت نکنم -

 نترس نمی میری . هیچ کس از بغل نکردن یک دختر نمرده -

خندید و به نرمی خودش را به سمت من و منو به سمت خودش کشید و نرمتر در آغوشم کشید . سعی می کرد به 

 کمرم فشار نیاره 

 غذا سرد شد -

 غذای من تویی؟ -

 نیستید از خنده ریسه رفت .ولی غذای من جنابعالی نیستی با این هم پشم و پیله -

 عالی گفتی بیا غذا بخوریم . غذا مونو خوردیم . سینی ها را بردم بگذارم دم در پیام از روی مبلش پرید و اومد جلو -

 سینی را بدید به من می تونم روبیک رو ببینم . درحالی که سینی را به دستش می دادم -

 می پرسم ازش ؟ سینی را برد -

 شنیدی ؟ -

 اره بگو بیاد . خودت برو بیرون -

پس من اشتباه کرده بودم پیام و روبیک با هم قرار و مدار داشتند . رفتم بیرون . با اکرم خانم صحبت می کردم که 

 پیام اومد گفت :روبیک تنهاست . 

آماده بود . اول جا  از اکرم خانم خداحافظی کردم یک پارچ اب و لیوان گرفتم و به اتاق رفتم . تختم کنار روبیک

خوردم . پس روبیک جریان صیغه رو به پیام گفته بود . اصال برام مهم نبود . رفتم حمام دید یک سری لوازم 

بهداشتی مخصوص ان دوران داخل کمدی است که مخصوص این وسایل بود حاال فهمیدم پیام کجا رفته بود . بغضی 

اغذهای معرفی و بروشورها شون کردم .یکی از انها رو استفاده کردم . هاشونو اصال نمی شناختم . شروع به خواندن ک
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مسواک زدم و خارج شدم . چقدر از روبیک راضی بودم نمی دونستم این قدر با فکر و فهمیده است .از عقیده خودم 

 خنده ام گرفت . بعدازظهر قدمی تا تنفر و اخر شب رسیده به مرز عشق 

لی و سارا فون رفتم روی تخت و شروع به بافتن مو هام کردم . روبیک فقط نگاهم می  بلوزم رو در آوردم با شلوار

 کرد .  

 چرا می بافی شون من عاشق اینم که موهات روی بالشت پخش بشه -

 بعد صبح نصف بشه -

 چرا چه ربطی داره ؟ -

 چون گره می خوره . و موقع برس کشیدن می ریزه -

 و که موقع خواب زیاد تکان نمی خوری منم مواظبم خوب بریز باال ی بالشت ت-

 مگه تو تا صبح بیداری ؟ -

 تقریبا . موها مو باز کردم . همان طور که گفته بود ریختم باال ی بالشت و خوابیدم -

 کاری نداری ؟ -

 پیام انجام داده . مسواک هم زدم . خیالت راحت -

 خندیدم 

 ی شی ؟ اگه تو بغل من بخوابی ناراحت م-

 اره -

پس تو راحت باش . بعد مثل بدبخت ها نگاهم کرد . هر چه خواستم بی خیال بشم نمیشد . خودم رابه سمتش -

 کشیدم دستش را باز کردم و روی بازوش خوابیدم 

 متشکرم اگر این کارو نمی کردی اروم نمیشدم . بابت بعدازظهر متاسفم منو ببخش -

 . و خودم خوابم برد . فکر کنم اثر قرص ها بود  باشه حاال سعی کن بخوابی-

روزها می گذشت . روبیک خیلی کم و به سختی می تونست راه بره ولی از نظر اجتماعی بهتر شده بود . با پیام تقریبا 

د دوست شده بود گاهی هر دو منو دست می انداختند . و می خندیدند . البته نه با بی ادبی مثال راجع به شعری که ب

می خوندم یا یک نثر ادبی که نمی دونستم کجا تمامش کنم . دکتر راد از پیشرفت روبیک راضی بود .پدرم را نمی 

دیدم ولی می دانستم حالش خوبه و به سر کارش برگشته . جواب کنکور امده بود من در رشته فیزیک هسته ای 

ق کردم که نهایت نداشت . روبیک اصال خوشحال نشد . قبول شده بودم اولین نفر پیام بود که بهم خبر داد .انقدر ذو

نزدیک دوماه از صیغه مان می گذشت و دو ماه دیگر باقی بود . خواستههای عاطفی روبیک بیشتر نشده بود در همان 

اندازه محبت کردم و درآغوش گرفتن و نوازش مو هام بود . نه بیشتر کنارش می خوابیدم ولی حتی یک بار ازم یک 

ه نامشروع نداشت . در حالی که می دانستم حق است و شرعاً ایرادی بهش نیست ولی او حرمت را نگه می خواست

داشت . برای ثبت نام در دانشگاه با روبیک درگیر شدم او میگفت که نمی خواد من برم دانشگاه از عصبانیت داشتم 

ثبت نام می رم خیلی راحت گفت بهم  می مردم من این همه زحمت کشیده بودم وقتی بهش گفتم که فردا برای

اجازه نمیده و اگر اصرار کنم می گه درها را قفل کنند و اصال شوخی نمی کرد .اول باورم نشد ولی وقتی دیدم جدیه . 

 فهمیدم شوخی در کار نیست . 

 نمی تونه این کار را بکنه -
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چی گفتم .قانع نیم شد از پیام کمک خواستم او می تونم من نمی خوام تو بری دانشگاه و از دسترسم دور بشی .هر -

هم موفق نشد . الهه خانم هم مثل همیشه گفت مشکل رو خودتون حل کنید . یاد دکتر راد افتادم از اتاق روبیک و 

 جلوی روی اون تماس گرفتم و جریان رو به دکتر گفتم . 

تر بودم روبیک روی ویلچر نشست و با هم به گفت بعد از ظهر میاد تا باهاش حرف بزنه . بعد از ظهر منتظر دک

تراس رفتیم . مشغول خوردن میوه بودیم که دکتر امد . من خوشحال شدم و لبخند زدم . و این از دید روبیک دور 

 نماند . 

 حامی ات امد -

یک کادو دستش جوابش رو ندادم . بلند شدم با دکتر احوالپرسی کردم با لبخند جوابم را داد . یک جعبه شیرینی و 

 بود . جعبه را روی میز گذاشت و جعبه کادویی را تقدیم من کرد . 

 بابت چی ؟ باید مدیون محبت شما باشم ؟ -

بابت قبولی در بهترین رشته مهندسی دانشگاه شما بسیار با استعداد ید خانم من به شما افتخار می کنم توچی -

 روبیک ؟ 

رو نداد و به یک سالم اکتفا کرد . ولی چشمش به کادو میان دستم بود . پیام  بسته رو قبول کردم . روبیک جوابش

 هم از سالن خارج شد و به ما پیوست . وقتی بسته را دست من دید 

 به به خانم امین کا دو گرفتید ؟ حاال چی هست ؟ -

 بازش کن ببین خوشت میاد -دکتر گفت 

اول عصبانیت بود . کادو را آهسته باز کردم یک جعبه زیبا درون اون چشمان روبیک تنگ شده بود . می دونستم این 

 بود . جعبه را باز کردم شروع به زدن یک ملودی مالیم کرد . چشم ها رو بستم 

 عالیه . من همیشه دلم می خواست همچین جعبه ای داشته باشم . دکتر لبخند زد -

را نگاه کردم یک پالک زیبا و زنجیر داخل ان بود . درش آوردم جعبه خالیه ؟ تازه متوجه شدم و داخلش -پیام گفت 

یک طرف ل و طرف دیگر حرف ر . اول اسم لعیا و روبیک . حک شده بود . پالک توی دستم می چرخید . به هوش 

 دکتر آفرین گفتم . روبیک نیش خند می زد . 

 نشه البته هیچ وقت فراموش نمیشه .  دکتر گفت :حاال هر جا بری اسم این روبیک ما با شماست تا فراموش

 به روبیک نگاه کردم یعنی چکار کنم ؟ سرش را پایین انداخت . دوباره توی جعبه گذاشتم و درش را بستم 

 دکتر گفت :خوشت نمیاد 

 چرا واقعاً عالیه . ولی بعدا گردنم می اندازم . -

 دکتر گفت :فردا برای ثبت نام می ری ؟ 

 ی چی ؟ روبیک گفت :برا

 از خانم امین پرسیدم فردا برای ثبت نام می ره یا نه ؟-

 روبیک خم شد و درحالی که با انگشت ها ش بازی می کرد گفت :لعیا فردا جایی نمی ره . 

 با اضطراب نگاهش کردم ولی اون نه به من نه به هیچ کس نگاه نمی کرد 

 برن  نمیشه که ثبت نام وقت داره نهایتا پس فردا باید-
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ثبت نامی در کار نیست . و خودش را از روی میز بلند کرد و به پشتی صندلی تکیه داد .ازش ترسیدم تمام -

 سرنوشت من به این تصمیم بستگی داشت . او داشت همه چی رو خراب می کرد 

 شوخی نکن . اینطور که نمیشه ؟ -

روز دارم . قرارمون از اول این بود . بعد شم اون االن چرا نمیشه ؟ اون جایی نمیره من نیاز به پرستاری شبانه -

 همسر منه . به نوعی من صاحب اختیار شم و بهش اجازه نمی دم 

 روبیک اشتباه نکن . او فقط برای دوماه دیگه اینجاست . -

 روبیک به سختی خودش رو کنترل کرد و این رفتارش مشهود بود . 

 عوض بشه . اون به تو خیلی کمک کرده تو هم اینجوری بهش کمک کن  نخواه که برای این دوماه سرنوشتش-

 چرا دو ماه دیگه میره ؟؟ -

 خوب تو که خدا رو شکر حالت خوبه . مدت صیغه هم تموم میشه . موندن من لزومی نداره -

شونو زیر انداختن این همه خدمه اینجاست یکی بیشتر موردی نداره . به صورت دکتر و پیام نگاه کردم . هر دو سر-

 تا منو نبینن . 

 با عصبانیت گفتم :ولی من خدمه نیستم فقط و فقط برای دو ماه دیگه اینجام اینو تو گوشت فرو کن . بعد بلند شدم .

 روبیک هم بال فاصله بلند شد صندلی از پشتش به زمین افتاد . مچ دستم را گرفت .

 دانشگاه را خط می کشی ؟ فعال که هستی ؟ پس حرف گوش می کنی و دور-

حاال دیگه داشتم گریه می کردم گفتم :از دوماه دیگه اسمم را نمی نویسند باز باید درس بخونم ایا سال دیگه قبول 

 بشم یا نه . 

روبیک شانه باال انداخت.دکتر خواست حرفی بزنه ولی روبیک چنان نگاهش کرد که سکوت را برگزید.به سمت 

استم برم توی اون اتاقی که همه سرنوشت منو خراب می کرد . روی یکی از نیمکت ها حیاط دویدم .نمی خو

 نشستم.کمی که گذشت صدای دکتر منو متوجه اون کرد .

 گریه نکن . با گریه کار درست نمیشه .-

 شما بگو چکار کنم ؟ -

م بعد که خیالمون از ثبت نام راحت فردا من می رم دنبال لیال خانم می برمش به جای تو با مدارک تو برای ثبت نا-

شد یک نامه پزشکی برات درست می کنم و دو ماه مرخصی رد می کنیم . این طوری ثبت نامت محفوظه . خوشحال 

 شدم نه ذوق کردم نزدیک بود دست بندازم گردن دکتر و ببوسمش او منجی من بود ...

 واقعاً میشه ؟ -

 یقی می شناسیش که کاری انجام بده برنامه های ما رو بهم بریزه .اره ولی به روبیک نگو . شاید از طر-

 چشم .-

 باالی تراس رو نگاه کردم . روبیک مشغول نگاه کردن ما بود . دکتر هم دید خداحافظی کرد و رفت . 

 راستی می دونی عروسی لیال خانم هفته دیگه است ؟-

 چی ؟ رفتم سمتش ...-

 مگه بهت نگفتن ؟-
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یک نمی گذاره جواب تلفن بدم هر کی زنگ می زنه گوشی را بمن نمی ده یک بار با لیال پشت تلفن دعوا نه روب-

 کرده و گفته حق نداره تلفن کنه . زنگ بزنه . سرش را تکان داد و گفت 

 به سامان می گم کاری رو که خراب کرده بیاد درست کنه اون این نون رو تو کاسه تو گذاشت .-

 دا قصدش خیر بود اون صیغه کار ها رو خراب کرد .اون بنده خ-

 پس من متاسفم ..-

 نه شما مقصر نیستید . من زندگی پدرم را با این کار بدست آوردم .-

 روبیک دیگه طاقت نیاورد . فریاد زد :لعیا ...

با یک دی ... ولش کن دکتر گفت :مواظب خودت باش . به پیام هم سفارش تورو کردم ولی توی اون اتاق با در بسته 

 خداحافظ .

خداحافظی کردم و برگشتم تا به روبیک رسیدم دستم را گرفت و پشت خودش می کشید .عجیب بود االن می دیدم 

 که روبیک راه می ره .

 روبیک تو داری راه میری . -

رکت کرد دم در اتاق منو ایستاد و به خودش نگاه کرد انگار که هیچ وقت روی تخت و ویلچر نیفتاده بود دوباره ح

هل داد داخل اتاق و خودش وارد شد و در را بست.ازش می ترسیدم االن که جلوی روم با ان هیکل مردانه درشت 

ایستاده بود بیشتر می ترسیدم .به سمتم امد .کشیده محکمی توی گوشم زد.شالم را از سرم کشید و به گوشه ای 

 خت.او جلو می امد و من عقب می رفتم . پرت کرد.صورتم از داغی کشیده اش می سو

 چه شده ؟ مگه من چه کار کردم ؟ -

 با اون پیرمرد چی می گفتی ؟ قصه های عاشقانه .-

 نه به خدا . ...-

کشیده دوم رو زد . برق از چشمم پرید . مو هام توی صورتم پخش شده . با دستش منو به عقب هل داد به دیوار 

 می زد . خواستم براش توضیح بدم  خوردم . روبیک نفس نفس

 دکتر گفت هفته دیگه عروسی لیال ست ؟-

چرا به تلفن هایش جواب نمیدم . می گفت پدر و مادرم نگرانند . گفت :می خوان بیان اینجا منو با خودشون ببرند -

... 

 طل . روبیک جلوتر امد . با دست هام دیوار را گرفتم . شاید منو حفظ کنه . ولی خیالی با

 موها مو تو چنگش گرفت صورتم را به صورتش نزدیک کرد و گفت :دروغ می گی ؟ 

 باور کن . دروغ نمی گم . همین ها رو گفت . -

سرم با کشیدن دستش خم شده بود . از درد ناله کردم . موها مو رها کرد . چنگی از مو هام توی دستش مانده بود . 

کردم .کمی توی اتاق قدم زد . واقعاً این روبیک بود . به پاهاش نگاه کردم . از  کف اتاق نشستم . و شروع به گریه

 پشت پرده اشک انگار روی اب راه می رفت . 

 با دستاش بلندم کرد .

 اگر قرار و مداری باهاش گذاشته باشی . می کشمت . جواب شو ندادم . ..-
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ومدن شما به مادر روبیک پیشنهاد دادم اعضا روبیک رو اهدا صدام قفل شده بود یاد حرف دکتر افتادم یک روز قبل ا

 کنه . چون امیدی به زنده بودن روبیک نداشتن و امروز روبیک ...

دکتر تا حاال بهت گفته چند تا زن و دختر صیغه ای داشته ؟ حتما بهت گفته پاکه پاکه . هنوز دستش به هیچ زنی -

ایی که دکتر با وعده و وعید صیغه شون کردم بعد ترمیم کرده و دوباره نرسیده . اره می خوای ببرمت پیش دختر ه

 پسشون داده ؟ 

 بدنم شروع به لرزش کرد پس به کی میشه اطمینان کرد ؟ در حالیکه تو چشمهام نگه می کرد . 

 فریاد زد :اره . تو اون خلوت های که باهاش یواشکی درد دل می کردی بهت گفته ؟ 

ند شد . کسی سعی میکرد با مشت و لگد در را باز کنه . صدای فریادهایی از پشت در می امد . ولی صدای در اتاق بل

 از خیلی دور صدا ها را محو و درهم شنیدم . در باز شد .

پیام فریاد زد :کشتیش . و روبیک ساکت بود .چون دیگه صدایی نشنیدم . و چیزی یادم نیست . وقتی بهوش امدم . 

 دارم کرد دستم را بکشم . سوزش دستم وا

 صدای پیام بلند شد :نکشید االن سرم در میاد . بعد دستم را نگه داشت . 

 روی تخت روبیک خوابیده بودم . پس او کجاست . ؟ سرم درد می کرد . ناله کردم .

 پیام گفت :چیه . کجاتون درد می کنه ؟

 سرم ...-

 سرتون به جایی خورده ؟ -

دم . می دونستم به خاطر مو هام که روبیک کشیده بود درد می کرد . نخواستم بگم . دوباره چشمم سرم را تکان دا

 رو باز کردم .

 من رو تخت روبیکم ؟-

 بله خودش شما را گذاشت اینجا ..-

 خودش کجاس ؟ حالش خوبه ؟ -

 ی سرش اومده باشه ؟ پیام سرش را به تاسف تکان داد نفهمیدم معینی اش چی بود . ترسیدم مبادا بالی

 االن کجاست ؟ -

نگاهش را دنبال کردم . روبیک باالی سرم ایستاده بود . دوید و کنارم روی زمین زانو زد . شروع کرد اول دستم را 

بوسید بعد بازوم رو بوسید . پیام بلند شد و از اتاق بیرون رفت . بعد صورتش را به صورتم چسباند . صورتش خیس 

 گاهم کرد . بود . بعد ن

 چشمانش ورم کرده بود شاید برای گریه بود . ازش پرسیدم . 

 لبخند تلخی زد و گفت :برای نادونیم . و خود خواهیم گریه کردم 

 دیوونه ؟....-

 اره . دیوونه توام .-

 : بعد یک شعر که خیلی دوست داشت و برای حرص در آوردن من گاه گاهی می خواند و می خندید را خواند
 

 

 گل من باش یارا خار من باش 
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 رخ از تو دولت دیدار با من 

 تو مهری من زمین بی قرارم 

 به درون گردش بسیار با من 

 شمار بوسه را از کام من خواه 

 لب شیرین ز تو مقدار با من 

 تو در خواب گران آسوده تا صبح 

 به شب ها دیده بیدار با من 

 بت گفت لبم در بوسه بازی با ل

 خموشی از تو گفتار با من 

 تو ماه اسمانم باش هر شب 

 سرشک ثابت و سیار با من 

 امیدم . ناز صدها بار با تو 

 نیاز صد هزاران بار با من 

 لبت را با لب من اشنا کن 

 چه ترسی ؟ پاسخ اغیار بامن 

 به مستی چشم بیمارت به من بخش 

 پرستاری از ان بیمار با من 

 بی پرهیز خود بشکن به یک بار ش

 لبم را بوسه زن ... تکرار با من 

 تو در نازک و من گرم نیازم 

  من با اصرار –مرا انکار کن 

 تو مهره خویش را خویش را هر روزه کم کن 

 همه شب گریه بسیار با من

 

 دوباره خندیدم در این شیدایی بوسه ای ازم ربود ...

 شد ..روبیک دوباره شروع -

 دوباره بخونم ؟-

 نه خواهش می کنم خودتو هوایی نکن . -

سرش را روی دستم گذاشت چشمامو بستم . یکی دو بار در اتاق باز شد پیام سرکی کشید و در را بست . سرم که 

 خت .تمام شد روبیک بلند شد پیام رو صدا کرد . اومد سرم را باز کرد سوزنش را از دستم در اورد دستم خیلی سو

 ببخشید دست من نبود .-

 عیب نداره . .-
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روبیک کنار ایستاده بود و دست به کمر ما رو نگاه می کرد . بهش نگاه کردم لبخند کوچکی زدم می خواستم بلند 

 شم 

 یک چیزی بدین بخورن . -پیام گفت :

یک ربع بعد روبیک با یک ظرف روبیک به قصد پرسش نگاهم کرد . چیزی نگفتم . هر دو از اتاق بیرون رفتند . 

 برگشت کمکم کرد بنشینم . 

 شام اورده بود . دو تا چنگال بود یکی را برداشتم . 

 نه . با یکی . ..-

بعد یکی خودش می خورد یکی به من می داد . شام جوجه بود . شبها برنج نمی خوردند . با چنگال ریز کرد و به 

 دهانم می گذاشت . 

 ورد . دو سه تا تکه که داد..و خودش هم می خ

 سیرم دیگه نمی خورم ..-

 بخور جون بگیری . بعد در حالی که سرش پایین بود -

 گفت :حموم نمیری ؟ 

 نه حاال نمی رم ..-

 چرا مگه نمی خوای نماز بخونی ؟ -

 فهمیدم منظورش چیه . ...

 نه .-

 ه زور به من داد و خودشم خورد ...سرش را تکان داد شام تموم شد یک لیوان دوغ ریخت و ب

 دو تا لیوان بخور ؟-

 چرا ؟ ؟-با تعجب گفت 

 برای اینکه راحت بخوابی .-

 ما دیگه خواب نداریم . -

 فکر کنم از ترس چشمام درشت شد وقتی نگاهش کردم زد زیر خنده . سرش را عقب انداخته بود و می خندید 

 چی می ترسی بی خوابی ؟ خوشم میاد که می ترسی . حاال از -

 چیزی نگفتم . می دونستم از بد جنسی می پرسه ؟ سینی رو برد و برگشت .

از ترس لرز به جانم نشسته بود تا حاال روبیک پای رفتن نداشت و من خود را تقریبا در امان می دیدم ولی االن با اون 

 قدرت و با وجود پاهای سالم دیگه احساس امنیت نمی کردم . 

ترس از اینکه باید شب کنارش بخوابم . یاد اولین شبها که با او می خواستم توی یک اتاق بخوابم . افتادم اون موقع 

ترسیدنم مسخره بود . ترس مال االن بود . در اتاق رو بست . و قفل کرد . ولی کلید را روی در گذاشت . پتو رو 

 محکم به خودم پیچیدم ...

 ؟چیه یخ کردی ؟ سرد ته -

 نه نمی دونم چرا می لرزم ؟-

 ولی من می دونم ؟-
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 بس که بدی خود تم میدونی .-

 راحت باش کاری باهات ندارم . امشب هم مثل هر شب فقط کنار همیم ..-

 روبیک نمیشه تو اون طرف بخوابی ؟ -

 نه نمیشه ..-

 اگر خواهش کنم .-

م . چون فکر می کنم جامون میشه . ولی فکر کردم شاید از تخت فایده نداره . تازه می خواستم روی تخت تو بخواب-

 بیفتی پایین ..

 توی دلم گفتم :چه از خود راضی . 

 تخت را منظم کرد کنار تختم بعد دراز کشید . به صورتم نگاه کرد . 

 حرف مو باور نمیکنی ؟-

 در مورد چی ؟ -

 در مورد اینکه کاری بهت ندارم ...-

 مردی دیگه . باید ترسید .  چرا ولی خوب-

 دوباره خندید دست شو زیر گردنم کرد و منو به سمت خودش کشید .

 اینجا سرم روی سینه اش گذاشت و گفت :جای تو اینجاست .-

 نمیشه امشب این طوری نخوابیم .؟-

 تو جور بهتری سراغ داری . بخوابیم ؟ -

 اون طرف تخت .  بعد به سمت من برگشت . جیغ کوچکی زدم و پریدم

 دیوونه االن به در حمله می کنند فکر می کنن دارم می کشمت چرا رفتی اونور ؟ -

 روبیک التماس می کنم . مرگ من بزار من همین جا بخوابم .-

 می خوای یه چیزی بهت بگم .سرم را تکان دادم .-

 خوام به اجبار انجام بدم . انجام بدم .؟این طوری که تو رفتار می کنی داری منو تحریک می کنی کاری که نمی-

 نه روبیک خواهش می کنم . بعد زدم زیر گریه . اومد روی تخت من خودش را به من نزدیک کرد. -

 من فرقی نکردم هنوز بهت متعهد م راحت باش . خودتو اذیت نکن . -

 .دوباره بغلم کرد . روی سرم را بوسید . داشتم بی تابانه تکان می خوردم 

 با پرخاش گفت :اروم بگیر بخواب . به حرفش گوش کردم چون چاره ای نداشتم .

 یکی دو روز گذشت . نمی دونستم دکتر چی کار کرد ؟ پیام رفته بود . روبیک گفته بود که نیازی بهش نداره .

 با من مهربون بود چون هیچ مردی نزدیکم نبود . تا روبیک بهش حسودی کنه . 

 پرسیدم قبال چی کار می کرده ؟ یک روز ازش 

 دفتر داشته .-

 حاال چرا سر کار نمیره ؟ -

 اونجا کارمند داره . خودش می گرده . فکر دک کردن من نباش . -
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دیگه حرفی نزدم . یکی دو روز مونده بود به عروسی لیال . دکتر کارت عروسی رو برام فرستاده بود . البته روبیک 

 عد انداختش طرفی دیگه بهش اهمیت نداد . ولی من بی تاب رفتن بودم .اول عصبانی شد ولی ب

بعد از ظهر حمام رفتم یک بلوز نقره ای سفید استین کوتاه پوشیدم چون ساعت حمام طوالنی شد صدای روبیک بلند 

 شد . 

 لعیا اون تو چی کار می کنی ؟ بیا بیرون دیگه دو ساعته ؟-

 نیست امدم حمام . اال نم دارم لباس می پوشم . معطلم چی پام کنم دامن یا شلوار ؟ کی دو ساعته ؟ من نیم ساعت -

 شلوار جین برمودا رو بپوش . -

همون را پوشیدم موها مو خشک کردم برش کشیدم دورم ریختم و دو تا کریپس کوچک کنار مو هام زدم . از در 

 حمام بیرون امدم . 

 ایستاده بود .  روبیک دست به کمر روبروی در حمام

 بر اندازم کرد و گفت :از اون وسایل استفاده نکردی ؟ 

 نه خوشم نمیاد ..-

 زود باش برو یک کم...-

منظورش لوازم آرایش بود به رویا گفته بود برام یه سری از همه وسیله هایی که خودش داشت بخره . اونم اطاعت 

 ط چشم . و خط لب و خالصه همه چیز داشتم .کرده بود و حاال من یک کیف از انواع رژ لب و خ

 کیف را برداشتم . رفتم جلوی اینه کمی رژ مالیدم و یک خط چشم کشیدم . پشت سرم توی اینه تصویرش پیدا بود ..

 خوبه ؟-

 عالی ...-

 از پشت خواست به من نزدیک بشه از زیر دستش در رفتم . توی اتاق دوید دنبالم ..

 ک نداشتیم ..روبیک کار خطرنا-

 نترس . -

 در حالی که پشت تخت جبهه گرفته بودم ..

 متاسفم می ترسم .-

 از چی ؟ از من ؟ -

 از صورت بر افروخته و چشم های حدقه در امده ام شروع به خندیدن کرد . رفت روی مبل نشست .

 این طوری بی ازار بشیم و فقط نگاه کنم خوبه ؟؟-

 اه نکنی ..عالیه . اگرم زیادی نگ-

 میشه یک تابلو به این زیبایی جلوی چشمت باشه نگاهش نکنی . یک دست بهش نکشی ؟ -

 اره تو ثابت کن میشه ...-

 نخوام . سینی چای روی میز بود. . دو تا چای ریختم و گذاشتم روی میز ..-

 بیار بده دستم چایم رو بخورم ؟-

 بیا بردار.. ..-
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یک دفعه از جا جهید . چنان بغلم کرد که نتونستم کاری انجام بدم بعد تند تند شروع به فهمید برای چی می گم . 

 بوسیدن کرد. 

 فکر کردی می تونی از دست من فرار کنی ؟ -

 نه...-

 به زور خودم را از دستش خالص کردم .

 فکر نکن تونستی فرار کنی . بخوام تو چنگمی . بهت رحم کردم .-

 اسیری تو چنگال عقابم . یادم نیار . گریه ام می گیره می دونم پرستوی -

 تو پرستویی من عقاب اره ؟-

 نمی خوای بگم من آهو ام تو کفتار . -

 کوس را به طرفم پرتاب کرد روی هوا گرفتم دیدم خیلی خوش اخالقه . 

 روبیک پس فردا شب عروسی لیال ست . -

 منظور؟ -

 دارم اونم فقط یکی ؟  خواهش می کنم من فقط یک خواهر-

 نه که من ده تا دارم ..-

 خوب چند وقته دیگه نامزدی رویا ست . خوبه تو نری . -

 فرق داره ..-

 چه فرقی ؟ -

 رفتم کنار پاش نشستم روی زمین از پایین پاش نگاهش کردم .

 خواهش می کنم بزار برم ..-

 نه اصرار نکن بذار خوش اخالق بمونم ... --

 دوال شد . و شروع به بازی با صورتم کرد ..بعد 

 روبیک نکن . دارم جدی حرف می زنم ؟-

 خوب منم کار جدی می کنم . منافاتی نداره ؟ اصال دارم راجع بهش فکر می کنم . -

 سرش رفت سمت گردنم منو گرفت بین دو بازوش . اینقدر بد جنس بود که می دونست کی زیاد مقاومت نمی کنم. 

 یک قول دادی ؟ روب-

 حواسم هست .-

 یقه لباسم باز بود . داشت می رفت سمت یقه لباسم ..

 روبیک ؟-

 داد نزن . همه می ریزند توی اتاق . -

 یک پاش زیرش بود پای دیگرش رو باز کرد و منو نشوند روی زانوش .

ند لحظه سرم را دوال می کردم تا دست دستش را پشتم گرفت تا نیفتم . از پشت موها مو بهم ریخت .چند لحظه به چ

 برداره . دوباره می دام عقب . بعد از چند لحظه مکث دوباره شروع می کرد ..
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کمی نگاهم کرد و گفت :ادم باید واقعاً دیوانه باشه که یک لعبتی مثل تو روی پاش تو اتاق در بسته نشسته باشه بعد 

 فقط نگاهش کنه .

 رف بزنیم . خوب پاشو بریم توی تراس ح-

 خواستم بلند شم که سفت نگهم داشت ..

 بشین تا حرف بزنیم . می خواد فرار کنه ..-

 من دارم باهات حرف می زنم . نکن دوباره سرم را بردم جلو ...-

 خوب دیگه ؟-

 عروسی لیال ...-

 اه دوباره شروع نکن . -

  دوباره خواستم بلند شم . دستش را سفت تر دورم پیچید .

 یک بار دیگه بخوای بلند شی عصبانی می شم . بذار راحت باشیم . دیگه حرف نزن ...-

 بهش فکر می کنی ؟ -

 نه ...-

 منم می خوام برم ...-

 خوب بذار راحت باشم . بعد فکر می کنم ...-

 حاال خواهش می کنم دیر میشه حاال فکر کن ..-

 دیگرش و گفت :نمیشه نری؟  از روی یک پاش بلندم کرد گذاشتم روی پای

 نه باید برم . فقط عروسی . برای هیچی دیگه نمی رم ؟-

 مگه چیز دیگری هم هست ؟ -

 اره جهاز می برند . آرایشگاه می برند . حنا بندان می گیرند . بعد عروسی پا تختی .-

 اوه چه خبره ؟ اصال حرفش رو نزن . -

 دوباره مشغول شد ..

 روبیک ؟ -

 رم فکر می کنم شاید فقط عروسی ...دا-

 باشه گفتی فکر می کنی ها ؟-

 خوب تو حرف نزن من راحت باشم فکر کنم. -

 فقط زیاد روی نکن ..-

 نترس حواسم هست . -

خیلی خیلی پرو رویی کرد . ولی از ترسم که نگذاره عروسی برم چیزی بهش نگفتم . خسته که شد بلند شدم . موها 

 . مو جمع کردم

 برم ؟ -

 لعیا فقط عروسی با هم میریم و می ایم .-

 با هم یعنی چی ؟ -
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 یعنی من و تو می ریم سالن با هم برمی گردیم .-

 تو اونجا میگی کی هستی ؟ -

 خوب میگم من روبیکم .-

 لوس نشو . من آبرو دارم . -

 بلند شد روی مبل نشست . 

 مگه من وسیله بی ابرویتم ؟-

فکر شو بکن تو و من با ماشین بریم اونجا همه نگامون می کنند بعد می پرسند این کیه .با لعیا اومده ؟ پدرم نمیشه -

 چی بگه ؟ 

 در طی حرف زدن رفتم کنارش نشستم به حالت استقبال دستها مو در هم قالب کرده بودم .

 خیلی سخت می گیری خوب واقعیت را میگه ؟ -

 تو بگو واقعیت چیه ؟ -

 خوب دستم را گرفت و گفت :میگه این همون کسیه که مرده بود لعیا زنده اش کرده .-

 شوخی نکن ؟-

 جدی می گم . خوب میگه این لعیا ست اینم همسر فعلیش .-

 همسر فعلیش یعنی چی ؟ -

 فعال که همسر تم ..-

 اون جوری که باید فاتحه ازدواج در اینده رو بخونم .-

 یا صیغه خودم شو .بخون . دوباره ب-

 دلم گرفت . اصال براش مهم نبود او منو بی ارزش فرض می کرد . 

 خیلی ساده می گفت بیا صیغه من شو انگار از اون زن های این چنینی هستم . تقصیر خودم بود . بلند شدم 

 کجا ؟ -

 و درد دل کردن تنگ شده ؟؟می رم نماز بخونم . بعد از چند روز نماز نخوندن دلم برای حرف زدن با خدا -

 حاال عروسی کی هست . کجاست ؟ کارت عروسی را از کشو برداشت . او دقیقا می دونست کی و کجاست .-

 دیگه نمی رم . نمی خواد خودتو اذیت کنی ..-

 چرا پشیمون شدی ؟ -

 نرم بهتره . باالخره یک بهانه ای پیدا می کنند ..-

  از وجود من خجالت می کشی ؟-

 ایستادم دم در حمّام نگاهش کردم.. 

 نه از خودم خجالت می کشم .-

 وضو گرفتم و مشغول نماز شدم . وقتی وضو می گرفتم روبیک تو اتاق نبود . 

نمازم تمام که شد شالم را سرم کردم و مان تویی روی بلوزم پوشیدم . بدون صدا بیرون رفتم . روبیک داشت با 

 مادرش حرف می زد . 

 مادرش داشت می گفت :تا کی میخوای به این بازی ادامه بدی ؟ 
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 منظور ؟ -

تمومش کن بره . سر زندگیش تو هم بچسب به زندگیت .این که نشد از صبح تا شب می چسبی بهش . می ری تو -

 اتاق درو می بندی . صدای بابات در اومده ؟ 

 ی .کسی چیزی میگه ؟ بی خود . خودش دائما دنبال زنها ست . هر روز با یک-

 صدای آهسته مادرش را نفهمیدم ..

فکر کرده نفهمیدم رفته با ژیال ازدواج کرده تو خودتو به نفهمی می زنی ما همه چی رو می دونیم . اگر من اعتراض -

بخواد نمی کردم به اون روز نمی امدم . بهش بگو خیلی ارزو داشت من بمیرم ولی کور خونده حاال هم هر کاری دلم 

می کنم . من تلفنی شرکت رو زیر نظر دارم و کارهام همه درسته . حرفش چیه ؟ من که سر بارش نیستم . تازه اون 

 هر چی داره از توئه مگه نیست ؟ 

 خوب من کاری به تو ندارم . بعدم نمی خوای بگی این دختر رو تا کی می خوای نگه داری ؟ -

. بعدا یه فکری می کنم شاید نگهش داشتم و یک شغلی بهش دادم همین جا یا فعال تا صیغه اش تمام بشه . هست -

 توی دفتر بمونه . به پول خیلی نیاز داره 

 می دونم . ولی فکر نکنم قبول کنه .؟-

 یه کاری می کنم نتونه یک قدم از من دور بشه . التماس کنه دوباره صیغه اش کنم .-

. هنوز پنج هفته از صیغه ام باقی مانده بود یعنی می خواست چه کار کنه . نمی  ترسیدم . وحشت کردم . باورم نمیشد

تونستم باور کنم پدرش با نامزد روبیک ازدواج کرده بود غیرممکنه . ولی خودش گفت . مگه اون زن نداشت . من 

دگی روبیک شده بامن باید فرار می کردم . روبیک فکر می کرد من یک کاالی ناچیزم . الهه خانم راست می گفت زن

. گاهی مهربون . گاهی تلخ . گاهی محبت . گاهی می زد . واقعاً من چی بودم ؟ جایی نمی تونستم برم . روبیک تمام 

درها رو قفل می کرد . از کنارم هم تکون نمی خورد . تمام شب دستم توی دستش بود تکان می خوردم بلند میشد . 

 بیدار بود تا توی رختخواب برم .حتی برای نماز صبح پا به پای من 

وارد اتاق شدم . دوباره رفتم سر نماز . اشک ریختم از خدا کمک خواستم . نمی دونم چقدر به این حالت بودم که 

صدای در اتاق بلند شد به خودم امدم . روبیک نباید می فهمید من از مقصودش با خبرم . از سجده بلند شدم . اشکها 

 مو پاک کردم .

 مام نشد . تالفی یک هفته نماز رو در اوردی همه رو یک جا خوندی . ت-

 روبه روم نشست و گفت :گریه کردی ؟ چرا ؟ 

 دلم برای پدر و مادرم و لیال تنگ شه .-

من که بهت گفتم با هم می ریم عروسی . خودت می گی نه .اصال من دلم می خواد لیال رو تو لباس عروسی ببینم . -

 ر که می گی شبیه توئه می تونم حدس بزنم تو توی لباس عروسی چه شکلی خواهی شد .اگر اون جو

 لبخند زدم .

 نمی خوای از خلوتت با خدا دست بکشی . پاشو دیگه ما هم ادمیم . یک کمی هم با ما خلوت کن .-

 نه که نکردم . من که همش تو خلوت شمایم . خندید .-

 . باید باشید . جاتون اونجا ست -
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یک لحظه وقتی داشتم سجاده رو جمع می کردم تنها راه فرار عروسی لیال ست . می رم عروسی اونجا فرار می کنم تا 

دستش بهم نرسه به بابا می گم توی مردانه بگه رئیس منه تو شرکت کار می کنم . اخه پدر و مادر گفته بودند که من 

. خدا رو شکر کردم از جا بلند شدم . چادرم را تا کردم و روی توی شرکت کار می کنم که حقوق خوبی به هم میدن 

 سجاده گذاشتم . خدایا فقط این دو روز و شب بتونم تحمل کنم . 

 روبیک را خام تا قصد بدی نکنه از پس فردا راحت می شم . خدایا کمکم کن هر طور بخوای .

 شام بخوریم ؟ -

 بخوریم . -

 اتاق روبیک اصال دلش نمی خواست پیش مادر و خواهرش بنشینیم .  رفت بیرون و شام را اورد توی

 هر چند وقتی که خوب شد مادرش چند بار پیشنهاد کرد اما روبیک توجه نکرد .

 میلی به شام نداشتم . دائم نگران بودم . 

 چرا نمی خوری ؟ -

 حالم خوب نیست .-

 چرا ؟  -

 دارم که البته همه را دروغ گفتم به زور روبیک چند لقمه ای خوردم . نمی دونم دلم پیچ می زنه . حالت تهوع -

 خودش خوب غذا خورد و سنی را برد 

 وقتی اومد دلم را گرفتم و به خودم پیچیدم . 

 اینقدر درد می کنه ؟؟-

 ر باشه .اره . میدونستم وقتی درد داشته باشم طرفم نمیاد . قبال نمیامد . امیدوار بودم اال نم همین طو-

 پاشو بگیر بخواب شاید بهتر بشی . -

دویدم دست شویی واقعاً حالم خراب شده بود فکر کنم .دعا م گرفته بود . وقتی اومدم بیرون روبیک پشت در 

 ایستاده بود .

 چطوری ؟ بهتری ؟ -

 اره یک کم . دست مو گرفت و برد طرف تخت خواب گفت .-

 بخواب .-

 اینجا بخواب من روی کاناپه تا خواستم برم دستشویی راحت تر باشم .  نمی تونم . امشب تو-

قبول کرد گرفت خوابید . منم چند لحظه می رفتم دستشویی روبیک کمی بیدار ماند و نگاهم کرد حتی یک بار هم 

 نگفت بریم دکتر .

 اصال از بیرون بردن من می ترسید . از این که من رو کسی ببینه وحشت داشت .

 می که گذشت خوابش برد . خیالم راحت شد . برای نماز صبح بیدار شدم . مشغول نماز بودم که روبیک بیدار شد .ک

 بهتری ؟ -

 نه تا صبح نخوابیدم . فقط یکی دوبار از خستگی چرت زدم . چیزی نگفت روی سجاده روی شکمم افتادم .-

 بیا سرجات -

 تو بخواب .اروم شدم میام .  بذار یک کم شکمم اروم بشه . بعد میام-
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 قبول کرد و خوابید . من هم همونجا خوابیدم . 

روبیک نمی دونست که من حرفای اون و مادرش رو شنیدم و گرنه گول نمی خورد او فکر می کرد من همان لعیای 

 چند روز قبلم . 

اغ و گردش کرد و چند ساعتی تمام روز بعد هم مجبور بودم نقش بازی کنم توی روز که خسته شد رفت توی ب

راحت بودم ولی تا می اومد بیشتر وقتم را در دست شویی می گذراندم . اضطراب شب منو گرفته بود خدایا همین 

 یک شب . 

 دیگه چیزی نمونده فردا شب اگر خودت بخوای آزادم می کنی ...

 ی شده بودم . بخاطر اینکه سه وعده غذایی کامل نخورده بودم دچار ضعف و رنگ پریدگ

 این کامال روبیک را قانع می کرد که باور کنه من واقعاً مریضم . 

 شب کنارش خوابیده بودم دستش را گذاشت زیر سرش و به سمت من برگشت .

 اگر حالت این قدر بده عروسی نمی ریم . اه از نهادم برخاست .-

 نمی شه هر طور شده باید بریم ؟-

 دست شویی چطور می خواهی تو سالن دوام بیاری ؟ این طور که تو میروی -

 فقط یک لحظه منو ببیند کافیه اگر همه سه ساعت سالن را در دست شویی هم بگذارنم مهم نیست .-

 ولی برای من مهمه . من همش باید نگران باشم .-

 اگر نگران بودی الاقل این دو روز منو پیش دکتر می بردی . ؟-

 نکنه دلت برای ان دکتر راد تنگ شده ؟ عصبانی شد و گفت :

 چرا حرف بی ربط می زنی ؟ مگه فقط همون یک دکتره . تازه اون دکتر مغز و اعصابه چه ربطی به گوارش داره ؟ -

 چون فقط لفظ دکتر و وقتی با یک لحن دیگه میگی منظورت دکتر راد .-

 اصال این طور نیست من به اون فکر نمی کنم .-

 ه که روزی سه بار زنگ می زنه و سراغ جناب عالی را می گیره ؟ پس چطور-

بگیره . برام مهم نیست . تازه من نگفتم اون با من کاری نداره . گفتم من با اون کاری ندارم . از وقتی تو راجع به -

حرف های صیغه ای هاش حرف زدی ازش بدم میاد . دیگه نمی خوام ببینمش . اینو دروغ می گفتم . چون اصال 

 روبیک را باور نکرده بودم .

 بلند شدم و دویدم دستشویی .بعد از چند لحظه روبیک پشت در ایستاده بود ..

 چرا سیفون نزدی ؟ وای خدای یادم رفته بود ..-

 االن نکردم . فقط دلم پیچ می خوره . فکر می کنم دست شویی دارم میرم ولی ندارم ..-

 سم بوده تو به جز یکی دو بار سیفون را نکشیدی ؟چند بار من از سر شب حوا-

 بعد توی چشمم نگاه کرد و گفت :دروغ که نمی گی . بازی جدیده ؟ 

 چه بازی ؟ برای چی باید بازی کنم .-

بعد از شدت اضطراب و کم خوردن سرم گیج رفت .نزدیک بود بیفتم خیلی به موقع بود چون روبیک را قانع شد 

 تخت گذاشت . .بغلم کرد و روی 

 دیگه نمی خواد بری دستشویی . الزم بود برات لگن میارم .-
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 وای من بدم میاد . دیگه چی ؟ -

 نکنه می خوای بری بیفتی توی دستشویی ؟ -

نه ولی این طور هم نمی خوام . کمی وسط اتاق عقب و جلو رفت . بعد رفت سر جاش خوابید . وقتی که روش را می -

 کشید .

 ضطراب پیدا کردی از اینکه من بخوام کار خاصی باهات داشته باشم راحت باش فعال چنین قصدی ندارم . اگر ا-

 خجالت کشیدم روبیک بسیار باهوش بود ولی نگفت . اصال گفت :فعال 

چیزی نگفتم پشتش به من کرد و خوابید . یا خودش را به خواب زد چون پشتش بود نمی تونستم بفهمم برای اینکه 

 شک نکنه یک ساعت بعد هم دوباره خواستم بروم دستشویی تا بلند شدم نشست .

 بیام کمکت . وای خدایا می خواد باهام بیاد توی دست شویی .-

 نه دیگه چی ؟ خودم می رم .-

 نیفتی . بیام دست تو بگیرم . پشتم رو بهت می کنم -

 نه نمی خوام. دستم رو به دیوار می گیرم و می رم .-

 رفتم دستشویی حواسم بود کمی طول دادم و بعد سیفونو کشیدم . 

کمی اب خوردم . صورتم را اب زدم و از دستشویی بیرون امدم هنوز روی تخت خواب نشسته بود . لبخندی بهش 

 زدم 

 مزاحم خواب تو هم شدم ببخشید ..-

 نه من نگران تو هستم خواب مهم نیست . -

 برد . صبح برای نماز بیدار شدم . نماز خواندم و دوباره خوابیدم .  این بار خوابیدم و خوابم

 روبیک هم حرفی نزد . صبح سرحال تر بودم می خواستم صبحانه نخورم ولی روبیک اصرار کرد بخورم 

 بسکه نمی خوری معده ات ضعیف شده با اکراه قبول کردم و خوردم .-

 واقعاً امشب می خوابی بری ؟-

 ل دادی یادت که نرفته . اره تو قو-

 خوب حاال چی می پوشی ؟ -

 مهم نیست . اینقدر که برم مهمه .یک تاپ و شلوار می پوشم فقط توی عروسی بودن مهمه . مرموز نگاهم کرد ..-

 مگه میشه . مثال خواهر عروسی ؟-

 حاضر شو بریم خرید . -

 چی بخریم ؟ -

 لباس مناسب برای عروسی .-

 ه زحمت بیفتی ؟نمیخوام ب-

 تعارف نکن . حاضر شو.-

همان طور که گفته بود آماده شدم چادرم را سرم کردم و دنبالش راه افتادم . با کاظم اقا رفتم . نمی دونم کجا بود 

 پاساژ بزرگی بود پر از لباسهای مجلسی و شیک . با سلیقه روبیک یکی را انتخاب کردم . 
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لند که قسمت جلو سینه اش کار دست با سنگ بود یک شال هم برای پوشاندن شانه پیراهنی بدون استین با دامن ب

 ها .

 وقتی توی اتاق پرو لباس را اندازه زدم

 روبیک سرا پایم را نظاره کرد و سوتی کشید که لبهایم را به عالمت سکوت گاز گرفتم او ریز خندید ...

مانتویی بلند مجلسی برای اینکه روی لباسم بپوشم . وقتی تنم یک صندل مناسب با لباس هایم هم تهیه کرد بعد یک 

 کردم 

 با این دیگه الزم نیست چادر سرت کنی ؟-

 نه دیگه هر چی بود چادر باید باشه ..-

سرش را تکان داد یعنی خودت میدونی . به سلیقه خودش کیف زیبایی هم برایم خرید وقتی خرید می کرد از اینکه 

م تا او را ترک کنم و او این طور عاشقانه برای من خرید می کرد خجالت کشیدم . ولی او چاره ای من نقشه می کشید

 برایم نگذاشته بود 

 وقتی سوار ماشین شدیم . 

 به رویا گفتم بگه آرایش گرش بیاد خونه برای عروسی آماده ات کنه .؟-

ست دختر تا ازدواج نکرده بره آرایشگاه برای نه نمی خواد من نمی تونم آرایش کنم توی خانواده ما رسم نی-

 عروسی .

 ولی تو که مجرد نیستی ؟-

 خوب اینو که کسی نمی دونه .-

 کاری نداره به همه می گیم .-

 مال ما که رسمی نیست .-

 رسمیش می کنیم . -

 .  چند لحظه خیره نگاهش کردم . واقعاً داشت جدی می گفت .نه اون می خواست منو گول بزنه

 به خانه رسیدیم به نوعی خوشحال بودم . به هر چی دست می زنم دلم می گرفت چون اخرین بار بود .

 چرا این طوری می کنی ؟ -

 خوب از این که خانواده ام را بعد از مدت ها می بینم خوشحالم .-

 نگو حسودیم میشه می ترسم منو اندازه اونا نخوای ؟ -

 نیست .مطمئنش کردم که اون طور 

 یک ساعت مونده بود به شروع سالن من حاضر بودم .

به اصرار روبیک کمی آرایش کردم . روبیک هم باالخره به اتاق سابقش رفت تا حاضر بشه . وقتی برگشت کت و 

 شلوار شیری به تن داشت که زیر ان یک بلوز نخودی رنگ پوشیده بود بسیار شیک و برازنده شده بود .

ی او و او هم محو تماشای من شده بود . فقط پیرهن تنم بود موهایم را به پشت سرم جمع کرده بود و من محو تماشا

با چند گیره شکل خاصی داده بود .ساده ولی زیبا . جلوی مو هام را هم با یک سیم کوچک به سمت عقب زده بود . 

 با رنگ لباسم هماهنگی داشته باشه .یک طره از موهایم را توی صورتم انداخته بود . آرایش بنفش مالیم تا 

 روبیک با دیدنم در را پشت سرش بست . کمی ایستاد و سرتا پایم را خوب برانداز کرد .
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 عجیب شدی خانم ؟-

 شما بیشتر ..-

 بعد به سمتم امد . ترسیدم یک قدم به عقب رفتم چنگ انداخت و بازوم را گرفت ..

 کجا فرار می کنی ؟ -

 ا رو دارم فرار کنم ولی یک طوری نگاه می کنی که از نگاهت می ترسم .هیچ جا . کج-

 هنوز ترسات مونده .-

 به جای اینکه به من قوت قلب بده جمله ای گفته بود که حالم را بدتر کرده بود .

 منو به سمت خودش کشید . بغلم کرد و به خودش فشرد .

 روبیک لباسم خراب میشه ؟-

 نترس نمیشه . -

 رش را نزدیک صورتم اورد و سعی کرد ببوس دم ..س

 روبیک ارایشم پاک میشه .؟-

 بشه ؟-

 اگر قراره خراب بشه . پس چرا اصرار کردی آرایش کنم . بعد خودم را دلخور نشان دادم -

 خوب ناراحت نشو . ولی شب باید جبران کنی ها . و رفت عقب .-

 باشه . حاال بزار بریم .-

را تنم کردم و شالم را سر کردم و کیفم را برداشتم و چادرم را جلوی در سر کردم . روبیک همچنان وسط زود مانتو 

 اتاق ایستاده بود 

 بریم . -

 رفت خودش رو روی مبل رها کرد و نشست .

 پس چی شد ؟-

 پشیمون شدم . نمی ریم . -

 انگار یک سطل اب سرد ریختند روی سرم .

 شوخی می کنی ؟-

 ه جدی جدی . بعد گره کراواتش را شل کرد .ن-

 روبیک خواهش می کنم حاال که این همه زحمت کشیدیم تدارک دیدیم و حاضر شدیم . -

 خوب ضرر نکردیم . می شینیم از دیدن هم لذت می بریم .-

 روبیک . وقتی برگشتیم . هم می تونیم این کارو بکنیم . تو خودت گفتی بریم -

ولی نمی دونم چرا فکر می کنم یک اتفاقی قراره بیفته انگار تو یک جوری شدی فکر می کنم یک اره من گفتم -

 کلکی توی کارته ؟ 

 من اخه چکار کردم .-
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بعد به ظاهر خودم را عصبانی نشون دادم . چادرم را از سرم برداشتم . و گوشه ای پرت کردم . لبه تخت نشستم . 

داشتم . سرم پایین بود . و نگاه روبیک به من خیره مانده بود . حدس می زنم که ولی از زیر چشم او را زیر نظر 

 روبیک فکری کرده . 

 بلند شدم با حالت عصبی مان توم رو درآوردم . شالم را به کنار گذاشتم به دستشویی رفتم .

 وقتی برگشتم روبیک ایستاده بود و دستهاش توی جیبش بود .

 تنت کن بریم .؟-

 اً یا اینم بازیه ؟ واقع-

 زود باش تا پشیمون نشدم . -

 سریع تنم کردم و کیفم را به بازو انداختم و به صورتش نگاه کردم لبخند زدم .

 متشکرم .-

 بابت ؟ -

 خوب عروسی لیال ؟ -

 نخیر این قدر ساده نیستم . بعدا باید جبران کنی . -

 ی کردم می دونستم منظورش چیه . گردنم را خم به سمت

 روبیک اذیت نکن بذار بهم خوش بگذره . -

 در حالی که در را باز می کرد تا اول من خارج بشم .

 خوب چی میشه ؟ یه وعده هایی به من بدی بذاری به منم خوش بگذره ؟ -

 جوابش رو ندادم

بیک از این کار صرف نظر دلم می خواست برگردم و برای اخرین بار به اتاق نگاه کنم ولی از ترس مشکوک شدن رو

 کردم .

کسی تو سالن نبود . توی ماشین نشستیم . با اقا کاظم راه افتادیم . روبیک هنوز نمی تونست پشت ماشین بشینه . تا 

رسیدیم دستم را گرفته بود می ترسیدم از توی اینه پیدا باشه . از اقا کاظم خجالت می کشیدم . چند بار سعی کردم 

نم ولی روبیک محکم تر می گرفت با اشاره بهش گفتم اقا کاظم می بینه . شانه اش را به عالمت بی دستم را آزاد ک

 خیالی باال انداخت . 

به سالن رسیدیم . توی راه به روبیک سپردم که به پدرم بگه اونو به عنوان رئیس شرکت من معرفی کنه دم سالن که 

 ه سالن آقایان می رفت .باید جدا می شدیم من به سالن خانم ها و او ب

 پشیمون شد .

 برگردیم ؟-

 دیگه چرا ؟ -

 تو نگفته بودی زن و مرد جدا ست .-

 تو خودت باید می فهمیدی ما مقیدیم به این که نا محرم ما رو نبینه .-

 من فکر می کردم مثل ما مختلدید . ولش کن لعیا برگردیم .-

 خیلی جدی دستم را کشید تا برگردیم .
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که پدرم از قسمت مردونه بیرون امد و شروع به احوالپرسی کرد از موقعیت استفاده کردم و دستم را از دستش 

 بیرون کشیدم و به سمت سالن زنانه دویدم .

می دونستم از پشت سر نگاهم می کند . دم در نیم نگاهی کردم هنوز ایستاده بود و نگاه می کرد . پدرم او را به 

 د . نفس راحتی کشیدم قسمت مردانه بر

رفتم توی اتاق تعویض لباس و لباسم را مرتب کردم . وارد جمعیت شدم . لیال روی جایگاه عروسی نشسته بود داماد 

 نبود از خوشحالی هر دو به سمت هم دویدیم . لیال خیلی زیبا شده بود . اینو بهش گفتم . 

 خندید و گفت :خودت چی ؟ خیلی خوشگل شدی ؟

 خودش را به من رسوند بغلم کرد و گله کرد چرا دیر اومدی ؟ چرا دیروز نبودی ؟ مادرم 

 نمی شد . می دونید که نمی گذاره .-

بعد مشغول احوالپرسی شدم با فامیل . همه با حالت خاصی نگاهم می کردند .اخه سابقه نداشت دختر مجرّدی لباس 

 می که فرصت شد کنار لیال نشستم خیلی تشکر کرد .لختی و آرایش کنه . ولی اصال برام مهم نبود . ک

 به خاطر من جهیزیه خوبی فراهم کرده .-

 کاری نکردم . -

توی کارتی که دکتر راد بهش داده چند میلیون پول بوده یک مبلغی را برای خرید برداشته بود و بقیه رو از داخل -

 کیفش به من داد 

 رد . بعد یک مقدار پول ازش گرفتم . هر چه اصرار کردم پیشش باشه قبول نک

 گفتم بعدا بهش پس می دم . با خجالت ازش گرفتم .

 وقتی خواستن شام بیارن تصمیم گرفتم فرار کنم . برای لیال گفتم ولی نگفتم کجا می رم . هر چی گفت بگم نگفتم .

روبیک بود ولی انگار پدر اقا کاظم رو چون خودمم هم نمی دانستم... رفتم حاضر شدم . از پنجره نگاه کردم ماشین 

هم برده بود تو سالن . قلبم داشت از دهنم می زد بیرون . از سالن خارج شدم . تا میون راه که خیابان ها خلوت بود 

می دویدم . می ترسم روبیک بیاد و منو بگیره . ولی به خودم امدم که جلوی یک آژانس اتومبیل بودم . وارد شدم و 

 خواستم و ادرس خونه عموم را دادم .یک ماشین 

 به نظرم بهترین راه بود . یک ساعتی همون اطراف قدم زدم تا عموم با خانواده اش از عروسی امدن . 

 جلو رفتم و سالم کردم . عموم خیلی تعجب کرده بود ولی حرفی نزد وارد خانه شدیم .

 تعریف کردم .برای اینکه فکر بدی راجع به من نکند تمام داستان رو 

 عموم اخر داستان منو بغل کردو بسیار گریست . همسر عموم هم با من هم دردی کرد .

 عموم گفت :که چرا بهش نگفتم ؟

 همه گرفتاری دارند .-

 فامیل باید تو این جور مواقع به درد هم بخورند و گرنه که تو خوشی همه با همند . -

 طول کشید . چیزی نگفتم . صحبت مان تا نیمه شب 

 ساعت دو بود که صدای زنگ تلفن بلند شد . عموم گوشی را برداشت و بعد گوشی را به من داد . 

 سالم کردم بابا بود . 
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کجا رفتی دختر . آقای منصوریان مارو کشت . اال نم جلوی در خونه است . از توی سالن که اومد بیرون هر چی -

ت گفتیم که نمی دونیم کجایی .؟ خودش رفت تمام سالن حتی دستشویی ها ایستاد تو نیومدی بعد سراغت رو گرف

 رو گشت وقتی دید نیستی عصبانی شد و به زمین و زمان بدو بیراه می گفت .

خوبه مهمونا رفته بودند و گرنه ابرویی برامون نمی موند . بنده خدا دکتر راد را که چقدر اذیت کرد اونم همونجا 

 ر بود ببینه چی میشه ؟ ایستاده بود و منتظ

آقای منصوریان هم سرش داد می زد و گفت :این نقشه تو بده حتی یقه شم یک بار چسبید و گفت :چی کارش 

 کردی ؟ 

 دکتر راد هم گفت :باالخره عقلش رسید و از دستت فرار کرد . 

خونه رو کشت حاال هم توی خیابون  بعد دکتر رفت و آقای منصوریان با ما اومد اینجا فکر می کرد تو خونه ای اومد

 کنار ماشین ایستاده . 

 رو به روی خونه . فکر می کنم داره دیوونه می شه . 

 اون دیوونه بود .-

یک دفعه صدایی بلند شد پدرم گوشی را بد گذاشت روی گوشی تلفن قطع نشد . صدا از ان طرف می امد . روبیک 

 بود . 

 لعیا کجاست ؟ آقای امین چی شد . فهمیدید -

 نه بابا هر جا زنگ می زنم نیست دلم به شور افتاد این بچه جایی رو نداشت بره نکنه توی خیابان اسیر باشه ؟ -

 توی دلم به پدرم احسنت گفتم . یک دفعه صدای فریاد پدرم بلند شد. 

پارچه بیار سرش شکسته و چی شد آقای منصوریان سرتو میزنی تو دیوار . بعد صدای فریاد دیگری خانم بدو -

 صدای گریه روبیک و ناله هایش دلم داشت از درد به هم می پیچید . طاقتم داشت طاق می شد 

 عموم وقتی دید حالم خراب شده گوشی را گرفت کمی گوش کرد و گوشی تلفن را گذاشت . 

 اد .روبیک انجا بود . سرش را زد به دیوار انگار سرش شکست بابام می گفت خون می-

ولش کن یه خورده حرص می خوره یادش میره . یاد اون سختی هایی که بهت داده بیفت دلت براش نسوزه . شب -

سختی را گذراندم . خوابم نمی برد . بلند شدم نشستم . بعد از نماز صبح از خستگی زیاد بی هوش شدم . صبح اول 

 وقت یک کارت تلفن خریدم .

 لی می خندید .به دکتر زنگ زدم . از خوشحا

 کجایی دختر خوب ؟-

 همین اطراف ..-

 خیلی کار خوبی کردی . کم کم داشتم ازت ناامید می شدم .-

 دکتر از دانشگاه چه خبر ؟-

 هیچی ثبت نام شدی . اال نم دو هفته از ثبت نامت گذشته .-

 دکتر می خوام انتقالی بگیرم . یک دانشگاه دیگه .؟-

 رزوی هر کس هست که تواین رشته درس می خونه ؟ چرا اون دانشگاه آ-

 می دونم . ولی اولین جایی که بعد از خونه پدرم روبیک بلده ..-
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 اشتباه نکن . دومین یا سومین جا ؟-

 چطور ؟ -

 دومی خونه منه که از نصف شب تا صبح روبیک تحت نظر داشته سومی مطبم که از صبح تا حاال اینجاست .-

 بعد کمی گذشت انگار از پنجره ای یا جایی دیگه بیرون رو دیدبزار ببینم 

 اره . اقا اینجاست . نمی دونم چرا سرش را بسته ؟ -

 دیشب خونه پدرم زد به در ورودی سرش را شکوند .-

 پس عاشقت سر شکسته است -

 دکتر شوخی بسه ؟-

 بودم ولی دلم نسبت به دکتر کمی دل چرکین بود .  لعیا خانم تلخ شدی . با این که حرف های روبیک را باور نکرده-

 آقای دکتر شما هم اگر جای من بودید شوخی نمی کردید .-

درکت می کنم روبیک مار زخمیه . ولی بنظرم بهتره یه زنگ بهش بزنی . اون فکر می کنه یا تو رو دزدیدند یا با -

 یکی فرار کردی . خیالش رو راحت کن 

 مم دانشگاه چی میشه ؟؟ باشه دکتر کی بفه-

نگران نباش . هر کاری بتونم برات می کنم . بعد از ظهر دوباره به من زنگ بزن . بهت می گفتم . تشکر کردم و -

 خداحافظی .

 زنگ زدم خونه پدرم حالشون را پرسیدم 

 .روبیک شماره موبایل شو گذاشته تا تو بهش زنگ بزنی . شماره را ازش گرفتم و قطع کردم -

 با ترس و لرز به روبیک زنگ زدم .

 زنگ اول . زنگ دوم . می خواستم قطع کنم صداش توی گوشی پیچید . نمی دونستم اینقدر دلم براش تنگ شده 

 دوباره گفت :الو .. حرف بزن . الو 

 منم .-

 لعیا کجایی ؟ کجا رفتی ؟ بگو بیام دنبالت .-

 صبر کن . اینقدر پشت هم حرف نزن .-

نمی تونم . نمی دونی دیشب تا حاال بی تو به من چی گذشته ؟ انگار تازه چیزی یادش اومده باشه . باکی هستی ؟ -

 کی پیش ته ؟ 

 هیچ کس -

 دروغ نگو . بعد با فریاد گفت :کی باهاته . راستش رو بگو ؟ -

 اگر بخوای داد بزنی قطع می کنم . -

 باشه قطع نکن بگو کجایی؟ -

اری نداشته باش . االن یک جایی تو خیابونم با تلفن کارتی بهت زنگ می زنم پس فکر نکن می تونی پیدام به اون ک-

 کنی ؟

 لعیا بامن اینکار رو نکن . دیوونه می شم .-

 نه دیوونه نمی شی . نترس.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق لعیای 

1 4 8  

 

 کجایی ؟ -

هر شب توی خیابون بخوابم .بیخود توی خیابان دیشب تا حاال توی خیابانا پرسه زدم اگه به دنبالم بگردی مجبورم -

 دنبالم نگرد پیدام نمی کنی

 لعیا بیا با هم حرف بزنیم . قول می دم منطقی باشم .-

 متاسفم . نمی تونم .-

 تو به من تعهد داری . تو هنوز عقد منی .-

 می دونم .ولی دیگه نمیتونم با تو یک جا باشم . من به تعهدم پای بندم . مطمئن باش .-

 ا گریه گفت :اون به چه درد من می خوره . من تورو می خوام .ب

 ولی من نمی خوام . می خوام زندگی کنم . من از اون قفسی که تو برای من و خودت ساختی فرار کردم -

 پس من چه کار کنم ؟ -

 زندگی مثل همه ی ادم ها -

 با ناله گفت :تو بیا با هم زندگی کنیم 

ن هدف هایی برای زندگیم دارم . نمی تونم کنار تو باشم . اگر اونجا باشم از همه زندگی عقب می نه من نمیتونم . م-

 مونم تو هم همین طور 

 مادرم چیزی بهت گفته ؟ -

 نه مطمئن باش . تو اجازه نمی دادی کسی چیزی بمن بگه . حدس زدنش کار سختی نبود -

ای من خود به خود جاری بود . ولی این هم یک جور نجات بود یک لعیا من می میرم و نالید و گریه کرد . اشکه-

 زمانی باید پیشش می موندم و حاال باید جدا می شدم .

 روبیک می خوام خداحافظی کنم هق و هق می کرد -

 لعیا این کارو با من نکن -

 به صالحته تو هم بچسب به کارت . زندگیت . -

شکیل بده ولی نمی دونم چرا ؟ شاید در کنج دلم جایی بود که من می خواستم هر کاری کردم نتونستم بگم زندگی ت

 از انجا خبری نگیرم . سکوتم طوالنی شد . 

 صدای روبیک که می گفت :لعیا . لعیا 

 صدام نکن . خداحافظی کن .-

 نه تو به من کلک زدی ؟-

 بهت می گفتم نمی ذاشتی برم -

 برگرد -

 ی چندمین بار گفتم :خداحافظ . به امید دیدار . و قطع کردم حرف فایده نداشت . برا

کنار باجه نشستم و از ته دل گریه کردم . برام مهم نبود مردم کنجکاو نگاهم می کنند . فقط می خواستم گریه کنم . 

 روزها می گذشت و تبدیل به ماهها و سالها شد .

نرفتم منزل پدرم هم نرفتم چون روبیک دائم به انها سر  با کمک دکتر دانشگاهم را عوض کردم دیگه خونه عموم

 می زد در غیاب من احوال انها و من را می پرسید 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق لعیای 

1 4 9  

 

پدرم گفت :هر بار می اید کمی می نشیند دور خانه را با چشم می گردد و بلند می شود و می رود . پدرم ازش بسیار 

 تعریف می کرد ولی من فقط در سکوت گوش می دادم .

بگاه زندگی می کردم . وجود دکتر برام خیلی مفید بود . پیام هم گاهگاهی می دیدم . اون در حال گذراندن در خوا

واحد های عملی بود و در بیمارستان مشغول کار بود . دکتر یک بار سر بسته از عالقه پیام به من گفت ولی من خیلی 

 زود محور را عوض کردم و نمی خواستم اصال بهش فکر کنم . 

 از دکتر شنیده بودم که روبیک به کار خودش مشغول شده و همه زندگیش شده کار . 

دو سالی از درس خوندم می گذشت که لیال خبر مادر شدنش را به من داد از ذوق فریاد کشیدم و به هوا پریدم از 

ه من قصد ندارم او را به اینکه خاله میشدم خیلی خوشحال بودم . لیال گاه گاهی سر به سرم می گذاشت و می گفت ک

 مقام خالگی برسانم .

هم دانشگاه یانم چندین نفر برای خواستگاری و حتی دوست شدن پیش قدم شدند که هر کدام را به ترفندی راندم 

 من فقط درس می خواندم .

مانه و اونها را و یک بار که به پدرم زنگ زدم گفت :که روبیک همین االن از اون جا رفته گفته که عروسی رویا و سا

 البته من را دعوت کرده 

خوشحال شدم ولی از اینکه روبیک را ناامید می کردم ناراحت شدم او فکر می کرد با این کار منو به تاالر عروسی انها 

 خواهد کشاند ولی من نرفتم .

اشت تمام میشد باید کاری پولی که توی کارت بود داشت تمام میشد باید این که صرفه جویی کرده بودم ولی بازم د

پیدا میکردم . برای کار از دکتر کمک گرفتم و در یک شرکت مشغول کار شدم . درس ها سخت و با کار نیمه وقت 

خیلی بهم فشار می امد اما هر طور که بود گذراندم . وقتی مدرک مهندسیم را گرفتم خوشحال و خندان بودم از 

ید به خانه پدرم برم ولی رفتم . دور هم نشسته بودیم داشتم براشون خوشحالی فراموش کردم که بی موقع نبا

 تعریف می کردم که در زده شد

 مادرم با شتاب و هراسان بهم خبر داد که روبیک امده . به سرعت وسایلم را جمع کردم و داخل حمام رفتم . 

 به مادرم گفتم :که در وسط را باز بزاره تا بتونم حرف هاشون را بشنوم 

بعد از چهار سال خیلی دلم می خواست روبیک را ببینم . از الی در حمام به سختی دیدمش . شلوار طوسی و پیراهن 

طوسی رنگ تیره ای به تن داشت . کیف سامسونتی هم به دست گرفته بود . الغر تر از زمانی بود که از هم جدا 

 سرش را باال گرفت و این بار هوا را بو کشید . شدیم . وقتی وارد اتاق شد سر به زیر داشت . ولی یه دفعه

 از پدرم پرسید :کسی اینجا بوده ؟؟

 اره لیال بوده . رفته . -

 روبیک سرش را تکان داد و نشست .

 درست رو به روی در اتاق دلم در سینه می لرزید . نمی دانستم ناراحتم یا خوشحال .

داشت . مادرم کنارش نشست پدرم با روبیک صحبت می کرد . بعد مادرم برایش چایی اورد روبیک تشکر کنان بر

 هر سه در سکوت نشستند . صدای تلفن بلند شد . مادرم با تلفن شروع به صحبت کرد .

 کیه ؟-روبیک گفت 

 مادرم گفت :لیال ست سالم میرسونه . 
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بیک متوجه چیزی شد چون همش دور روبیک با تعجب به پدرم نگاه می کرد .و پدرم سر به زیر انداخت . انگار رو

 اتاق را با چشم می کاوید . وقتی چیزی دست گیرش نشد کمی با پدرم صحبت کرد و بلند شد و رفت .

 وقتی او رفت از حمام بیرون امدم .

 مادرم نگران در را زد گفتم :امدم . بیرون رفتم . 

 نجایی ؟پدرم وقتی داخل خانه شد و در را بست گفت :او فهمید تو ای

 از کجا ؟ -

 بیا . رفتم بیرون . کفش های من کنار کفش پدرم جلوی در اتاق بود -

 فهمید . ولی چیزی نگفت ..-

چند ماهی گذشته بود که یک روز سر کار لیال به هم زنگ زد که بچه اش تب کرده و انها بردنش بیمارستان و از من 

که بهشان کمک کنه . باعجله مرخصی گرفتم . به سمت بیمارستان خواست برم انجا . دکتر نوروزی را پیدا کنم 

دویدم . بخش کودکان به بخش زایمان چسبیده بود . تب پسر لیال باال بود . برای همین بستریش کردند . به تلفن 

شد . و خانه رفتم و خواستم دکتر نوروزی را پیج کنند در اطالعات منتظر ش ایستادم پیام امد . از دیدنم خوشحال 

 من موضوع را برایش گفتم او در حال گرفتن تخصص کودکان بود . با هم به بخش کودکان رفتیم . 

پوریا پسر لیال را معاینه کرد و گفت :امشب تخت نظر باشد بهتره . فعال تبش را پایین میاریم . اگر تب قطع نشد 

  کارهای دیگری باید انجام داد و قول داد دوباره به او سر بزند

 لیال به شدت گریه می کرد . وقتی ازش خواستم گریه نکنه گفت :نمی تونه ..

 کاری نداره . گریه نکن .-

 چون تو مادر نیستی . نمی فهمی مریضی بچه یعنی چی ؟ اگر بودی به من نمی گفتی گریه نکن .-

بخش خارج شدم . از دکتر تشکر  از این حرفش دلگیر شدم ولی به روش نیاوردم . پوریا را بوسیدم و با دکتر از

 کردم او برای سر زدن به بیماران دیگر رفت . 

دوباره به اتاق برگشتم وقتی مطمئن شدم لیال با من کاری نداره . خداحافظی کردم و به قصد خروج از بیمارستان به 

بیمار شان بودند .اونجا سمت آسانسور رفتم . آسانسور جلوی بخش زایمان می ایستاد . افرادی که منتظر زایمان 

 تجمع می کردند تا آسانسور بیاد . 

 در آسانسور باز شد حواسم به اطرافم بود نگاه به داخل آسانسور نکردم و خواستم وارد شوم .

یک دفعه با کسی برخورد کردم از نوع پوشش فهمیدم باید یه مرد باشه . خیلی شرمنده شدم در حالی که سرم را 

 بلند کردم . 

 ببخشید . -

ولی از دیدن کسی که روبه روم بود خشکم زد . دیگران سوار آسانسور شدند و در بسته شد . ولی نه من از جام تکان 

 خوردم نه روبیک .

 دست هاش به جست و جوی دست هام به سمتم کشیده شد ولی من انها را پنهان کردم و آهسته سالم کردم 

 واقعاً خود تی ؟ -

 د زدم می خواستم عقب برم . به زور لبخن

 گوشه چادرم را گرفت و گفت :خواهش می کنم بزار باهات حرف بزنم .
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 همه در اطراف مان به ما نگاه می کردند .

آسانسور دوباره باال امد گوشه چادر من هم چنان میان دستان روبیک بود با هم وارد آسانسور شدیم .می دونستم که 

  داره منو نگاه می کنه .

 وقتی چشمم با چشمش تصادف می کرد . او لبخند می زد . همان چهره . همان لبخند . همان شیرینی . 

 گوشه چادرم مثل یک ضریح مقدس در میان دستانش بود . 

 آسانسور نگه داشت از ان خارج شدیم . نمی دونستم کجا باید برویم 

  برویم تو ماشین من و منو به سمت در خروجی کشاند .-

مثل انسان های سحر شده هم راهش می رفتم . در جلوی ماشین را باز کرد . وقتی نشستم در را بست و سریع پشت 

 فرمونش نشست و حرکت کرد .

تازه به خودم اومدم . من اینجا چکار می کردم ؟ روبیک داشت کجا می رفت . بهش نگاه کردم برگشت نگاهم کرد و 

 لبخند زد 

 ؟ به سکوتش ادامه داد . کجا داری می ری -

 من همین جا پیاده می شم . دستم به سمت دستگیره رفت ..-

 در باز نمیشه . قفل کودکش رو زدم . و به من نگاه کرد و خندید .-

 ولی من بزرگ شدم ؟-

 مطمئنی خانم قهرو .-

 خندیدم . نزدیک یک پارک نگه داشت .

 بریم تو پارک ؟-

 باهات حرف بزنم . نه همین جا . می خوام-

 جلوی بیمار ستانم می شد حرف زد .-

 نه دیگه . مادر و سامان اونجا بودند ممکن بود مزاحم بشن .-

 راستی شما برای چی اونجا بودید ؟-

 رویا خانم مادر یک پسر شدند .-

 خوب خوش به حالش .-

 ورت روبیک حالت خاصی به خودش گرفت نمی دونستم چرا این حرف از دهنم پرید ولی وقتی کالمم گفته شد ص

 اگر جنابعالی فرار نکرده بودید . االن مادر بودین ؟-

 صورتم را به سمت پنجره برگرداندم .

 ناراحت شدی ؟ -

 نه .-

 شما چرا اونجا بودید . نکنه لیال دوباره داره مادر میشه ؟ -

 دکتر نوروزی بکنم . نیش خندی زد... نه پسر لیال مریضه . اونجا بستریه . رفتم سفارش شو به-

 اشتباه نکن . اون فقط یک آشنای قدیمیه و االن یک دکتر متخصص کودکان و ما هم صاحب کودک مریض و الغیر .-

 با چاشنی خنده زهر نگاه روبیک را پادزهر زدم 
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 مطمئن باشم ؟-

 نباشی . چیکار می کنی ؟-

 ت دستم کشیده شد . سرش را تکان داد . دوباره دستش به سم

 دست هام رو پنهان کردم و گفتم :آقای منصوریان فراموش کردید که ما نامحرمیم . 

 دوباره برقی از عصبانیت قدیم صورتش را پوشاند .

 همش تقصیر تو بود با نقشه فرارت ..-

 خداییش . حظ کردی چطوری از دستت فرار کردم ..-

هها مهمون غم و درد و تنهایی کردی ؟؟ فکر نکردی وقتی از مجلس عروسی خیلی خوشحالی که منو روزها و ما-

 بیرون بیام و تو رو نبینم چی می کشم ؟ 

بعد خطی را توی پیشانی اش نشان داد گفت :این شکستگی نشانه اون شبه . نبودی که ببینی وقتی اومدم تو اتاق در 

 دیدم . جای خالی تو می دیدم . اون سجاده رو .  حالی که تو نبودی من چی کشیدم . وقتی لباس ها تو می

 بعد انگار چیزی یادش بیاد گفت :باورت میشه من نماز می خونم ؟

 از کی ؟ خوشحال شدم ..-

نمیدونم یک روز که خیلی دلم هوا تو کرد رفتم سر سجاده ات و نمی دونم چی خوندم ولی بعدا سعی کردم یاد -

 . و حاال باید یک روز برات نمازم رو بخونم ببین درست می خونم یا نه .بگیرم و نماز رو درست بخونم 

 سعی کردم خودم رو غرق کار کنم تا دیگه فکر نکنم .-

 مادرت خوبه ؟ -

اره یک مدت بهم گیر می داد زن بگیرم منم خونه رو ترک کردم و رفتم برای خودم یک آپاّرتمان خریدم . حاال -

 تنها زندگی می کنم .

 عد رو به من گفت :تو چی ؟ ب

 نمی تونستم به صورتش نگاه کنم گفتم :من رفتم دانشگاه و درس مو تمام کردم .

 کدوم دانشگاه من بارها به اونجا سر زدم گفتند چنین دانشجویی ندارند .-

 چون از انجا انتقالی گرفتم و در جایی دیگه درس خوندم .-

 کجا زندگی می کردی ؟ -

 یگیری های شبانه روز شما که نمی تونستم خونه پدرم برم مجبور شدم خوابگاه بگیرم .به لطف پ-

 می دونستم برات یک آپارتمان می گرفتم .-

 حتما در جوار منزل مسکونیتون .....-

 سرش را عقب انداخت و خندید و گفت :جان من یک چیزی می پرسم راستش رو بگو ؟ 

 سعی می کنم ؟-

 دونست تو کجایی؟ دکتر راد می -

اره کارهای تعویض دانشگاه و خوابگاه رو دکتر راد برام درست کرد من که بهت گفته بودم اون فقط دوست خوبیه -

. 
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مدتها به دیدن پدرت رفتم باورت میشه یک دفعه که رفتم انگار بوی تو پیچیده بود حس می کردم تو اون جایی و -

 اونا نمی خوان به من بگن 

 رست بود . چون من بودم و تو حمام قایم شده بودم .حدست د-

 چطوری دلت اومد؟ -

خوب دیگه برای اینکه از صبح تا شب توی اون خونه و اتاق بگردی . فایده نداشت . اون حیوانی زندگی کردن بود -

 مدتی که می گذشت از اون زندگی از من از همه چی بیزار می شدی و من اینو نمی خواستم .

 و به خودم می گفتی ؟ این-

 واقعاً گوش می کردی ؟ تو اون موقع هیچ حرفی رو نمی فهمیدی .-

 به جز حرف عشق که تو اونو از من دریغ کردی . خیلی بی رحمی ؟-

نه اون عشق نبود اون عادت و اجبار بود . که زود رنگ می باخت تو به من مثل یک وسیله نگاه می کردی چیزی که -

 رسه و هر کاری می شه باهاش کرد یک چیز بی ارزش .همیشه در دست

 این طور نبود .-

 صادقانه بگو . چیزی نگفت . سرش را پایین انداخت . -

 االن چه کار می کنی . -

 می دونستم بای پرسیدن این جمله چقدر به خودش فشار اورده ؟ 

 گفتم .

 سوتی کشید و گفت :پس وضع مالی تم خوبه ..؟

 ست که مجبور نشم دوباره پرستاری کنم .انقدر ه-

 شنیدم می خوای برای پدر و مادرت خونه بخری ؟ -

 اگر بتونم یک وام قراره بهمون بدن . اگر بگیرم خونه رو می فروشم . یک خونه بزرگتر و بهتر براشون می خرم -

 خودت چی ؟ نامزدی ؟ قراری ؟ -

 تو چی فکر می کنی .-

 می دونستم داره دل شو چنگ میزنه چون فشردگی اش را از خطوط صورتش می خوندم .با تمام غصه ای که 

 با اون صورت و حجب و حیا .. می شه تا حاال مجرد مونده باشی ؟ -

 وقتی تعهد داشته باشی چرا نمیشه ؟ -

 یعنی هیچ کس تو زندگیت نبوده ؟ -

 دش رو بدی یه نفر بره توش مثل خونه های اجاره ای .چرا خواستگار زیاد بوده ولی دل چیزی نیست هر روز کلی-

 شما چطور ؟ -

 حاال تو چی فکر می کنی ؟ -

 حتما االن بچه ت دو سه سال شه .-

 نه می ره دانشگاه .-

 پس من تو رکود زمان موندم .-

 دوباره خواست دستم را بگیره .
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 آقای منصوریان ؟-

 نگفتم . من روبیکم . و ساکت شد  با فریاد گفت :اه چند بار گفتی هیچی

 چرا می خوای غریبی کنی ؟-

 نیستم ؟ -

 هستی ؟ تو محرم من بودی . ما با هم چه شبهایی رو .. ........-

 اون مال موقعی بود که صیغه محرمیت بین ما جاری بود . حاال ما برای هم غریبه و نامحرمیم .-

 خوب بازم می ریم صیغه را جاری کنند . -

 دلم گرفت یعنی اون بازم راجع به من همان طور فکر می کرد . ناخودآگاه اخم کردم 

 چی شد ؟ راضی نیستی ؟ زن بشی ؟ -

 نه دیگه من اون موقع هم که قبول کردم فقط به خاطر پدرم و نیفتادن در گناه بود .-

 یعنی پیشنهاد ازدواجم را رد می کنی ؟ بعد بهم نگاه کرد . -

 چادرم را گرفت و گفت :این که دیگه عیبی نداره .؟ دو طرف 

 منظورش چادرم بود

همان موقع تصمیم داشتم اگر جنابعالی فرار نمی کردید عقدتون کنم از نوع دائمش ولی نشد یعنی تو تحمل -

 نکردی ..

 پس چرا به مادرت گفتی صیغه که تمام شد همین جا کار کنه ؟ -

ای مادرم را شنیده بودی من برای اینکه بهم گیر نده اون حرفها رو زدم ولی پس حدسم درست بود تو حرفه-

 خودت می دیدی من عاشقانه دوستت داشتم . 

بعد در حالی که مستقیم نگاهم می کرد گفت :مگه نمی دیدی . چقدر صبوری می کردم و تحمل . وقتی کنارت می 

 خوابیدم ...

 بودیم . از یادآوری اون لحظات شرم می کردم .  خجالت کشیدم . اخه هر چی باشه نا محرم

متوجه شرمم شد و گفت :من عاشق این سرخ شدن اتم وقتی خجالت می کشی .من منتظر بودم تا مدت صیغه تموم 

 شه عقدت کنم بعد به راحتی تصاحبت کنم ولی حیف ... بعد خندید 

 روی فرمان زد و گفت :می خوای یک اعتراف بهت بکنم ..؟

 را تکان دادم . سرم

 بعدا که رفتی خیلی پشیمون بودم و گفتم کاشکی الاقل یک بار .. -

 مثال با دادی ساختگی گفتم : روبیک ؟

 اهان االن خودت شدی . حاال خانم عصبانی به این عاشق دلخسته بله می گی یا نه ؟ -

 باید با بابام صحبت کنم . -

 نزدیک بود بخورم به داشبورت که دستش را حائل سینه ام کرد و نگهم داشت  بی هوا ماشین را گاز داد و راه افتاد

 کمر بندت رو ببند می خوام پرواز کنم . انقدر با سرعت می رفت -

 که یک دوبار گفتم :

 اقا من هنوز ارزو دارم ؟ -
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 ما بیشتر ..-

 پس احتیاط کن . یواش تر ..-

 د .حواسم هست . ولی داشت منو نگاه می کر-

 به چی ؟ -

 بپرس به کی ؟ -

 نپرسیدم چون می دونستم چی میگه . 

 به خونه رسیدیم . پیاده شدم سریع پیاده شد و برای اینکه به قول خودش فرار نکنم گوشه چادرم را گرفت 

 ول کن اینجا محل بد مردم می بینن-

 ر دزدی ببینند بزار بفهمند می خوای بلند بگم اومدم امروز محلتون دخت-

 روبیک خواهش می کنم -

 در زدیم مادرم در را باز کرد از دیدن ما با هم اول تعجب کرد ولی بعد خوشحال شد . 

 وارد خانه شدیم . روبیک به محل کار پدرم تلفن زد و خواست بیاد خونه ..

 گفت :کار مهمی است مربوط به لعیا . 

ت من توی اتاق دیگر نشسته بودم روبیک چندین بار اومد پیشم یک ساعت بعد پدرم خونه بود توی این یک ساع

 دوباره رفت توی اتاق دیگر نشست . 

 بیش از صد بار از مادرم پرسید که این اتاق راه به بیرون نداره ؟ مادرم هر بار مطمئنش می کرد و می خندید 

 فس راحتی کشید پدرم با نگرانی به خانه رسید . وقتی وارد شد . من و روبیک رو دید ن

 بچه من که دق کردم تا اینجا رسیدم .؟-

 آقای امین اگر از ترس فرار کردن لعیا نبود می امدم می اوردمتون خونه ولی چه کنم که مار زخمی هستم -

 پدرم خندید . مادرم با چای ازشون پذیرایی کرد و بعد میوه اورد .

 ون رو ازتون خواستگاری کنم قول میدم خوش بختش کنم .آقای امین ازتون اجازه می خوام دختر فراریت-

 نظر خودش چیه ؟ -

 نظر خودش ؟ -

 دور اتاق رو نگاه کرد پشت در بودم . 

 ترسید و بلند شد گفت :کوش ؟ 

 پدرم گفت :لعیا بیا تو بابا .؟

 با خجالت از پشت در بیرون امدم . 

 لبخند زدم روبیک به طرفم امد و گفت :منو می تر سونی ؟ 

 بیا اینجا بشین .-

 مادرم بنده خدا با گوشه ای روسریش اشکها ش رو پاک می کرد . کنار پدرم نشستم . روبیک هنوز ایستاده بود . 

 پدرم گفت :نظر خودت راجع به پیشنهاد آقای منصوریان چیه ؟ چی میگی؟ 

 من باید فکر کنم . -

 به روم و گفت :من نمی تونم صبر کنم من جواب می خوام ..؟روبیک عصبانی شد و نشست روی دو پا رو 
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 فعال جوابم منفیه . ولی خوب اگر بعدا دوباره بیان شاید نظرم عوض بشه . خواستم کمی اذیتش کنم ..-

صورتش سرخ شد . گفت :خوب تا فکرات رو بکنی من اینجا می مونم هیچ کدوم هم جایی نمی ریم تا فکر هات تمام 

 من دوباره پیشنهاد می دم ..بشه چون 

 ولی من باید برم سر کار ؟-

 مگه من بی کارم ؟ ولی چاره ای نیست من نمی تونم ریسک کنم و تورو رها کنم .-

 مادرم گفت :لعیا جان مامان آقای منصوریان گناه داره . اذیتش نکن .؟

 روبیک به عالمت تایید سر تکان داد ..

فش خوشش امده گفت :تازه خودت هر وقت خواستگار برات می اومد می گفتی من دلم مادرم که دید روبیک از حر

 را با یکی پیوند دادم نمیشه جداش کنم ..

 مامان . ...-

 روبیک خندید 

 پدرم گفت :لعیا جان اگر نظرت مثبته این بنده خدا رو بیشتر از این معطل نکن .

 روبیک به من چشم دوخت ..

 .هر چی شما بگید -

 روبیک خندید . و خودش رو به من نزدیک کرد سرم را به عالمت هشدار کمی کج کردم . و لبهایم رو جمع کردم ..

 خندید و دستهاش رو به عالمت تسلیم تکان داد 

 آقای امین اگر یک خواهشی بکنم نه نمی گی ؟ -

 شما بفرمایید ..-

 ی کنند من خیالم راحت بشه . جشن و مراسم و این حرفا...اگر اجازه بدید االن بریم محضر یک خطبه عقد جار-

 اگر لعیا حرفی نداشته باشه من حرفی ندارم ..-

 به شرط اینکه روبیک بعد یک بازی دیگه در نیاری ؟-

 باشه بریم . ..-

 منتظر جواب نشد ..

 پس حاضر شید . شناسنامه هاتون یادتون نرده . -

 درم هم رفت حاضر شد . وقتی بیرون امد دید من دارم با همون لباس های تیره میرم . من و پدرم که حاضر بودیم ما

صبر کنید لعیا بیا ببینم منو برد تو اتاق دیگر یک کت و دامن سفید رو که نمی دونم کی خریده بودم را به تنم کرد -

 برای محضر .. و شال سفیدی به سرم . بعد چادر مشکی را سرم کرد . یک چادر سفید هم برداشت

سوار ماشین شدیم .به اولین دفتر خانه که رسیدیم روبیک نگه داشت . و همه وارد انجا شدیم . اول چادرم را عوض 

 کردم و محضر دار شناسنامه ها مون را خواست من و پدرم دادیم روبیک هم داد ..

 تو امروز حاضر بودی ؟ -

 چه جورم .-

 یگری شده بود. خجالت کشیدم . چون لحنش طور د

 محضر دار ما را به اتاقی که وسایل عقدی خاک گرفته در ان چیده شده بود برد و ما روی دو تا صندلی نشستیم . 
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 محضر دار پرسید:مهریه چقدره ؟ 

 روبیک گفت :یک باب منزل مسکونی ؟ 

 بیک بی تابانه نگاهم می کرد .بعد برای خواندن خطبه عقد بار اول از من پرسید :وکیل منه ؟ چیزی نگفتم . رو

 مادر گفت :عروس رفته گل بیاره . محضر دار لبخند زد .

 روبیک بعد از بار سوم از جیبش چند تراور در اورد و در دامانم گذاشت .

کیفم را از دست مادرم گرفتم و سرویس جواهری را که روبیک زمانی برایم خریده بود در آوردم و جلوی رویش 

 گذاشتم .

 تو که حاضر تر از منی ؟ -

 نه اون جوری .-

خندید و منظورم را فهمید. برای بار سوم پرسید . نگاه روبیک التماس امیز شده بود آهسته طوریکه فقط خودش 

 بشنوه ..

 چون دوستت دارم با اجازه بزرگتر ها بله . این قسمت رو بلند گفتم -

 را خواند و صیغه را جاری کرد . پدرو مادرم برام دست زدند. محضر دار خطبه

 پایان صیغه دست روبیک در جستجوی دست من بود . دستم را بهش دادم.

 بذار تمام بشه ؟-

 نمی خوام این طوالنیش کرده . -

 خندیدم سرش را نزدیک گوشم اورد و گفت :حاال با خنده هات دلم را بلرزون ما هم به وقتش تالفی می کنیم . 

 روش گفتم :می خوای گریه کنم ؟منم به همان 

 سرش را به عالمت منفی تکان داد 

 به همین سادگی به عقد دائم روبیک در امدم . امضا کردن ها که تمام شد روبیک دستم را گرفتم و گفت :بریم .

 کجا صبر کن مامان و بابام هم بیان .-

و قرار گذاشت در روز بعد بره شناسنامه ها و بعد روبیک دوباره تازه یادش امد رفت با محضر دار حساب کرد 

 سندها بگیره .

 دوباره چادرم را سرم کردم سوار ماشین شدیم . 

 روبیک به سمت خانه راند . پدر و مادرم که پیاده شدند . خواستم پیاده بشم که بازو مو گرفت و نگذاشت . 

م آپارتمان من تا یکی دو هفته دیگه قول میدم یک جشن به پدرم گفت :آقای امین اگر شما اجازه بدید من و لعیا بری

 مفصل براش بگیرم . من دیگه بدون اون نمی تونم زندگی کنم ..

 خودش چی میگه ؟ -

 روبیک درست مثل قبل گفت :دیگه اختیارش دست منه هر چی من بگم میگه نه ؟ 

 ال چی بریم ؟ وقتی ترس رو تو چشمام دید گفت :نترس گاهی هم هر چی تو بگی . حا

 نمیدونستم چی بگم .

 سرش را نزدیک گوشم اورد و گفت :نترس قول میدم اذیتت نکنم ؟

 میدونم . نمی خواد قول بدی ..-
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 پس بریم . -

 به پدرم و مادرم نگاه کردم . اونها سرشون را تکون دادند . 

 پس رفتیم . -

 که پدرم نگذاشت و پیشانیش را بوسید و به سینه اش فشرد . بعد با پدرم دست داد و دوال شد دست پدرم را ببوسه

 بعد روبیک شرمگین با مادرم رو بوسی کرد . بعد با خنده به پدرم گفت :ببخشید به حریمتون تجاوز کردم 

 پدرم را به خنده ای طوالنی وا داشت 

 یم بازی می کردم . سوار ماشین شد و به سمت خانه اش به راه افتادیم . من در سکوت با دست ها

 ساکتی ؟ -

 چیزی نگفتم . با یک دستش فرمان را گرفت و با دست دیگرش چانه ام را باال گرفت .

 پشیمون شدی خانم مهندس ؟-

 نه هیچ وقت پشیمون نمی شم . مطمئن باش .-

 یاد ته یک شعری رو با هم می خو ندیم بعد اول اون بعد من خو ندیم .-

 

 

 ندانم . سفر از پیش تو هرگز نتوانم ... حذر از عشق 

 نتوانم ...                                                                      

 

 

 پایان ....

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عشق لعیای 

1 5 9  

 

 
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


