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 .است عشق انگیز مشام عطر٬نیایش.میشود پدیدار نیایش٬هنگامی كه عشق می شكفد
 

----------------------------------- 

 

 اواخر شهریور ماه بود.

 

صبح كه بیدار شدم حوصله ی بلند شدن نداشتم پتو را دوباره روی سرم كشیدم و چشمهایم را بستم.صدای احسان را 

ی شنیدم كه داشت با مامان صحبت می كرد.كاشكی من هم پسر بودم! همیشه این یكی از از طبقه ی پایین م

رزوهای دست نیافتنی من بود.احسان شش سال از من بزرگتر بود و در رشته كارشناسی ارشد كامپیوتر درس می آ

ف پر  كسی حریخواند .شیطنت از سر و رویش می بارید و وقتی تصمیمی می گرفت هیچ كس جلو دارش نبود و اصال

چانگی هایش نمی شد.اما من بیچاره وقتی كاری می خواستم بكنم یا جایی می خواستم بروم باید از هفت خوان رستم 

رد می شدم! همین خود احسان از همه بدتر بود بعد از جواب دادن به هزار سوال مامان و بابا تازه نوبت به احسان می 

ی كردند كه از خیر تصمیم خودم می گذشتم...وقتی وارد هیجده سالگی شدم نقدر كالفه ام مآرسید! خالصه گاهی 

گاه تغییرات شخصیتی زیادی در من پیدا شد و هر بار كه شرایط زندگی خودم را با احسان مقایسه می كردم آناخود

انزد ام بودن زبرآبیشتر در الك خودم فرو می رفتم.البته از ابتدا هم شیطنت و شلوغی نداشتم و در فامیل از نظر 

روی من حساس بود و شاید همین رفتار او باعث شده بود دیگران نیز حسابی مرا زیر نظر داشته  "بودم.بابا شدیدا

ن طور كه از آباشند البته این حساسیت بابا نشات گرفته از اتفاقی بود كه برای عمه مریم افتاده بود .عمه مریم من 

د ))موهایی به نرمی ابریشم و به سیاهی شب و پوستی سفید به روشنایی و عكسهای به جا مانده از او مشخص بو

درخشندگی مهتاب با چشمانی بسیار نافذ و گیرا به رنگ مشكی و مژه هایی چتر مانند و بسیار زیبا به همراه ابروانی 

ه دل هر خوش فرم كپیوسته و كمانی و با داشتن گونه ها یی برجسته و لبهایی كوچك و همیشه سرخ و بینی زیبا و 

بییننده ای را به ضعف می انداخت بود((.اما حیف كه این همه زیبایی تنها نصیب خاك شده بود.البته من چیزی از 

نجا كه گه گاه به طور خیلی تصادفی از مامان می شنیدم چهره عمه مریم شباهت بیش آجریان را به یاد ندارم ولی تا 

القی به هیچ عنوان شبیه االن من نبوده و بسیار شیطان و سر به هوا روزگارش را از حدی به من داشته ولی از نظر اخ

میگذراند و نسبت به همه چیز خیلی بی تفاوت و سطحی نگر بود.اما دست سرنوشت باعث می شود در سن خیلی 

و داشته رزآاران نجایی كه تك دختر خانواده بوده و به قولی برایش هزآپایین یعنی شانزده سالگی عاشق بشود و از 

اند به عشق و احساس او اهمیتی قایل نمیشوند و دختر بیچاره بعد از یك سال افسردگی در سن هفده سالگی جلوی 

چشمان ناباور مادر بزرگم با ریختن نفت به سر و روی خودش و زدن كبریت خودش را به بدترین وضع و با شكنجه 

د مادر بزرگم نیز از غصه دق می كند و درست بعد از این وقایع و با ای واقعی راهی دیار باقی میكند و سه ماه بع

شكار می شده بابا نسبت به من آبزرگ شدن من كه هر روز نسبت به روز گذشته شباهتم به عمه مریم بیشتر 

ن انجایی كه این حساسیت به احسان و مامان نیز منتقل می شود.ولی به قول مامآحساسیت بیشتری پیدا می كرده تا 

سمان با هم فرق داشت و شاید این اختالف اخالقی هم باعثش سختگیری های زیاد آاخالق من و عمه مریم زمین تا 

بابا كه البته خالی از محبت نبود در من ایجاد شده بود .اما روی هم رفته خودم هم می دانستم زیاد خونگرم نیستم و 
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م شاید همین رفتارهای احسان و بابا و بقیه باعث شده بود كه در خانه بودن را به همه چیز ترجیح می داد "اصوال

حس كنم با در خانه ماندن  حداقل از زیر رگبار سوالها خالص خواهم ماند .بابا مهندس عمران بود و حتی جمعه ها 

هم به دفترش می رفت و مامان خانه دار.امسال سال چهارم دبیرستان را پشت سر گذاشته بودم و با شركت در 

خیلی بی كار روزها را می گذراندم و منتظر نتیجه ی كنكور شهریور را به پایان می بردم.همانطور كه  "كنكور تقریبا

سرم زیر پتو بود سعی می كردم به صدای احسان توجهی نكنم بلكه بتوانم بار دیگر بخوابم كه متوجه شدم احسان 

 :الهام...الهام خانم...الهام...خانم كوچولو...در ضمنی كه از پله ها باال می آید مرا هم صدا می كند

 

هر وقت این طوری صدایم می كرد كفرم در می آمد اطمینان داشتم چیزی می خواهد باالخره رسید پشت در اتاقم 

بعد از زدن چند ضربه ی محكم به درب كه می دانستم از قصد این كار را می كند تا اگر خواب هستم حسابی بیدار 

مد روی تخت نشست و درحالی كه شیطنت از چشمهایش می آوردم آاخل اتاق.سرم را از زیر پتو بیرون مد دآشوم 

 بارید باالخره گفت:خدمت خواهر عزیزم سالم.

 

 خمیازه ای كشیدم و گفتم:چی میخوای؟

 

 بكنی؟به در و دیوار اتاقم نگاهی انداخت و گفت:تو كی میخوای این عروسكها رو از در و دیوار اتاقت 

 

 مدم و گفتم:اطمینان دارم برای گرفتن عروسك به اینجا نیومدی!آاز زیر پتو بیرون 

 

 خندید و گفت:چقدر تو فهمیده ای!

 

 حاال صدای مامان از پایین می آمد كه می گفت:احسان...احسان...دم درب با تو كار دارن.

 

 رو امروز بده به من.... احسان سریع از جایش بلند شد و گفت:الهام گوشی همراهت

 

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:با گوشی من چیكار داری!!؟

 

پشتش را به من كرد و رفت سر كمدم چون می دانست گوشی من همیشه خاموش و در كمد دیواری است.برای 

ی من احسان؟ گوش ن استفاده نمی كردم.از روی تخت بلند شدم و گفتم:چیكار می كنیآمن هیچ وقت از  "اینكه اصال

 رو چرا برمی داری؟

 

مد به طرفم و در حالی كه گوشی را در دست داشت لپم را بوسید و گفت:گوشی من دست كسیه تو كه به آبرگشت 

 گوشی نیاز نداری امروز پیش من باشه.

 

میدم  با ماشین و بعد از اتاق بیرون رفت.صدای درب هال را هم شنیدم از پنجره ی اتاق خواب كه نگاه كردم فه

خودش بیرون نرفت و با ماشین دوستش كه بیرون منتظرش مانده بود از خیابان خارج شدند.روی تخت را مرتب 

كردم درب كمد را كه  احسان باز گذاشته بود را هم قفل كردم و رفتم پایین.مامان تدارك غذای ناهار را می دید بعد 
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ای شستشوی صورتم كه مامان گفت:الهام گوشیت رو كه به احسان از گفتن سالم و صبح بخیر به مامان رفتم بر

 ندادی؟...هان؟

 

 در ضمنی كه صورتم را میشستم گفتم:چرا دادم...چه طور؟

 

ورده...معلوم نیس گوشیش رو به كی داده تا امروز هر آمامان كمی عصبی شد و گفت:این پسره دیگه شورش رو در

 جواب سر باال داده...امروزم كه اومد گوشی تو رو گرفت. چی ازش می پرسم گوشیت كجاس؟صد تا

 

شده  مجبور "با حوله صورتم را خشك كردم و گفتم:من كه به گوشی احتیاج ندارم...خوب حاال دست اون باشه...حتما

 گوشیش رو به كسی قرض بده این كه دیگه عصبانیت نداره!

 

 خه یه روز دو روز نه یه هفته...آماده كرد و گفت:آمامان صبحانه ی مرا روی میز 

 

صبحانه ام را كه تمام كردم رفتم به هال و تلویزیون را روشن كردم در ضمنی كه تلویزیون را جسته گریخته نگاه می 

كردم مجله ای را هم كه روی یكی از مبلها افتاده بود را برداشتم و شروع كردم به ورق زدن .مدتی بود كه بی كاری 

ه ام را سر می برد و دایم در انتظار یك اتفاق بودم یك اتفاق خوب یك اتفاقی كه چیزی در موردش در خانه حوصل

شی را مد گوآنمی دانستم اما باور داشتم كه در روند زندگی من تغییر ایجاد خواهد كرد.در این موقع تلفن به صدا در 

 ن؟د از سالم و احوالپرسی گفت:میتونی بیای بیروكه برداشتم صدای نازنین را شناختم او هم بالفاصله مرا شناخت بع

 

مدن بابا خیلی مانده بود و از طرفی نازنین تنها دوست و همكالسی من بود كه بنا به صالحدید آبه ساعت نگاه كردم تا 

شبیه  مبابا و مامان می توانستم با او ساعتی را بیرون از منزل بگذرانم.دختر خوبی بود و از نظر اخالقی خیلی به ه

بودیم البته او تك فرزند خانواده اش بود و با اینكه تنها فرزند بود اما از شرایط ایده ال تری نسبت به من برخوردار 

خوبی هم داشت.ولی دختر سواستفاده گری نبود.پدر و مادرش هر دو كارمند  "زادی نسبتاآبود و می توان گفت كه 

نازنین در تهران بزرگ شده بود و روی هم رفته خونگرمی و مهربانی نها شیرازی بود اما آبانك بودند و اصلیت 

تن مدن بابا وقت كافی برای بیرون رفآشیرازی ها را به طور ذاتی كسب كرده بود.وقتی با توجه به ساعت فهمیدم تا 

 دارم رو كردم به مامان و گفتم:مامان...نازنین و من میتونیم بریم بیرون؟

 

 اعت انداخت و گفت:بیشتر از یه ساعت میخواید بیرون باشید؟مامان هم نگاهی به س

 

 ره.آره...آنازنین صدای مامان را از پشت گوشی شنید و بالفاصله گفت:بگو 

 

 ره...ممكنه بیشتر از یه ساعت طول بكشه.آگفتم:

 

اگه تلفن بزنه و سراغت شپزخانه سرگرم بود گفت:من حوصله ی جر و بحث با ایرج رو ندارم آمامان همانطور كه در 

 رو بگیره من چیكار كنم؟

 

 با التماس گفتم:مامان...تو رو خدا............
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 ره.آره...آنازنین صدای مامان را از پشت گوشی شنید و بالفاصله گفت:بگو 

 

 ره...ممكنه بیشتر از یه ساعت طول بكشه.آگفتم:

 

ن حوصله ی جر و بحث با ایرج رو ندارم اگه تلفن بزنه و سراغت شپزخانه سرگرم بود گفت:مآمامان همانطور كه در 

 رو بگیره من چیكار كنم؟

 

 با التماس گفتم:مامان...تو رو خدا...

 

 بگو كی برمیگردی؟ "نگاهی به من كرد و گفت:دقیقا

 

زنین هم بیاید ماده بشوم و ناآدوباره به ساعتم نگاهی كردم دیدم تازه ده و نیم است و با حساب من كه تا 

 یازده از خانه خارج میشویم بنابراین گفتم:یك خونه هستم...خوبه؟"تقریبا

 

كمی اخم كرد ولی بعد به نشانه ی رضایت سری تكان داد.نازنین وقتی تشكر مرا شنید فهمید مامان موافقت كرده 

رضایت مامان را جلب می  همیشه برای بیرون رفتن این مكافات را داشتم ولی در نهایت و در بیشتر مواقع

د از گذشتن ماده بشوم.بعآكردم...بعد از خداحافظی تلفنی با نازنین سریع به طبقه ی باال رفتم تا برای بیرون رفتن 

مد می دانستم نازنین است بالفاصله از پله ها پایین رفتم و با مامان آیك ربع زنگ درب به صدا در  "تقریبا

ون رفتم.برگها تك و توك زرد شده بودند و تك تك از درختان جدا می شدند و با خداحافظی كردم و از خانه بیر

 وازی می كردند.تا برسیم سر كوچه نازنین پرسید:بریم بستنی بخوریم؟آرقص باد هم 

 

عادت همیشگی من و نازنین بود حتی در زمستان هم به كافی شاپ محل می رفتیم و بستنی می خوردیم من عاشق 

نجا بودم و نازنین هم به تبعییت از من بستنی سفارش می داد.بنابراین به محض اینكه نازنین آمیوه ای بستنی های 

 نجا را پیشنهاد كرد خنده ام گرفت و گفتم:مگه جای دیگه ای هم سراغ داری؟!آرفتن به 

 

نجا می آنار تهران به رامی داشت و همیشه مشتری هایی از گوشه كآخندید و با هم به طرف كافی شاپ رفتیم.محیط 

مربوط به مناطق دیگر می شدند و برای ما كه اهل این محل و از ساكنین به اصطالح قدیمی این منطقه  "مدند و اكثراآ

بودیم ناشناس بودند.مسئول كافی شاپ به محض اینكه ما را دید طبق عادت همیشگی ما دو بستنی بزرگ میوه ای 

خوردن شدیم و در این موقع نازنین گفت:الهام اگه دانشگاه قبول نشیم چیكار ورد.مشغول آماده كرد و آبرای ما 

 كنیم؟

 

 شانه هایم را باال انداختم و گفتم:چیكار میتونیم بكنیم؟

 

 نازنین در ضمن اینكه بستنی اش را می خورد گفت:وای...یعنی یه سال دیگه باید درس بخونیم؟...

 

نم بنابراین گفتم:نازنین تو رو خدا ول كن ...بذار این بستنی كوفتمون دوست نداشتم به این مسئله فكر ك

 ینده باید صد بار بمیرم و زنده بشم تا روزنامه ها اعالم نتایج بكنن.آنشه...حاال...تا هفته ی 
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 نازنین هم دیگر حرفی نزد.در این موقع درب كافی شاپ باز شد و در حالیكه چشمهایم از تعجب گرد شده بودند

دیدم احسان با یك دختر و فرهاد دوست احسان داخل شدند.با پا كوبیدم به نازنین و با سر اشاره كردم به درب 

 ینه ی بزرگی كه پشت سر من بود احسان را شناخت و گفت:واااای...االن گیر میده.آورودی.بالفاصله از توی 

 

باری روی لبش بود برعكس همیشه كه كلی بحث احسان نگاهی سریع به اطراف انداخت و مرا دید.لبخند شیطنت 

راه می انداخت اگر مرا در جایی می دید این بار متوجه شدم دست دختری كه به همراهش است را گرفت و به سمت 

نها راهی شد.وقتی سر میز ما رسیدند به ناچار برای سالم از آمد.فرهاد هم به دنبال آمیزی كه ما نشسته بودیم 

شنایی به آم.دختری كه همراه احسان بود بالفاصله با لبخند قشنگی كه به لب داشت دستش را برای جایمان بلند شدی

 سمت من دراز كرد و گفت:شما باید الهام جون باشی!! درسته؟

 

 لبم را كه بستنیی شده بود پاك كردم و گفتم:درسته...و شما؟

 

 معرفی میكردم...احسان بین من و همان دختر نشست و گفت:ببخشید من باید 

 

تا خواست بقیه حرفش را بزند همان دختر كه حاال او هم نشسته بود گفت:نیازی نیس...من خودم الهام جون رو 

 شناختم...پس خودمم باید خودم رو بهش معرفی كنم!

 

ی عمده خوشحال است چون همیشه به صورتهای مختلف سآفرهاد كنار نازنین نشست میدانستم از موقعیت پیش 

م ن دو گرفتم و سر جایآكرده بود جلب توجه نازنین را بكند و حاال بهترین فرصت نصیبش شده بود.نگاهم را از 

می توانستم حدس بزنم از  "نشستم و منتظر ماندم تا دوست احسان خودش را معرفی كند.از وضع ظاهرش كامال

ی هم راحت و خودمانی صحبت میكرد.احسان وضع مالی متوسطی برخوردار است ولی چهره ی دلنشینی داشت و خیل

 دوباره بلند شد و به طرف پیشخوان رفت تا یكسری سفارش بدهد.در این موقع همان دختر گفت:من ناهیدم.

 

 لبخندی زدم و گفتم:خیلی خوشبختم.

 

 دست مرا گرفت و در حالیكه می خندید گفت...........

 

 لبخندی زدم و گفتم:خیلی خوشبختم.

 

ست مرا گرفت و در حالیكه می خندید گفت:من عكس تو رو توی كیف احسان بار اول كه دیدم چنان دعوایی با د

 احسان كردم كه بیا و ببین...

 

 با تعجب گفتم:چرا؟!!!
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خه تو اونقدر خوشگل بودی و از طرفی شباهتت هم به احسان خیلی كم به نظر می اومد ولی حاال كه آخندید و گفت:

دیك می بینمت متوجه بعضی شباهتهات با اون میشم.اما خوب به هر حال اولش فكر كردم عكس یه دختر از نز

 غریبه اس.

 

 خندیدم و گفتم:وا...عكس دختر غریبه توی كیف احسان چه كار داره؟ 

 

 !دوسته خه احسان خیلی شیطونه فكر كردم شاید به غیر از من با دختر دیگه ای همآناهید لبخندی زد و گفت:
 

با تعجب به ناهید نگاه كردم و گفتم:مگه امكان داره كه یه پسر در عین حال كه با دختری دوسته با دختر دیگه ای 

 هم دوست باشه؟!!!

 

ناهید با تعجب بیشتری مرا نگاه كرد و گفت:چه حرف عجیبی میزنی!!! مگه تا حاال چنین چیزی رو تجربه نكردی؟ 

كه اگه هر پسری با تو دوست بشه باید هزار چشمی مواظبت باشه تا از چنگش در نری اون  گر چه تو اونقدر قشنگی

حسابی هر  "وقت نمیرسه به اینكه بخواد وقت دوستی با دختر دیگه ای پیدا كنه...بمیرم برای دوست پسر تو...حتما

 وقت كه بخوای دلش رو خون میكنی!...

 

 ندارم.دوست پسر  "خندیدم و گفتم:ولی من اصال

 

خندید می دانستم حرفم را باور ندارد.تا خواست چیزی بگوید احسان برگشت با سینی پر از بستنی گالسه های 

مخصوص.ناهید برایش گفت كه خاطره ی دیدن عكس من در كیف احسان چقدر برایش به یاد ماندنی بوده و احسان 

 جیغهایی می كشید...در حالیكه می خندید گفت:الهام جات خالی بود...ببینی چه 

 

 ره منم اون روز رو یادمه چه بلوایی جلوی سلف راه افتاده بود.آره...آدر این موقع فرهاد هم وارد بحث شد و گفت:

 

فرهاد رو كرد به من و گفت:به خدا الهام...احسان هر چی قسم میخورد كه این خواهرمه...جیغهای ناهید بلندتر می 

 حدود یه ماه با احسان قهر بود...نه احسان؟ شد...فكر می كنم یه چیزی

 

از حرفهای فرهاد فهمیدم ناهید باید با احسان هم رشته ای باشد حاال شاید با دو سه سال اختالف سن و از طرفی 

احساس كردم كه عمر دوستیشان باید بیش از دو سال باشد ولی عجیب این بود كه احسان تازه احساس كرده بود 

ناهید را به من معرفی كند! شاید از نظر احسان من كمی بزرگ شده بودم! در این موقع نازنین كه می تواند 

 گفت:الهام...من باید به كتاب فروشی امیركبیرم برم...میخوام چند جلد كتاب بخرم.

 

ر دست از زیرام روی پایم گذاشت و ناهید هم با یك آخواستم از جایم بلند شوم كه از زیر میز احسان یك پایش را 

میز پای دیگرم را گرفت.فهمیدم نباید بلند بشوم ولی متوجه شدم نازنین منتظر من است بنابراین گفتم:ا...حاال چه 

 عجله ای داری؟...بشین بعد با هم میریم.

 

 دیدم از جایش بلند شد و كیفش را برداشت و گفت:ولی كتاب فروشی ممكنه تعطیل كنه.
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 ایش بلند شد رو كرد به نازنین و گفت:اجازه میدید شما رو تا كتاب فروشی برسونم؟متوجه شدم فرهاد از ج

 

بیچاره نازنین مثل لبو سرخ شده بود كمی دلم برایش سوخت ولی حاال فشار پای احسان روی پایم بیشتر شده بود 

دند فرهاد از كافی شاپ خارج ش بنابراین فقط با لبخند به نازنین نگاه كردم.طفلك او هم دیگر حرفی نزد و به همراه

ولی چند لحظه بعد فرهاد به سرعت برگشت داخل و در حالیكه دو تا از بستنیهای سفارشی را بر می داشت با عجله 

تشكر و خداحافظی كرد و به سرعت از مغازه خارج شد.یكباره شلیك خنده ی احسان به هوا بلند شد.با اخم به 

 ...به چی میخندی؟احسان نگاه كردم و گفتم:زهرمار

 

خه الهام جون تو نمیدونی چند وقت بود این فرهاد بدبخت التماس آناهید هم به خنده افتاد و در همان حال گفت:

 میكرد كه احسان یه جوری اون رو با نازنین دوست كنه و امروز خیلی اتفاقی این مسئله پیش اومد.

 

حسان از رنگ سفید به خاكستری تبدیل شده بود نگاه میكردم و حرص در اثر كفش ا "در حالیكه به كتونیام كه كامال

 میخوردم گفتم:ولی من فكر میكنم همچینم اتفاقی نبوده...

 

 خبر نداشتم تو و نازنین اینجایید. "احسان گفت:به جون الهام صد در صد اتفاقی بود...من اصال

 

خوردن بستنی بود و گفت:تو رو بگو حاال مجبوری پیاده  دوباره خندید و رو كرد به ناهید كه حاال حسابی مشغول

 برگردی خونتون!!!

 

 ناهید اخم ساختگی كرد و گفت:بی خود كردی...میری خونتون ماشین میاری و منو میرسونی.

 

از حالت صحبت كردنش فهمیدم خیلی با هم صمیمی هستند.در این موقع متوجه انگشتری كه در دست چپش بود 

شبیه انگشتری بود كه از چهار سال پیش تا حاال در دست احسان دیده بودم.هر وقت هم من یا مامان  شدم! درست

موضوع انگشترش را از او سوال میكردیم با خنده و مسخره بازی جوابهای سر باال میداد و حاال درست شبیه همان 

این دو با هم نامزد هستند...پس چه انگشتر كه در دست احسان بود یكی هم در دست چپ ناهید میدیدم!!! یعنی 

ناهید را به خانه نیاورده و سعی نكرده  "در این چهارسال چرا اصال"طور احسان به مامان هیچ چیز نگفته است و اصوال

موضوع را مطرح كند؟!!! بعد از اینكه ناهید و احسان هم بستنی خودشان را خوردند با هم از كافی شاپ خارج 

 متوجه این مسئله بودم برگشتم و به "هسته كرد و من كامالآه كه رسیدیم ناهید قدمهایش را شدیم.نزدیكیهای خان

 رامی به طرفش رفتم و گفتم:ناهید چرا نمیای بریم داخل...مامان از دیدنت خوشحال میشه.آ

 

تا من  و همین جاها باشنه...باشه سر فرصت...ناهید ت "بالفاصله احسان به میان حرفم پرید و گفت:نه الهام جان...فعال

 ماشین رو بیارم.

 

 بعد رو كرد به من و دستش را به طرفم دراز كرد و گفت:بیا بریم خونه.
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با تعجب نگاهی به هر دو كردم.ناهید لبخندی به لب داشت و صورت مرا بوسید و خداحافظی كرد و من به همراه 

اط بشوم دوباره ایستادم و برگشتم نگاهی به پشت سرم احسان به طرف درب حیاط رفتم وقتی می خواستم وارد حی

 انداختم ولی ناهید از تیر رس نگاهم خارج بود با تعجب به احسان نگاه كردم و گفتم:خیلی وقته با هم دوستید...نه؟

 

 چهار سال داره تموم میشه. "ره تقریباآدستش را دور شانه ی من انداخت و مرا به داخل حیاط كشاند و گفت:

 

 گفتم:خوب چرا به مامان نمیگی؟

 

 در حالیكه متفكر به سوئیچش نگاه میكرد گفت:الهام...به مامان چیزی كه نمیگی؟!!!

 

 گفتم:نه...اگه تو نخوای هیچی به هیچ كس نمیگم.

 

 به چشمهایم خیره شد و گفت:راستش می ترسم مامان مخالفت كنه.

 

 ی داره؟!!!...............با تعجب گفتم:چرا؟ مگه ناهید چه مشكل

 درحالیكه متفكر به سوئیچش نگاه میكرد گفت:الهام...به مامان چیزی كه نمیگی؟!!!

 

 گفتم:نه اگه تو نخوای هیچ چیز به هیچ كس نمیگم.

 

 به چشمهایم خیره شد و گفت:راستش می ترسم مامان مخالفت كنه.

 

 با تعجب گفتم:چرا؟ مگه ناهید چه مشكلی داره؟

 

خنده ی تلخی كرد و گفت:ناهید هیچ مشكلی نداره...ولی شاید خونواده اش از نظر مامان یا بابا از طبقه ی خیلی باال 

 نباشه...

 

 دهنم از تعجب بازمانده بود و كمی هم خنده قاطیش شده بود گفتم:این چه مزخرفاتیه كه به هم می بافی؟

 

 شپزخانه صدا كرد:الهام...احسان...چرا توو نمیاین؟آه ی خواست جوابم را بدهد كه مامان از پنجر

 

 احسان سریع با خنده دستی برای مامان تكان داد و گفت:مامان ناهار منتظر من نباش...من با بچه ها ناهار بیرونم...

 

 خواست به سمت ماشین برود كه دوباره مامان گفت:گوشی الهام رو دادی؟

 

 گفت:تو گوشیت رو میخوای؟ احسان به طرف من برگشت و

 

 شانه هایم را باال انداختم و گفتم:نه...

 

 مد و لپم را بوسید و گفت:شب بهت برمیگردونم.آبه طرفم 
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بعد با عجله درب حیاط را باز كرد و ماشینش را بیرون برد.منهم درب حیاط را بستم و رفتم داخل ساختمان.به محض 

ای غر غر مامان را می شنیدم.عصبی بود به این دلیل كه چرا من گوشی ام را از اینكه درب هال را باز كردم صد

استفاده ای از گوشی نداشتم و از همان  "احسان نگرفته بودم! خوب لزومی نداشت این كار را بكنم چون من اصال

ثل خراب بودن موقع كه برایم هم خریده شده بود در كمد دیواری جا خشك كرده بود و تنها مواقع خیلی خاص م

گوشی بابا و از این جور بهانه هاباعث میشد من گوشی ام را از كمد بیرون بیاورم.با مامان بحثی نكردم و مستقیم 

ورتش را مده بود.در حالی كه صآبرای تعویض لباسهایم به طبقه ی باال رفتم وقتی دوباره به پایین برگشتم بابا هم 

 شیش رو فروخته؟!!میشست به مامان گفت:لیال...احسان گو

 

فكرش را هم نمی توانستم بكنم كه احسان بدون مشورت با بابا  "از تعجب روی پله ها خشكم زده بود چون اصال

گوشی و خط موبایلش را فروخته باشد.مامان در حالیكه با دستمالی دستش را خشك میكرد و از تعجب در حال 

 بابا و گفت:واهلل...نمیدونم...چطور مگه!!!!؟شپزخانه خارج شد و رو كرد به آانفجار بود از 

 

رام از پله ها پایین آرام آبابا در حالیكه با حوله صورتش را خشك میكرد مرا هم در باالی پله ها دید.سالم كردم و 

 امد و طبق معمول بعد از اینكه پیشانی ام را بوسید و حالم را پرسید گفت:امروز چند بار بآرفتم.بابا هم سمت من 

گوشیش تماس گرفتم.میخواستم بگم بیاد دفتر دو تا از سیستمهای ما رو تعمیر كنه كه دیدم گوشیش رو شخص 

 رده!!!یه هفته پیش شماره رو واگذار ك "دیگه ای جواب میده وقتی با كلی شرمندگی قضیه رو پرسیدم فهمیدم تقریبا

 

و به هیچكس اطالع نداده بوده...اما برای چی؟...چرا  یك هفته...یعنی یك هفته پیش احسان گوشی را فروخته بوده

در خانواده مشكلی نداریم هر وقت هم پولی از بابا خواستیم حاال اگر همان روز به "این كار را كرده بود؟ ما كه اصوال

ته اسنرا به دست ما رسانده...پس این باید موضوع دیگری باشد كه احسان نخوآما نداده چند وقت بعد هر طور شده 

ن را مطرح كند.مامان یك باره مثل بمبی كه منفجر بشود با عصبانیت رو كرد به من و گفت:اون وقت به تو آدر خانه 

چیزی حس كردم كه اصرار دارم تو كاری رو  "میگم گوشیت رو بگیر میگی من نیازی ندارم...خوب دختر من حتما

 بكنی...ولی مگه میشه حرف حالی شما ها كرد!!!

 

 با تعجب به مامان و بعد به من نگاه كرد و گفت:گوشی تو دیگه چه مشكلی پیدا كرده؟ بابا

 

 خندیدم و گفتم:هیچی بابا...مامان از صبح گیر داده میگه چرا گوشیت رو به احسان دادی فقط همین...

 

عصبانیت بابا در حالیكه ساالد روی میز را برای خودش توی بشقاب می كشید گفت:خوب این كه دیگه 

ته صالح دونس "نداره...صحبت منم فقط در حد یه سوال بود...اگرم احسان گوشیش رو فروخته باشه مهم نیس حتما

 كه باید این كار رو بكنه و كرده...

 

هنوز حرفش تمام نشده بود كه مامان به میان حرفش پرید و گفت:ایرج...این چه حرفیه...یعنی یك كالم نبوده كه ما 

یم و در جریان موضوع قرار بگیریم...یعنی احسان اونقدر سر خود شده كه به راحتی از این موضوع الیق باش

 میگذری؟!!
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بابا همانطور كه ساالد میخورد گفت:لیال...بسه دیگه...احسان بچه نیس...اون االن بیست و پنج سالشه.در ثانی گوشی 

 متعلق به خودش بوده...مگه غیر از اینه؟.........

 

بابا همانطور كه ساالد میخورد گفت:لیال...بسه دیگه...احسان بچه نیس...اون االن بیست و پنج سالشه.در ثانی گوشی 

 متعلق به خودش بوده...مگه غیر از اینه؟

 

میشد از رفتار مامان فهمید كه چقدر از موضوع  "منهم كمی ساالد برای خود ریختم و مشغول خوردن شدم ولی كامال

مدن احسان شلیك آماده میكند تا به محض آده است و مطمئن بودم كه در ذهنش حرفها را مسلسل وار عصبی ش

كسی  "غاز كند.بابا دیگر صحبتی نكرد ولی فكر من هم مشغول شده بود چرا كه احسان اصالآكالمی را به سویش 

ر را خوردیم و من بعد از اینكه ظرفهای نبود كه این كارها از او سر بزند و چیزی به خانواده نگوید به هر حال ناها

ناهار را شستم به هال رفتم و روی یكی از راحتی ها نشستم و مشغول دیدن تلویزیون شدم بابا دوباره به دفتر 

ن آبرگشت.طفلك هیچ وقت برای خودش ساعت استراحت در نظر نمی گرفت مگر اینكه مامان غرغری میكرد 

بابا برای رفاه همه ی ما بی نهایت  "برنامه ای برای مسافرت ترتیب میداد.كال وقت بود كه با برنامه ریزی خاصی

و رزآتالش میكرد و همیشه حرفش این بود كه چون خودش در دوران كودكی حسرت خیلی چیزها را داشته همیشه 

به دلشان  نها خدای نكرده حسرت چیزیآداشته كه زندگی برای خانواده اش ترتیب بدهد كه مبادا هیچ كدام از 

می  "بماند و الحق هم كه در این زمینه سنگ تمام گذاشته بود.گاهی وقتها كه به زندگی خودم دقیق میشدم كامال

توانستم بفهمم كه چیزی در زندگی نبوده كه بخواهم و بابا برایم تهیه نكرده باشد تنها چیزی كه من همیشه 

یا  نها وآه مهمانی های دوستانم یا شركت در جشن تولد رفتن ب "زادی بود.مثالآحسرتش را داشتم داشتن كمی 

رفتن گروهی با دوستانم برای گردش به كوه...اما همه ی اینها چیزهایی بود كه هیچ وقت برای من تحقق پیدا نكرده 

بود و من می دانستم كه تمام این محدودیتهایی كه بابا برای من قائل شده به خاطر عالقه ی بیش از حدش به من 

ن اتفاق من كودك نوزادی بیش نبودم آاست و بعد از فوت عمه مریم حساسیت بابا شروع شده است گرچه در زمان 

ید بابا همیشه در هراسی آاما به مرور زمان و بزرگ شدنم و شباهتی بی اندازه كه بین من و عمه مریم به وجود می 

چند دقیقه ای از مدرسه دیر به منزل  "قتها كه مثالناشناخته در از دست دادن من به سر میبرد...این را بعضی و

خیلی هم غیر عادی بود...بیشتر برای من به تصویر  "از واكنشهایی كه از خودش نشان میداد و گاها "میرسیدم كامال

میكشید.هر چه بزرگتر شدم سعی كردم با دوری كردن از سهل انگاریهای ناخوداگاه و غیر عمد خودم كمتر موجب 

 "نی بابا و بقیه باشم.از نظر مادی هیچ وقت در تنگنا نبودم اما از نظر بعضی مسائل عاطفی و احساسی معموالدلنگرا

 خالئی در وجودم حس میكردم...

 

تمام بعد از ظهر مامان خودش را در حیاط با گلها سرگرم كرد میدانستم فقط تظاهر به این كار میكند و با تمام عشقی 

دارد اما در حال حاضر كاری كه احسان كرده بوده تمام فكرش را مشغول كرده.چند  كه به گلهای زیبایش

در دست او بود تماس بگیرم و در جریان قرارش بدهم اما هر بار با ورود  "بارخواستم با شماره گوشی خودم كه فعال

جه م پنهان كنم و در نتیناگهانی مامان به هال مجبور شدم گوشی تلفن را زیر بالشتی كه روی راحتی گذاشته بود

موفق به برقراری تماس نمیشدم.عصر...طرفهای ساعت شش بود كه احسان برگشت و ماشینش را داخل حیاط 
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ورد.من از پشت شیشه پنجره هال داشتم او را نگاه میكردم.خیلی دوستش داشتم گرچه در موارد سختگیری و آ

بی نهایت با محبت و مهربان بود در تمام طول زندگی به یاد  مراقبت از من گاهی بیش از بابا كالفه ام میكرد اما

نداشتم لحظه ای را فقط برای حتی ساعتی از او دلخور باشم و مطمئن بودم كه او نیز خیلی بیش از یك رابطه ی 

معمولی میان برادر و خواهر به من عالقه مند است...شباهت زیادی به جوانی های بابا داشت و هر كس عكسهای 

انی بابا را میدید با اطمینان عكس را متعلق به احسان میدانست و این باعث خنده ی ما میشد!!! چون فرد بیننده جو

 بعد كه پی به اشتباه خودش میبرد تازه قیافه ی او از شدت تعجب تماشایی بود... "معموال

 

اع خراب است...بنابراین زیاد مكث دیدم كه احسان بعد از سالم به مامان از حالت برخورد مامان متوجه شد اوض

نكرد و وارد هال شد.به محض اینكه مرا دید با خنده چشمكی زد و گفت:دوباره وزیر جنگ اعصاب و روان اعالم 

 جنگ داده؟؟؟؟چی شده؟

 

از حرفش خنده ام گرفت ولی سعی كردم لب و لوچه ی خودم را زود جمع كنم چون از پنجره دیدم مامان دستش را 

 !فروختی؟!!!"و در حال وارد شدن به هال است خیلی سریع گفتم:مامان فهمیده گوشیت رو فروختی...واقعاشسته 
 

 در هم شدن چهره اش را كامال حس كردم.سریع پرسید:كی این موضوع رو به مامان گفت؟

 

 ...حاال صدای پای مامان به گوش میرسید اما هنوز به درب هال نرسیده بود گفتم:بابا فهمیده

 

با سرعت غیر قابل باوری به حالت دو از پله ها باال رفت و زمانی كه مامان درب هال را باز كرد احسان وارد اتاقش 

ن طرف را نگاه كرد و بعد به من كه در آشده بود و درب را هم بسته بود! مامان وقتی داخل شد كمی این طرف و 

 ت:احسان كجاس؟پذیرایی ایستاده بودم كمی خیره نگاه كرد و گف

 

 گفتم:رفت اتاقش.

 

ینده آمامان رفت به سمت پله ها ولی باال نرفت فقط احسان را صدا كرد كه بیاید پایین.میدانستم در چند دقیقه ی 

شپزخانه برگشته و انتظار آطوفان فریادهای مامان به هوا خواهد خواست بنابراین از پله ها باال رفتم.حاال مامان به 

هسته ضربه ای به درب اتاق احسان زدم و بعد درب را باز كردم ...دیدم روی تخت نشسته و آمیكشید. احسان را

 مشغول گذاشتن سیم كارتی داخل یك گوشی جدید است! گفتم چیكار میكنی؟ مامان صدات كرده...منتظرته.

 

 یرم...با عجله سیم كارت را داخل گوشی جدیدی كه در دست داشت قرار داد و گفت:االن م

 

 وردی؟آگفتم :این سیم كارت رو از كجا 

 

 خندید و گفت:خدا رو شكر همین یه ساعت پیش فرهاد برام جور كرد و خریدم.

 

از جایش بلند شد و گوشی مرا هم كه صبح گرفته بود به من برگرداند.گوشی را كه از او می گرفتم با تعجب 

 ی؟!!!پرسیدم:گوشی و سیم كارت قبلی رو چرا فروخت
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برات تعریف  "دوباره چهره اش در هم رفت و بعد از چند لحظه لبخند كمرنگی روی لبش نشست و گفت:بعدا

 میكنم...

 

 مال خودته؟ "دوباره پرسیدم:حاال این یكی واقعا

 

 ره...خانم خوشگله...بعد از مامان چشمم به تو روشن!آخندید و لپم را كند و گفت:

 

 فتم و با شرمندگی گفتم:ببخشید...قصد فضولی نداشتم.از سر راهش كنار ر

 

 وقتی داشت از پله ها پایین میرفت گفت:پایین نیا...برمیگردم باال و موضوع رو برات تعریف میكنم

 ره...خانم خوشگله...بعد از مامان چشمم به تو روشن!آخندید و لپم را كند و گفت:

 

 فتم:ببخشید...قصد فضولی نداشتم.از سر راهش كنار رفتم و با شرمندگی گ

 

 وقتی داشت از پله ها پایین میرفت گفت:پایین نیا...برمیگردم باال و موضوع رو برات تعریف میكنم.

 

شپزخانه بشود تردید را در قدمهایش میشد حس آاز پله ها كه پایین رفت نگاهش كردم وقتی می خواست وارد 

صدای سوال و جوابهای هر دو را كم و بیش میشنیدم اما خوشبختانه نمیدانم كرد.وارد اتاقم شدم و درب را بستم.

ن طوفانی كه من انتظارش را داشتم اتفاق آاحسان چه چیزهایی را سر هم بافت و به مامان گفت كه شكر خدا 

سهراب  بمد.من روی تخت نشسته بودم و در حال ورق زدن كتاآبیست دقیقه بعد احسان به اتاق من "نیفتاد.تقریبا

مد روی تخت كنار من نشست و همچنان با گوشی اش بازی هم می كرد.نمی خواستم آسپهری بودم .وقتی وارد شد 

غاز كند چون میدانستم اگر من بخواهم چیزی بپرسم شاید اصال كار درستی آحرفهایش را با سوالی از طرف من 

خواهد كرد پس جای پرسشی از طرف من  نجایی كه خودش گفته بود موضوع را برایم تعریفآنباشد و از 

به دیوار كنار تخت تكیه داد و پاهایش را به حالت دراز روی تخت قرار داد و  "نبود.خودش را عقب كشید و تقریبا

 گفت:الهام...

 

نگاهش كردم و فهمید كه منتظرم تا حرفش را بزند.ادامه داد:ناهید رو دیدی؟ دختر خوبیه...خیلی 

 حجوب...مهربون...من خیلی خوب بعد از چهار سال میتونم در موردش قضاوت كنم...خوب...خانوم...م

 

خنده ام گرفت و گفتم:ببین احسان...قرار بود در رابطه با فروش گوشیت با من حرف بزنی...فكر نمیكنم این 

 حرفهای پر از احساس ربطی به من داشته باشه...

 

اشك را به وضوح در چشمش دیدم!!! برای یك لحظه به شدت ترسیدم...تا  به من نگاه كرد برای اولین بار حلقه ی

لحظه ای نمیشد  "حاال احسان را اینطوری غرق در احساس ندیده بودم...او همیشه پسری شوخ و بذله گو بود و اصال

ریع عوت كند!سشنا باشد..! حاال چه برسد به اینكه بخواهد اشك را به پهنه ی صورتش دآتصور كرد كه او با غم هم 

 خودم را جمع و جور كردم و گفتم:احسان...چته؟!!
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 ساكت شد و به نقطه ای خیره نگاه كرد ولی بعد ادامه داد:گوشی رو مجبور شدم به خاطر ناهید بفروشم.

 

 از تعجب دهنم باز مانده بود ولی بعد از چند لحظه گفتم:به خاطر ناهید؟!!!...چرا؟!!!

 

 به من كرد و گفت:مطمئن باشم كه این حرفا پیش خودمون میمونه؟نگاه پر التماسی 

 

 ره...به خدا...حاال بگو ببینم...این حرفها چه ربطی به هم داره؟آگفتم:

 

از جایش بلند شد و دوباره در حالیكه گوشی را از یك دستش به دست دیگرش پرت میكرد گفت:برای پول پیش 

 و منم این كار رو كردم. اجاره ی خونه شون پول الزم داشتن

 

نمیدانستم چه بگویم فقط این را مطمئن بودم كه به مامان این حرفها را نگفته...ادامه داد:ناهید با مادر و دو تا خواهر 

كوچیكترش زندگی میكنه.پدرش هشت سال پیش به طور ناگهانی اونها رو رها كرده و رفته حاال كجا و چرا هیچ 

و از اون تاریخ به بعد مادرش با سختی مخارج بچه ها رو تامین كرده و االن ناهیدم در وقت خودشونم نفهمیدن 

ضمنی كه درس میخونه توی یه شركت كه مال دایی فرهاد هستش كار میكنه.چند وقت پیش صاحبخونه شون بدون 

رو جمع كنن و  باید اثاثشون خبر قبلی به اونها میگه یا باید یك میلیون تومن به پول پیش خونه اضافه كنن و یا اینكه

از اونجا برن...باور نمی كنی به خاطر این یك میلیون تومن پول به چه روزی افتاده بودن كار ناهید و مادرش فقط 

گریه شده بود...بیشتر از این نمیتونستم تحمل كنم...با كمك فرهاد گوشی رو هفته پیش با سیم كارت فروختم و 

 كردم...همه اش همین بود.پول مورد نیازشون رو تهیه 

 

 كتاب را كه لوله كرده بودم و در دستم می فشردم دوباره باز كردم و گفتم:ولی اگه مامان بفهمه چی؟

 

 كمی مكث كرد و گفت:نمی فهمه...بهش گفتم چون مزاحم تلفنیم زیاد شده بوده مجبور شدم شماره رو واگذار كنم.

 

ن چیزی است كه احسان فكر میكند.احسان آئن بودم مامان خیلی باهوش تر از دیگر نخواستم چیزی بگویم ولی مطم

 از جایش بلند شد و خواست از اتاق بیرون برود كه گفتم:راستی از فرهاد و نازنین چه خبر؟

 

 خندید...خیلی قشنگ خندید و برگشت به طرف من و گفت:خدا واسه ی فرهاد ساخته!...

 

 :چطور؟منهم خنده ام گرفت و گفتم

 

 گفت:...................

 

 خندید...خیلی قشنگ خندید و برگشت به طرف من و گفت:خدا واسه ی فرهاد ساخته!...

 

 منهم خنده ام گرفت و گفتم:چطور؟
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گفت:كتابهایی رو كه نازنین می خواسته اون كتابفروشی نداشته...برای همین فرهادم با نازنین قرار گذاشته فردا برن 

 انقالب و كتابها رو تهیه كنن...

 

هر دو خندیدیم و بعد احسان از اتاق بیرون رفت.برایم جالب بود كه نازنین هم از این رابطه ناراضی نبوده.ولی 

میشد  "خرش كامالآموضوع جالبتر این بود كه نازنین هیچ وقت نسبت به فرهاد اظهار عقیده نكرده بود اما از رفتار 

هم نسبت به فرهاد بی میل نبوده! هفته به سرعت سپری شد و اواسط هفته ی بعد صبح بابا تلفن  فهمید كه نازنین

كرد و قبولی مرا در دانشگاه كه از طریق یكی از دوستانش فهمیده بود را به مامان اطالع داد و به خودم هم كلی 

حال بودم چرا كه تنها راه گریز از خانه تبریك گفت و از مامان خواست كه همگی شام را مهمان بابا باشیم.خیلی خوش

را بعد از اتمام دبیرستان ورود به دانشگاه میدانستم...البته منظورم این نیست كه بودن در خانه برایم غیر قابل تحمل 

باشد اما خوب با ورود به دانشگاه شاید خیلی از محدودیتهای من دیگر از كنترل بابا خارج میشد.قضیه ای كه بیشتر 

خوشحالیم شد تلفنی بود كه ظهر فهمیدم نازنین نیز مثل من در دانشكده مامایی و پرستاری تهران قبول  سبب

شده...بی نهایت خوشحال شدم چرا كه من و نازنین خیلی با هم راحت بودیم و میدانستم این مسئله تا حد زیادی 

چی اصرار كرد كه ناهار بماند قبول نكرد و مرا  مد مامان هرآخیال بابا و مامان را هم راحت میكند.ظهر احسان وقتی 

هم با وجود تمام مخالفتهایی كه مامان داشت با خود برای ناهار از خانه بیرون برد.وقتی از درب حیاط خارج شدم 

ناهید در ماشین احسان نشسته بود و وقتی مرا دید پیاده شد و حسابی تبریك گفت.این بار دومی بود كه ناهید را 

حبت و با م "نچه كه باید به دلم نشسته بود و به قول احسان واقعاآولی یك جورهای خاصی خیلی بیشتر از  میدیدم

مهربان بود.باالخره احسان جلوی یك رستوران نگه داشت وقتی پیاده شدیم احسان ماشین فرهاد را نشان داد و 

 گفت:بچه ها زودتر از ما رسیدن!

 

نها را دیدیم كه بلند شدند و برای ما دست آستند و وقتی داخل رستوران رفتیم متوجه شدم فرهاد و نازنین هم ه

تغییر كرده بود و به وضوح برق عشق را میشد در چشمهایش دید.ناهار مهمان  "تكان دادند روحیه ی نازنین كامال

ین در قبولی نازن احسان بودیم كه الحق كم نگذاشت و حسابی تا بعد از ظهر به همه خوش گذشت.فرهاد به مناسبت

ب نرا به گردن انداخت.شآویز خیلی قشنگ به او هدیه كرد كه نازنین همانجا آدانشگاه یك زنجیر طال با یك گردن 

 هم با مامان و بابا و احسان باز برای شام بیرون از منزل بودیم.

 

اهید رفتم كه البته بیشتر كارهایم را نهفته ی بعد به همراه ناهید و احسان برای نام نویسی و تعیین واحد به دانشگاه 

انجام داد.قرار شد از یازدهم مهر كالسهایم شروع شود سه روز در هفته از صبح تا بعد از ظهر كالس داشتم و به 

همراه نازنین باید كالسها را میگذراندم.تا یازدهم مهر برسد دلشوره ی عجیبی داشتم دائم فكر میكردم محیط 

ی میتواند باشد؟..از اینكه حاال از حد یك دختر دبیرستانی قدمی بیشتر برداشته بودم كمی دانشگاه چه جور جای

ژه ی ساختمانی بزرگ گرفته بود و خیلی درگیر كارهایش شده بود و مامان هم احساس بزرگی میكردم.بابا چند پرو

ینده ی بچه هایش اطمینان حاصل كرده آدر این بین با قبول شدن من در دانشگاه مثل این بود كه تا حد زیادی از 

مد به دانشگاه هم چون پدر نازنین یك رنو آرامش نسبی را در چهره اش متوجه بودم.برای رفت و آباشد...چون 

مدمان هم حل شده بود گر چه احسان كمی نگران بود و سعی داشت بابا را متقاعد آبرایش خریده بود مشكل رفت و 

صدیق گرفته نباید اجازه بدهند من با او به دانشگاه بروم...ولی در نهایت موفق نشد و كلی كند كه چون نازنین تازه ت
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هم من از این بابت خوشحال بودم.باالخره یازدهم مهرماه رسید و كالسها شروع شد.در همان یك هفته ی اول به این 

ر به همراه جمعیتی بیشتر.اوایل واقعیت پی بردم كه دانشگاه چیزی مثل همان مدرسه است فقط در ابعادی بزرگت

فكر میكردم مثل دبیرستان بیشتر لحظاتم با نازنین سپری خواهد شد ولی كم كم متوجه شدم به دلیل روابطش با 

حكم یك مزاحم را پیدا كرده ام...بنابراین ترجیح دادم قبل از اینكه مشكلی برای دوستیمان پیش  "فرهاد من تقریبا

نها هم راحت باشند.اوایل برایم خیلی سخت بود ولی كم كم عادت كردم آرا كنار بكشم تا  هسته خودمآهسته آبیاید 

 مسلط شدم و دیگر مشكلی برایم نبود از اینكه تنها بروم و یا تنها برگردم. "و مسیر خانه تا دانشگاه را كامال

وابطش كم كم متوجه شدم به دلیل راوایل فكر میكردم مثل دبیرستان بیشتر لحظاتم با نازنین سپری خواهد شد ولی 

حكم یك مزاحم را پیدا كرده ام...بنابراین ترجیح دادم قبل از اینكه مشكلی برای دوستیمان  "با فرهاد من تقریبا

نها هم راحت باشند.اوایل برایم خیلی سخت بود ولی كم كم عادت آهسته خودم را كنار بكشم تا آهسته آپیش بیاید 

مسلط شدم و دیگر مشكلی برایم نبود از اینكه تنها بروم و یا تنها  "دانشگاه را كامال كردم و مسیر خانه تا

یاده عابرین پ"برگردم.هوای پاییز كم كم عالئم خودش را به نمایش می گذاشت و بارانهای ناگهانی و تندش معموال

و  الب سری میزدم و چند تا كتابرا غافلگیر میكرد.شروع دومین ماه پاییز بود باید به كتابفروشیهای خیابان انق

جزوه تهیه میكردم بنابراین از دانشگاه كه خارج شدم به سمت خیابان انقالب رفتم و به مغازه های مورد نظر مراجعه 

میكردم اما در هر كدام وعده ی چند روز و گاه دو هفته ی بعد را برای جور كردن جزوات مورد نظر مرا میدادند.كم 

ر خودم حس می كردم چرا كه هم خیلی خسته بودم و هم اینكه معطل شدن برای كتاب ها و كم كالفه گی را د

جزوات به منزله ی عقب افتادنم از درس بود چون مطالبی كه دنبالشان بودم به سفارش یكی از استادهایمان بود و به 

د در امتحان نیم ترم كه هفته ی بعقول بچه ها به گیر سه پیچ معروف شده بود و اگر كتابها را پیدا نمیكردم حتما 

خرین كتابفروشی كه فكر میكردم نسبت به مغازه های دیگر آقرار بود بگیرد دچار مشكل میشدم.با نا امیدی وارد 

نجا بودند كه هر كدام مشغول خرید مطالب درسی مورد نظر خودشان آمعتبرتر است شدم...دانشجوهای زیادی در 

روشی و بعد از سالم اسامی كتابها و جزواتم را به او گفتم خوشبختانه جزوات را داشت بودند.رفتم پیش مسئول كتابف

نها را پیدا كند.در این میان متوجه نگاههای پی در پی یكی از آاما سه جلد كتاب را هر چه جستجو كرد موفق نشد 

فت ی فروشنده با شرمندگی گمشتریها شده بودم كه با كنجكاوی خاصی به من نگاه میكرد.خالصه بعد از كمی معطل

كه فقط جزوات را میتواند در اختیار من قرار بدهد به هر حال همان هم برای من غنیمتی بود با تشكر پول جزوه ها را 

مدم متوجه شدم همان مشتری كه با كنجكاوی به خرید و آنها را تحویل گرفتم.از مغازه كه بیرون آپرداخت كردم و 

 نیز از مغازه خارج شد و خیلی راحت گفت:ببخشید شما باید سال اولی باشی درسته؟ در خواست من توجه میكرد

 

مد و آقصد سر به سر گذاشتن نداشت...ایستادم.به طرفم  "برگشتم و نگاهش كردم...مؤدب به نظر میرسید و اصال

 گفت:ببخشید...سالم.

 

 رامی گفتم:سالم.آبه 

 

 سیب شناسی در اندام بینایی.آشجوی رشته تخصصی پزشكی...ادامه داد:من حمیدرضاشهیدی هستم.دان

 

 ب دهنم را قورت دادم...رشته اش محشر بود...یعنی یك پا مخ.گفتم:بله؟ بفرمایید...فرمایشی داشتید؟آ
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 لبخندی زد و گفت:شنیدم دنبال سه جلد كتاب میگشتی كه نتونستی اینجا تهیه كنی.

 

افتادم بی معطلی گفتم:تنها این مغازه نبود از سر انقالب تا اینجا پیاده اومدم ولی هر مده ام آدوباره یاد مشكل پیش 

 جا میرم كتابها رو ندارن.

 

دوباره لبخندی زد و گفت:خوب معلومه...شما نمیتونی به این راحتی این كتابها رو از كتابفروشیها تهیه كنی ولی اگه 

 ردا براتون بیارم...البته به صورت امانت...حمل بر فضولی نذاری من میتونم اونها رو ف

 

 از خوشحالی كم مانده بود جیغ بكشم ولی خودم را كنترل كردم و پرسیدم:چرا؟

 

 برای لحظات بسیار كوتاهی به چشمهایم خیره شد و بعد گفت:چی چرا؟

 

ون وقت میخوای سه جلد كتابی در حالیكه جزوه ها را در كیفم می گذاشتم گفتم:این كه شما من رو نمی شناسی و ا

 كه به قول خودتون گیر هم نمیاد به صورت امانت در اختیار من بذاری!!!.

 

دوباره لبخندی روی صورتش نشست و عینك ظریف و شیكی كه به چشم داشت را روی بینی اش جابجا كرد و 

 شنایی...آگفت:خوب شاید دلیل خوبی باشه برای 

 

 شنایی نداشته باشم چی؟آمن تمایلی به این تعجب كردم و گفتم:و اگه 

 

سامسونت را در دستش جابجا كرد و گفت:خوشحال میشدم اگه شما هم بی میل نبودی ولی اصراری كه باعث زحمت 

 بشه ندارم...ببخشید پس وقتتون رو نمیگیرم.

 

 خواست برگردد كه گفتم:ولی من به اون كتابها نیاز دارم.

 

دا همدیگر رو ندیدم...امیدوارم بتونید كتابها رو پی "یره شد و گفت:ببخشید خوب فكر كنید اصالدوباره به صورتم خ

 كنید...................

 

 خواست برگردد كه گفتم:ولی من به اون كتابها نیاز دارم.

 

ابها رو پیدا ونید كتهمدیگر رو ندیدم...امیدوارم بت "دوباره به صورتم خیره شد و گفت:ببخشید خوب فكر كنید اصال

 كنید.

 

مده بود...پسر پررو چه طور اعصاب مرا خورد كرده بود...اه.به آحرفی نزدم و او هم خداحافظی كرد و رفت.كفرم در 

راهم ادامه دادم و تا غروب تمام كتابفروشی هایی را كه باید مراجعه میكردم را گشتم ولی هیچیك كتابها را 

معتقد بودند باید قید پیدا كردن كتابها را بزنم ولی امكان نداشت و باید برای پایان ترم  "نداشتند.بعضی ها كه اصال
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نها را مطالعه میكردم.از پیاده رو خارج شدم و منتظر اتوبوس ایستادم كه بوق ماشین احسان به گوشم خورد وقتی آ

 نگاه كردم دیدم ناهید شیشه را پایین كشید و با خنده گفت:بیا باال.

 

 ه طرف ماشینشان رفتم كمی سردم شده بود احسان برگشت و گفت:تو تا حاال اینجا چیكار میكردی؟!!!ب

 

 عصبی بودم و خسته گفتم:دنبال كتاب میگشتم...پیدا هم نكردم.

 

ی  هاحسان خنده ای كرد و گفت:تازه اول سر كار گذاشته شدنته به این زودی كه نباید جا بزنی...حاال حاالها باید واس

 این چیزها بدویی...

 

 خه این كه وضع نمیشه.آبا عصبانیت گفتم:

 

ناهید خندید.برگشت به سمت عقب و گفت:خانم خوشگل حاال با این عصبانیت مگه میتونی اونها رو پیدا كنی كه 

 اینجوری اخمات رو توی هم كردی؟

 

 خه باید اونها رو گیر بیارم.آنه...ولی --

 

بنزین شد تا بنزین بزند...ماشین جلویی احسان هم مشغول زدن بنزین بود كه یكدفعه احسان احسان وارد پمپ 

 گفت:ناهید نگاه كن راننده ی جلویی رو میشناسی؟

 

ناهید به جلو نگاه كرد...منهم همینطور...با تعجب دیدم همان مشتری كتابفروشی بود كه به خاطر كتابها كمی حالم را 

 نزدم .ناهید گفت:ا...ا...حمیدرضاس.گرفته بود ولی حرفی 

 

و بعد احسان به عنوان اذیت كردن او دستش را روی بوق ماشینش گذاشت ولی راننده جلویی بدون اینكه هل بشود 

و یا حتی عصبانی بشود با خونسردی كامل كار خودش را دنبال میكرد.باالخره ناهید گفت:احسان بسه...مردم كالفه 

 شدن.

 

 د و گفت:همه ی دنیا عصبانی شدن ولی این حمیدرضا ككشم نگزید.احسان خندی

 

قای دكتر...نكنه یه وقت برگردی ببینی كی داره برات بوق آقای دكتر...آبعد سرش را از شیشه بیرون كرد و داد زد:

 خه ممكنه انرژی مصرف كنی!آمیزنه ها...

 

ن طرف آه كرد كه ماشینش را از سكو خارج میكند و تازه راننده جلویی برگشت...دیدم میخنده و با دست اشار

خیابان منتظر میماند.ناهید رو كرد به من و گفت:این راننده ی ماشین جلویی رو دیدی؟از اون مخهای درجه یك 

دانشگاه شهید بهشتیه...بچه ی فوق العاده  مودب و خونواده داریه...ولی نمیدونیم چرا هیچ وقت به دختری روی 

ار انگ "میده...نمیدونی الهام...دخترها براش غش و ضعف میكنن ولی خیلی خودش رو میگیره و اصالخوش نشون ن

 دم حساب نمیكنه!آهیچ كسی رو 
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حرفی نزدم و از اینكه دیدم به طرف دیگر خیابان رفت و ماشینش را پارك كرد و منتظر ایستاد كمی احساس 

با ماشین به سمتی كه او پارك كرده بود رفتیم.وقتی احسان ماشین را  ناراحتی میكردم.باالخره احسان هم بنزین زد و

مد...احسان پیاده شد و با هم دست دادند و خوش و بش كردند در تمام این مدت ناهید آپارك كرد او به سمت ما 

 برازنده اشه. "قاییه...دكتری كامالآپسر "دائم تكرار میكرد:واقعا

 

ناهید هم سالمی بكند و بعد به من كه عقب نشسته بودم نگاه كرد متوجه شدم كه او هم ورد تا به آاو سرش را پایین 

حرفی نزد و خیلی مودب سالم كرد...منهم خیلی كوتاه جواب  "بالفاصله مرا شناخت...مكث كوتاهی كرد ولی اصال

نها آفرهاد را هم شنیدیم.دادم...بعد دوباره صاف ایستاد و با احسان مشغول صحبت شد.در این موقع بوقهای ماشین 

هم ماشین را جلوی ماشین حمیدرضا پارك كردند و با نازنین از ماشین پیاده شدند و به طرف احسان و حمیدرضا 

مدند...معلوم بود كه فرهاد هم دوستی قدیمی با حمیدرضا دارد چرا كه خیلی گرم و صمیمی با هم برخورد آ

شت من و ناهید پیاده شویم و خیلی سریع بعد از سالم درب ماشین را باز كردند...نازنین هم چون هوا سرد بود نگذا

 كرد و پرید توی ماشین و كنار من نشست.با تعجب گفتم:تو امروز ماشین نیاورده بودی!!!؟

 

 خندید و گفت:چرا...بردم خونه گذاشتم و بعد با فرهاد اومدم بیرون.

 

 ؟گفتم:تونستی كتابها و جزوه ها رو پیدا كنی
 

 دنبالشم نگشتم. "خندید و گفت:نه...اصال

 

 با تعجب گفتم:چرا؟!!!

 

 گفت:حاال تا پایان ترم كلی وقت داریم.

 

 گیر نمیاد...فقط جزوه ها رو پیدا كردم. "گفتم:ولی من خیلی گشتم...نازنین كتابها اصال

 

 دوباره خندید و گفت:ول كن بابا...باالخره جورش میكنیم.

 

ن موقع احسان سرش را از شیشه ماشین داخل كرد و گفت:الهام یه زنگ بزن خونه مامان نگرانت نشه...در در ای

 ضمن بگو كه با منی و شام بیرون میخوریم.

 

 نها بروم بنابراین گفتم:نمیشه منو ببری خونه؟آدلم نمیخواست با 

 

 ناهید گفت:ا...چرا خودت رو لوس میكنی...خوب بیا بریم دیگه.

 

 نازنین گفت:راست میگه دیگه.
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ردن از دیر ك "وردم و با خانه تماس گرفتم و موضوع را به مامان گفتم او هم كه تقریباآگوشی ام را از كیفم بیرون 

من نگران شده بود خیالش راحت شد.وقتی گوشی را قطع كردم...نازنین از ماشین پیاده شد و به همراه فرهاد سوار 

ند دیدم حمیدرضا هم سوار ماشینش شد.احسان ماشین را روشن كرد.ناهید پرسید:حمیدرضا هم ماشین خودشان شد

 میاد؟

 

 ره.آاحسان گفت:

 

 ناهید با تعجب گفت:چه عجب نگفت نه مرسی كار دارم باید زود برم خونه.

 

 درساش سخته...قصد خودنمایی نداره...... "احسان خندید و گفت:بابا بیچاره واقعا

 

 دامه داردا

 

6 

 

 و مرد٬باشد كه عشق.میراند فرمان كه است عشق بلكه٬مرد نه و است ارباب زن نه آنگاه٬اگر عشقی در میان باشد

 .میگیرد خود آغوش در را دو هر عشق٬میشوند ناپدید٬میشوند مستحیل عشق در٬دو هر٬زن
 

----------------------------------------------- 

 

 ا تعجب گفت:چه عجب نگفت نه مرسی كار دارم باید زود برم خونه...ناهید ب

 

 درساش سخته...قصد خود نمایی نداره. "احسان خندید و گفت:بابا بیچاره واقعا

 

در این موقع ناهید برگشت به سمت من و چشمكی زد و با خنده گفت:خوب پس حاال كه حمیدرضا میاد ماشین ما هم 

 م رو بفرستیم توی ماشین حمیدرضا...جا نداره بهتره الها

 

رام ولی عصبی گفت:ناهید...بار آیكدفعه داغ داغ شدم...احسان با حالت عصبی به ناهید نگاه كرد و بعد با صدایی 

 خرت باشه این حرف رو زدی...فهمیدی؟آ

 

 ناهید خودش را جمع و جور كرد و گفت:ولی من شوخی كردم...الهام خودش فهمید...

 

سان به میان حرف ناهید پرید و با صدای محكمتری گفت:بسه ناهید...به جدی كه حق نداری بگی...ولی به شوخی اح

 هم نمیخوام دیگه در این مورد حرف بزنی...

 

ناهید خندید و دستش را روی شانه ی احسان گذاشت و گفت:خیلی خوب بابا...چقدر زود عصبانی میشی...منم 

 به خواهر خوشگلت حتی نگاه كنه ولی اول و آخرش چی؟... میدونم حاضر نیستی كسی
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احسان در ضمنی كه دنده ی ماشین را عوض میكرد دوباره با عصبانیت گفت:ناهیدتمومش میكنی یا همین االن الهام 

 رو ببرم خونه...

 

 نمیزنم. ناهید با تعجب به من و احسان نگاه كرد و گفت:خیلی خوب چرا داد میزنی...باشه دیگه حرف

 

خوشم نیامده بود و از اینكه جلوی من سر ناهید داد كشیده بود احساس خجالت میكردم اما  "از واكنش احسان اصال

ناهید بالفاصله برگشت و با لبخند دست من را گرفت و گفت:نگران نشو خوشگله...من به این دیوونه بازیهای احسان 

 عادت دارم.

 

ین طوالنی هر سه ماش "حرفی نمیزدم...باالخره بعد از طی مسیری نسبتا "ود.من اصالولی احسان هنوز كمی عصبی ب

در گوشه ای پارك كردند و از ماشینها پیاده شدیم.ناهید با شگرد و كلكهایی كه خالی از عشق و محبت نبود احسان 

ادی به خودش گرفته ن حالت عصبانی بودن خارج كرد.وقتی وارد رستوران شدیم چهره ی احسان حالت عآرا از 

بود.سر میز شام ناهید یك میز گرد را انتخاب كرد و همه دور میز نشستیم...كنار من ناهید و نازنین نشستند و فرهاد 

كنار نازنین و احسان هم كنار ناهید نشست...حمیدرضا درست رو به روی من قرار گرفت...اول كمی ترسیدم و فكر 

 هیچ "متوجه این موضوع نشد...حمیدرضا هم اصال "میاورد ولی خوشبختانه اصالكردم االن احسان دیوانه بازی در 

 "حركت خارج از نزاكتی انجام نداد.اولش خیلی احساس اضطراب بهم دست داده بود ولی وقتی متوجه ی جو كامال

د و احسان عادی در بین خودمان شدم كم كم منهم حالت عادی پیدا كردم.بعد از غذا متوجه شدم كه هر چه فرها

نها پول شام را پرداخت كرد.موقع خداحافظی برای لحظه ای نگران شدم آاصرار كردند ولی حمیدرضا بر خالف میل 

صحبتی نكرد و باز هم مودبانه خداحافظی كرد و از هم جدا  "كه نكند حرفی از اتفاق بعد از ظهر بزند ولی اصال

ذربایجان است...مادر ناهید را هم همان شب آنها در خیابان آ شدیم.احسان اول ناهید را رساند...فهمیدم خانه ی

جلوی درب خانه شان دیدم.خیلی به خود ناهید شباهت داشت فقط معلوم بود سختی روزگار پیریش را سرعت 

بخشیده است ولی روی هم رفته خیلی خوش برخورد بود.در راه برگشت احسان زیاد حرف نزد.وقتی رسیدیم خانه 

ه بود اما چون دیر وقت بود و شام هم خورده بودیم عذرخواهی كردم شب بخیر گفتم و به اتاقم مدآبابا هم 

رفتم.وقتی روی تخت دراز كشیدم چهره ی حمیدرضا دائم جلوی صورتم میامد...خیلی با شخصیت بود...قد بلندی 

ت دقیق و تیز كه گاهی از دقداشت با موهایی مشكی به سمت باال...ابروهایی پر پشت و كشیده و چشمهایی بسیار 

به قول ناهید از چهره ی  "رام صحبت میكرد...كالآدم را به زحمت می انداخت...بسیار شمرده و با صدایی آنگاهش 

جذابی برخوردار بود...ولی روی هم رفته به نظر میامد خیلی خودش را میگیرد یا شاید من اینطوری برداشت كرده 

 شت تلخ به نظر میامد.بودم اما با تمام جذابیتش گو

 

فردا صبح وقتی به دانشكده رفتم بی معطلی وارد سالن شدم.فكرم عجیب مشغول كتابهایی كه پیدا نكرده بودم شده 

قای آنها را تهیه كنم...سرم را باال گرفتم...دیدم حمیدرضا جلوی درب اتاق اساتید با آبود و نمیدانستم چطوری باید 

ه متوج "موزش میداد در حال صحبت است.همانطور كه نزدیك میشدم كامالآاصلی ما را  فرهانی كه یكی از درسهای

 نها رسیدم......آبودم كه حمیدرضا به من نگاه میكند وقتی به 
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م نها رسیدم به استاد سالآمتوجه بودم كه حمیدرضا به من نگاه میكند وقتی به  "همانطور كه نزدیك میشدم كامال

 ها رد شدم.هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودم كه شنیدم صدایم میكند:خانم نعمتی...ببخشید.نآكردم و از جلوی 

 

 مد و گفت:سالم.آایستادم و به سمتش برگشتم...لبخند خاصی روی لبش بود به طرفم 

 

م خجالت كشیدم از اینكه بهش سالم نكرده بودم ولی خودم را نباختم سریع گفتم:سالم...ببخشید من باید سال

 میكردم اما...

 

 خندید و عینك ظریف  طبی اش را عقب فرستاد و گفت:مهم نیس...خواستم ببینم كتابها رو پیدا كردی؟

 

 مده بود...سریع گفتم:نخیر...هنوز نه...آبه چشمهایش نگاه كردم...لبخندی به لب داشت...كفرم در 

 

گرفت و در كیفش را باز كرد و گفت:این یه جلد رو  یكدفعه صورتش به عرق نشست...سریع نگاهش را از چشم من

 داشته باش تا بعد... "فعال

 

ن سه جلد مورد نظرم بود...به حمیدرضا نگاه كردم.با دستمال عرق پیشانی اش آكتاب را گرفتم و نگاه كردم یكی از 

 را پاك كرد و گفت:فرمایشی ندارید؟

 

 كجا باید تهیه كنم؟ با خجالت و مكث گفتم:دو جلد دیگه اش رو از

 

 لبخندی زد و گفت:اونها رو هم برات میارم.

 

 به ساعتش نگاه كرد و ادامه داد:ببخشید من داره دیرم میشه باید سریع برم...خداحافظ.

 

با عجله برگشت و از سالن بیرون رفت.همانجا ایستاده بودم و كتاب به دست رفتنش را نگاه میكردم...كتاب را در 

ن روز سه شنبه بود و من تا ظهر آورده ام.آگذاشتم و وارد كالس شدم.خیلی خوشحال بودم كه كتابها را گیر كیفم 

مدم با تعجب دیدم حمیدرضا پایین پله های آخر از ساختمان دانشكده كه بیرون آبیشتر كالس نداشتم...ساعت 

رامی از پله ها پایین رفتم...همچنان سرگرم آ دانشكده ایستاده و روزنامه ای را كه در دست دارد مطالعه میكند.به

خواندن روزنامه بود...از جلویش رد شدم و به طرف درب خروجی محوطه رفتم.مسیر ساختمان دانشكده تا درب 

دویست قدم بود.نزدیكیها ی درب كه رسیدم صدای دویدنهایی را پشت سرم شنیدم.برگشتم دیدم  "خروجی تقریبا

به من برسد...این بار سریع سالم كردم.او هم بعد از جواب دادن سوئیچش را از جیبش  حمیدرضاست...ایستادم تا

 ورد و گفت:ماشین اونطرف خیابونه...تو یه كوچه.آبیرون 

 

 بعد به سمت درب خروجی حركت كرد.ایستادم و گفتم:اما من نمیتونم با شما بیام.

 

 ایستاد و به طرف من برگشت با تعجب گفت:چرا؟!!!
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 گفتم:من اجازه ی چنین كاری رو ندارم.

 

 مد و گفت:اجازه نداری؟...ببخشید منظورت رو نمیفهمم...آبه طرف من 

 

 ن پا كردم و گفتم:من االن باید به خونه برگردم.آكمی این پا و 

 

 سریع جواب داد:خوب من میرسونمت.

 

 ی این كار رو ندارم.بالفاصله گفتم:نه...مرسی...شما لطف دارید ولی من اجازه 

 

 سامسونت را در دستش جا به جا كرد و گفت:خوب با منزل تماس بگیر و بگو امروز كمی دیرتر میری...

 

و  زادیها ندارمآقای دكتر...من نمیدونم شما چطوری فكر میكنید...ولی من از این آنگاهش كردم و گفتم:ببینید 

 رد غریبه ای بیرون منزل وقت گذرونی كنم.از این كارهام خوشم نمیاد كه با ف "اصوال

 

ما دلم میخواد بیشتر با ش "لحظه ای ایستاد و به من نگاه كرد بعد گفت:منم قصد وقت تلف كردن ندارم ولی واقعا

 شنا بشم...خواهش میكنم...آ

 

ت از من خواهش ن همه دك و پز ظاهرش چه راحآبرای لحظه ای تمام بدنم داغ شده بود...كسی مثل حمیدرضا با 

 خه...آمیكرد!!! یعنی تمام روابط دخترها و پسرها این طوری شروع میشده و من نمیدانستم؟!!! گفتم:ولی 

 

 دوباره تكراركرد:ازتون خواهش كردم.

 

 نمیدانستم باید چی جوابش را بدهم با تردید گفتم:پس اجازه بدید با منزل تماس بگیرم.

 

 ن گرفت ولی گفتم:نه متشكرم با گوشی خودم تماس میگیرم.سریع گوشی اش را به طرف م

 

 شماره منزل را گرفتم...صدای احسان را از پشت گوشی شناختم...بعد از سالم گفتم:من امروز كمی دیر میام.

 

 احسان كمی مكث كرد و پرسید:چرا؟...امروز كه سه شنبه اس و تا ظهر بیشتر كالس نداری!

 

 رم كه تموم شد برمیگردم...كاری نداری؟..خداحافظ.گفتم:كار دارم...كا

 

گوشی را قطع كردم.میدانستم اگر زیاد طولش میدادم احسان خودش را رسانده بود.حمیدرضا به من نگاه 

 میكرد...لبخندی زد و گفت:احسان بود نه؟

 

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:از كجا فهمیدید؟
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رده ن پارك كآطرف دیگر خیابان رفتیم و وارد یك كوچه شدیم كه ماشینش را در  خندید ولی جوابی نداد.با هم به

تا آن موقع از این كارها نكرده  "در صورتم معلوم شده بود! من واقعا "بود وقتی سوار ماشینش شدم اضطراب كامال

 ون؟ناهار بریم بیر تجربه ی قبلی در این زمینه نداشتم.وقتی او هم در ماشین نشست گفت:موافقی "بودم و اصال

 

با تعجب نگاهش كردم و از اینكه خیلی خودمانی و راحت صحبت میكرد احساس خوبی نداشتم.گفت:دلم میخواد 

مشخصه كه برات خیلی  "باهات راحت صحبت كنم و دوست دارم تو هم همینطور باشی...البته از ظاهرت كامال

از نقش بازی كردن خوشم نمیاد و باید بگم كه  "شی...من اصوالسخته...اما فكر میكنم كم كم تو هم با من راحت می

سالهاس دنبال یه مورد مناسب برای خودم میگردم و با توجه به اینكه موارد خیلی زیادی هم پیش رو داشتم ولی 

چیزی رو كه در وجود تو توجهم رو جلب كرد در هیچ كس ندیده بودم و شاید همون یه چیز باعث شد به همین 

 ی ازت درخواست دوستی كنم...راحت

 

 با تعجب گفتم:دوستی؟!!!!!!

 

 ره...به هر حال برای شناخت باید دوستی باشه...االن زمانه علم غیب گذشته .آخندید و گفت:خوب 

 

 نقای دكتر اگه براتون امكان داره این دفعه اجازه بدید من زود به خونه برگردم فقط اگه براتون امكاآبا عجله گفتم:

 داره كتابها رو به من بدید...

 

 دست و پایم را گم كرده بودم و حال عجیبی داشتم...حال خیلی بدی...ترسیده بودم!..ولی از چی نمیدانم! "كامال

دست و پایم را گم كرده بودم و حال عجیبی داشتم...حال خیلی بدی...ترسیده بودم!..ولی از چی نمیدانم!  "كامال

لتم را فهمید و گفت:چرا اینقدر مضطربی؟ من و تو كه خالفی نمیكنیم...اگه از بابت احسان حا "حمیدرضا كامال

نگرانی...خوب اونم باید باور كنه كه زمانی میرسه كه نمیتونه برای خواهرش تصمیم بگیره و این خود تویی كه باید 

 تصمیم اصلی رو بگیری...

 

 تم و این موضوع هم ربطی به احسان نداره...به میان حرفش پریدم و گفتم:ولی من نگران نیس

 

دو دروغ پشت سر هم گفته بودم.خندید و به من نگاه كرد و گفت:من بچه نیستم...رفتار دیشب تو و احسان در 

 رستوران همه چیز رو میگفت...گر چه احسان خیلی سعی داشت ظاهر امر رو حفظ كنه ولی خوب به هر حال...

 

 "قای دكتر...احسان برادر منه و حق داره برای من نگران باشه و اصالآمدم و گفتم:ببینید آش دوباره به میان حرف

 دوست نداشته باشه من با كسی رابطه ای هر قدرم منطقی داشته باشم.

 

همانطور كه دنده ی ماشین را عوض میكرد خندید و گفت:پس چطور به خودش اجازه میده چندین سال با دختری 

 و اون وقت نسبت به خواهرش اینقدر متعصب نشون بده...مرگ خوبه ولی برای همسایه...آره؟!دوست باشه 
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ب دهنم را قورت دادم...او درست میگفت و این موضوعی بود كه تا حاال به ذهن خود من نرسیده بود.كمی ساكت آ

 ر به خونه برگردم.قای دكتر به هر حال اگه ممكنه من امروز میخوام زودتآشدم ولی در نهایت گفتم:

 

 نگاهی به من كرد و گفت:میشه منو حمیدرضا صدا كنی؟

 

 جوابش را ندادم...فقط پرسیدم:ببخشید دو جلد دیگرو كی به من میدید؟

 

 كمی سكوت كرد بعد گفت:هر دو تا رو فردا میارم دانشكده.

 

ت به دلم میخواد نسب "ام بازم تو رو ببینم...اصالتشكر كردم ولی او به حرفش ادامه داد و گفت:ببین الهام...من میخو

 هم شناخت بیشتری پیدا كنیم...

 

 بالفاصله گفتم:فكرش رو هم نكنید چون من از اون دخترهایی كه شما فكر میكنید نیستم.

 

ر دبهش برخورد چون سریع ماشین را به گوشه ای برد و پارك كرد...به طرف من برگشت...گفت:اون دخترهایی كه 

ذهن تو هستن دور و بر من كم نیستن خیلی هم بیشتر از اونچه كه تصورش رو بكنی در دسترسمن ولی من اگه 

دنبال اون تیپها بودم سراغ تو نمیومدم و اما چیزی رو كه فكر میكنم همین االن باید بگم اینه كه به گمونم تویی كه 

 در مورد من بد فكر میكنی! نه من در مورد تو...

 

 تم:من در مورد شما فكری نمیكنم.گف

 

حمیدرضا گفت:چرا...خیلی هم بد فكر میكنی...تو فكر كردی من قصد دوستی در سطح و اندازه ی همین همسن و 

 ساالی اطرافمون رو از تو میخوام...ولی باید بگم...

 

اندازه ی همین همسن و  حمیدرضا گفت:چرا...خیلی هم بد فكر میكنی...تو فكر كردی من قصد دوستی در سطح و

خودمم خیلی برای  "وقت این بچه بازیها رو ندارم و اصوال "ساالی اطرافمون رو از تو میخوام...ولی باید بگم من اصال

 "وقت ارزش قائلم...من اگه دنبال این بچه بازیها بودم باید خیلی زودتر از اینها اقدام میكردم...ولی هدف من فعال

ه...اما دیروزم گفتم كه نمیخوام باعث زحمت بشم ولی اگه فرار تو از من فقط به خاطر احسان فقط شناخت بیشتر توئ

هست به این قضیه فكر كن...اگه این مسئله كاری غیر اصولی و ناشایست بود پس چرا خودش چند ساله با دختری 

بعد از این همه سال نباید تكلیفش قصد اون چیزی فراتر از یه دوستی حساب شده اس...یعنی  "رابطه داره؟ اگه واقعا

 رو روشن كنه؟!!

 

در  "سرم را پایین انداخته بودم چرا كه جوابی برای حرفهایش نداشتم.خیلی قاطع و محكم صحبت میكرد...شدیدا

كالمش تسلط گفتاری را میشد احساس كرد.بعد از چند لحظه گفتم:من فردا دانشكده نیستم و بهتره كه شما هم 

 اونجا نبری.كتابها رو 

 

 ورد و گفت:شماره ی گوشیت چنده؟آدوباره ماشین را به حركت در
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 نگاهش كردم و گفتم:برای چی میپرسی؟

 

 لبخندی زد و گفت:شماره ات رو بده...فردا تماس میگیرم و میگم كه كی و كجا كتابها رو بهت میدم.

 

نی من خودم با شما تماس میگیرم...گوشی را از من گرفت و تا خواستم بگم نه احتیاجی نیست به اینكه به من زنگ بز

 شروع كرد به شماره گرفتن! با تعجب گفتم:با كی تماس میگیرید؟

 

 خندید و گفت:با خودم!

 

فهمیدم با این كارش شماره ی من به طور خودكار در گوشیش خواهد افتاد.بعد از چند ثانیه صدای زنگ گوشیش 

به خودم برگرداند و به گوشی خودش نگاه كرد...متوجه شدم شماره ی من را در گوشیش بلند شد...گوشی من را 

ذخیره كرد.از مسیرحركتش فهمیدم به طرف خانه ی ما میرود...تمام وجودم را ترس گرفته بود و هر لحظه انتظار رو 

رساند و حتی وقتی من از به رو شدن با احسان را داشتم ولی حمیدرضا با جسارت خاصی تا جلوی درب حیاط من را 

خرین لحظه لبخندی زد و گفت:اضطراب چشمات رو قشنگتر آماشین پیاده شدم او نیز برای خداحافظی پیاده شد.در 

 میكنه...

 

و در آخر موقع خداحافظی گفت كه منتظر تلفنش باشم...با كلیدم درب حیاط را باز كردم و داخل شدم.وقتی وارد 

فوتبال نگاه میكرد و تخمه هم میخورد.مامان خانه نبود...سالم كردم وقتی داشتم از پله  ساختمان شدم احسان داشت

 ها باال میرفتم یكدفعه احسان صدایم كرد:الهام...

 

 روی پله ها ایستادم...نگاهش نمیكردم...گفتم:چیه؟

 

 ام...هنوز صدای تخمه شكستنش را میشنیدم...دو پله باالتر رفتم.دوباره صدایم كرد:اله

 

 برگشتم و گفتم:اه...چیه؟

 

 مستقیم توی چشمهای من نگاه كرد و بعد پرسید:كجا بودی؟

 

فقط نگاهش كردم.پوستهای تخمه كه دور دهنش چسبیده بود را با دست گرفت و ریخت توی بشقاب...از جایش 

ستاد ولی همانطور خیره به چشمهای من دو پله پایین تر از من ای "مد...دقیقاآبلند شد و به طرف من از پله ها باال 

 رامی گفت:بیرون چیكار داشتی؟..با كسی بیرون بودی؟آنگاه میكرد.با صدای خیلی 

 

برگشتم و از پله ها باال رفتم...دنبالم میامد...نمی خواستم دروغ بگویم من احسان را خیلی دوست داشتم.وارد اتاقم 

 ره با كسی بیرون بودم چیكار میكنی؟آم:اگه بگم شدم...هنوز دنبالم میامد...برگشتم و گفت

 

 رام گفت:با كی بودی؟آبا همان صدای 
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وردم و خندیدم...البته خنده ام از روی ترس بود...آب دهنم را قورت دادم و گفتم:تو فكر آروپوش و مقنعه ام را در

 میكنی با كی بیرون بودم؟

 

ه پیشانیم را میبوسید گفت:میدونستم خواهرخوشگلم هیچ وقت دست از یكدفعه خندید و من را بغل كرد و در حالیك

 پا خطا نمیكنه...اما نمیدونم چرا بی خودی دلم شور زده بود...

 

 هاج و واج مانده بودم چی باید بگویم! ادامه داد:خوب حاال چیكار داشتی؟

 

 گفتم:هیچی دنبال كتاب بودم.

 

 وردی؟آت و گفت:باالخره گیر دوباره لبخند مهربانی روی لبش نشس

 

 بالفاصله گفتم:یه جلدش رو تونستم...قرار شد برای دو جلد دیگه اشم دوباره فردا یه سری بزنم!

 

وردن كتابهایم از كیف شدم...لبم را با دندانهایم گرفته بودم چرا كه آپشتم را به احسان كردم و مشغول بیرون 

ان را خراب كنم ولی متوجه شدم از اتاق بیرون رفت و وقتی جلوی پله ها میترسیدم حرفی بزنم و باور غلط احس

شناهای خوبی داره...اون موقعها كه ما هم آخه اون آرسید گفت:میخوای به حمیدرضا بگم برات كتابها رو پیدا كنه؟ 

 "كیه احتماالراپزشتوی پیدا كردن كتاب مشكل داشتیم اون به راحتی برامون پیدا میكرد...البته رشته ی تو چون پی

 پیدا كردن كتابهای تو براش خیلی ساده تره.

 

 اون دو جلد دیگه اشم فردا پیدا میكنم. "سریع گفتم:نه...نه...احتیاجی نیس...احتماال

 

رامش كردم.نمیدانم چرا ولی از آاحسان هم دیگر حرفی نزد و از پله ها پایین رفت.وقتی احسان رفت احساس 

ی او در رابطه با حرفهایی كه ناهید تنها به شوخی گفته بود احساس ناخوشایندی بهم دست  برخورد شب گذشته

داده بود.روی تخت دراز كشیدم و به سقف خیره شدم...نمیدانم چرا صورت حمیدرضا از جلوی چشمم محو نمیشد و 

 یین...احساس گرسنگیدائم لحن صحبتش و رفتارش در ذهنم تكرار میشد.از جایم بلند شدم و رفتم طبقه ی پا

 شپزخانه شدم...از هال كه رد میشدم احسان سرگرم دیدن فوتبال بود.پرسیدم:مامان كجاس؟آمیكردم بنابراین وارد 

 

 احسان همانطور كه تخمه پوست میكرد گفت:با بابا رفتن خرید...شب مهمون داریم.

 

 كمی به غذای داخل قابلمه ناخنك زدم و پرسیدم:كیه؟

 

 وتا از همكارهای بابا با خانوم و بچه هاشون.گفت:د

 

 با تعجب گفتم:وسط هفته؟!!

 

 خندید و گفت:باباس دیگه...یدفعه كه میلش به كاری بگیره كوه هم جلو دارش نیس.
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 اریوقتی تصمیم به انجام ك "راست میگفت...بابا با تمام محسناتی كه داشت این یكی از اخالقهای بد او بود و واقعا

مد و چون دور از دسترسش بود از من آمیگرفت زمان و مكان برایش بی معنی میشد.زنگ تلفن احسان به صدا در 

خواست كه پاسخ تلفنش را بدهم...وقتی گوشی را برداشتم صدای ناهید را شناختم بعد از سالم و احوالپرسی خواست 

نچنان سرگرم و دلباخته پای تلفن آوقتی احسان را با احسان صحبت كند...گوشی را به هال بردم و دادم به احسان.

دیدم ناخوداگاه حرفهای حمیدرضا در گوشم طنین انداز شد:))چطور خودش با دختر مردم چند ساله رابطه داره عیب 

شپزخانه تكیه داده بودم خیره به رفتار عاشقانه و جمالت آنیس...مرگ خوبه برای همسایه...(( همانطور كه به درگاه 

شپزخانه خودم را مشغول آایی كه به كار میبرد دقیق شدم ولی بعد از چند دقیقه رویم را برگرداندم و در زیب

كردم.وقتی مكالمه اش تمام شد با اینكه میدانستم چقدر به فوتبال عالقه دارد اما بنا به خواست ناهید شال و كاله كرد 

ز او سوال كردم كه برای ناهار منتظرش باشیم یا نه در و بعد از دقایقی خداحافظی كرد و بیرون رفت وقتی هم ا

ا ساعت از دو گذشته بود كه مامان و باب "ضمنی كه ماشینش را از حیاط بیرون میبرد با دست جواب منفی داد.تقریبا

ه نمدند البته به همراه كلی میوه و اسباب پذیرایی امشب مهمانها.حوصله ی مهمانی نداشتم و دلم میخواست بهاآهم 

ای به دست بیاورم و از زیر بار مهمانی امشب خالص شوم اما هر چه فكر كردم راهی برای فرار نبود بنابراین بعد از 

ایی تمام كاره "ماده كند تا غروب سرم گرم بود و وقتی تقریباآناهار كمك مامان كردم تا وسایل پذیرایی امشب را 

 "مام كردم از مامان پرسیدم:من میتونم امشب پایین نیام...اصالكه مامان انجامش را به من محول كرده بود را ت

قای شكوری و توحیدی كه هر كدوم برای یه عمر تشنج اعصاب آحوصله ندارم اونم با وجود بچه های شیطون 

 كافیین...

 

الت ین بیای خجمامان با اخم نگاهی به من كرد و گفت:من برات شام باال نمیارم...اون وقت اگه گرسنه ات بشه و پای

 نمیكشی؟

 

 گفتم:یك كمی الویه و نون ساندویچی باال میبرم همون برام شامه دیگه...

 

 مامان در حالیكه به طرف قابلمه های روی گاز میرفت شانه هایش را باال انداخت و گفت:هر جور راحتی.

 

ار كنم.بنابراین به طرفش رفتم و او را بوسیدم و نطور كه راحتم رفتآ "این اولین باری بود كه مامان اجازه میداد واقعا

ر و مدند و از همان ابتدا با سآاز هشت و نیم گذشته بود كه مهمانها  "بالفاصله به طبقه ی باال رفتم.ساعت تقریبا

رامش خانه را به هم ریختند.بچه هایشان با اینكه فوق العاده شیطان و شلوغ بودند اما آصدایی خاص و عجیب 

انه هیچ وقت فضولی نمیكردند و در تمام مدتی كه به خانه ی ما میامدند طبقه ی باال پیدایشان نمیشد.احسان خوشبخت

مد.ساعت آهنوز نیامده بود و مطمئن بودم با علم بر اینكه امشب مهمان داریم دیرتر از حد معمول هم خواهد 

در این ساعت كسی را نداشتم كه  "ن من معموالده و نیم بود كه گوشی تلفنم زنگ خورد! تعجب كردم...چو "تقریبا

با من تماس بگیرد...از روی تختم بلند شدم و از داخل كیفم گوشی را بیرون كشیدم وقتی به شماره ی روی گوشی 

برایم ناشناس بود!لقمه ای از الویه را برداشتم و در ضمن گوشی را هم جواب  "نگاه كردم كامال

 دادم:بله؟...بفرمایید...
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صدایی را كه از گوشی شنیدم خیلی سریع شناختم...حمیدرضا بود...خیلی مودب و سنگین صحبت میكرد...چون لقمه 

 در دهانم بود صدایم را نشناخت با تردید گفت:سالم...ببخشید...الهام خانوم؟

 

فه و رده بودم با صدایی خب به اتاقم نبآنجایی كه نوشابه و آخواستم لقمه را قورت بدهم كه در گلویم گیر كرد و از 

 گرفته گفتم:ببخشید...چند دقیقه بعد تماس بگیرید.

 

ختی از شیر دستشویی با س "گوشی را قطع كردم و از اتاق بیرون و به دستشویی كه در طبقه ی دوم بود رفتم اجبارا

له خفه شدن فقط چند ثانیه فاصب بینی ام راه افتاده بود...با آب خوردم تا لقمه را بتوانم فرو ببرم...اشك چشم و آ

:چیه ن حال در دستشویی دید خیلی ترسید و گفتآمد و وقتی مرا با آداشتم...نفهمیدم به چه علتی بابا به طبقه ی باال 

 بابا؟...چته؟

 

 مده بود...گفتم:هیچی...لقمه ی الویه داشت خفه ام میكرد.آتازه نفسم باال 

 

 !ب خوردی؟!آبا تعجب گفت:از اینجا 
 

 ب خوردن یا نوشابه با خودم باال نیاورده بودم.آخه آگفتم:مجبور شدم...

 

مد از آبالفاصله رفت پایین و بعد از چنددقیقه كه من به اتاقم رفته بودم با یك سینی غذا و آب و نوشابه به اتاق من 

ورد ن نرفته بود كه گوشی ام دوباره زنگ خنها را از بابا گرفتم و تشكر كردم هنوز بابا از اتاق بیروآجایم بلند شدم و 

 گوشی را برداشتم...بابا ایستاد و با محبت عجیبی به من نگاه كرد و گفت:چیز دیگه ای نمیخوای؟

 

 گفتم:نه...مرسی...دستت درد نكنه.

 

 كیوقتی میخواست از اتاق خارج بشود به ساعت دیواری نگاه كرد و با تعجب گفت:ساعت نزدیك یازده اس...

 ممكنه پشت خطت باشه؟

 

همانطور كه گوشی دستم بود و حمیدرضا را منتظر گذاشته بودم ...نمیدانستم به بابا باید چه بگویم ولی بعد از مكث 

 خبر كتابها رو میخواد بده. "كوتاهی گفتم:یكی از بچه هاس...قرار بود چند تا كتاب برام تهیه كنه...احتماال

 

از اتاق بیرون رفت.منتظر شدم از پله ها نیز پایین برود و بعد تازه گوشی را كه همچنان بابا سری تكان داد و 

 حمیدرضا در پشت خط معطل مانده بود جواب دادم:ببخشید...معطل شدید...سالم....

بابا سری تكان داد و از اتاق بیرون رفت.منتظر شدم از پله ها نیز پایین برود و بعد تازه گوشی را جواب 

 م:ببخشید...معطل شدید...سالم.داد

 

خنده ای كرد و جواب سالم مرا داد و بعد از اینكه حالم را پرسید از اینكه دیر وقت تلفن كرده بود عذرخواهی كرد 

یاورد نها را برایم مآولی توضیح داد كه تا االن بیمارستان بوده و تازه خانه رسیده...در مورد كتابها هم گفت كه فردا 

ش را خودش تعیین كرد و از من خواست كه جلوی درب خانه منتظرش باشم! به محض اینكه این حرف را ولی ساعت
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امكان نداره كه من دم درب بایستم و شما  "زد به سرعت به میان حرفش پریدم و گفتم:نه...نه...این چه كاریه؟..اصال

 بیاید اینجا!

 

 وام كتابها رو برات بیارم.با تعجب گفت:چرا؟..مگه چه اشكالی داره؟..خوب میخ

 

نمیدانستم چه جوابی بدهم با اینكه خیلی به كتابها نیاز داشتم ولی برای لحظه ای فكر كردم از خیر كتابها بگذرم بهتر 

است از اینكه هر بار جنگ اعصاب برایم پیش بیاید...بنابراین مكث كوتاهی كردم و گفتم:ببینید...شما خیلی لطف 

نده اگه یآوردید رو یكشنبه هفته ی آگه كتابها رو نمیخوام...انشااهلل همین یه جلدی رو هم كه برام دارید ولی من دی

 دیدمتون به شما برمیگردونم.

 

 كمی سكوتش طول كشید تا جایی كه فكر كردم ارتباط قطع شده بنابراین گفتم:الو...؟

 

ح میدی كمی ترجی "خوشم نمیاد ولی مثل اینكه تو فعال "گفت:گوشی دستمه...ببین الهام من از قایم باشك بازی اصال

 از این بازیها در بیاری...خیلی خوب...بگو كجا منتظرت باشم تا بیای...

 

 قای دكتر...آاز ایجاد اینطور روابط وحشت داشتم بنابراین گفتم:ببینید  "صدایش كمی عصبی شده بود...ولی من واقعا

 

قای دكتر...من حمیدرضا هستم...فكر آه مریضم زنگ نزدم كه هی به من میگی مد و گفت:من بآبه میان حرفم 

 میكنم حاال دیگه اسمم رو خوب به خاطر داشته باشی.

 

 خه...آگفتم:

 

 نگذاشت حرف دیگری بزنم ادامه داد:كجا منتظرت باشم؟

 

خانه مان بود...گفتم:میدون  ن لحظه به نظرم رسید كافی شاپ میدان نزدیكآهول شده بودم تنها جایی كه در 

 اطلسی رو بلدید؟

 

 كمی فكر كرد و گفت:همون میدون نزدیك خونتون رو میگی؟

 

 گفتم:بله...یه كافی شاپ اونجاس به نام سروناز اونجا باشید...همون ساعتی كه خودتون گفتید...من میام اونجا.

 

 نم تا بیای؟خنده ای كرد و گفت:منظورت اینه كه من تو كافی شاپ بشی

 

 مده گفتم:اشكالی داره؟آاحساس كردم پیشنهادم برایش مسخره 

 

 جواب داد:ببین الهام...من یكبار بهت گفتم كه از بچه بازی خوشم نمیاد و وقت این....

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 1  

 

افی ك جواب داد:ببین الهام...من یكبار بهت گفتم كه از بچه بازی خوشم نمیاد و وقت این كارها رو ندارم...من جلوی

 شاپ توی ماشین منتظرت میمونم ولی داخل كافی شاپ نه...

 

 مده بود با عصبانیت گفتم:خوب چه فرقی میكنه...من فقط كتابها رو میخوام...آكفرم در 

 

 او هم عصبی شد و گفت:خیلی خوب پس منتظر باش همین االن اونهارو میارم دم در خونتون.

 

 و نمیخوام.كتابها ر "سریع گفتم:نه...اصال

 

 رام شد و گفت:هر جور راحتی...پس یكشنبه میام دانشكده اون یكی رو هم ازت میگیرم.آصدایش 

 

دم یكدنده و لجوج! گفتم:باشه...اگه كاری ندارید میخوام گوشی رو آدمی بود...آعصبی شده بودم...این دیگه چه جور 

 قطع كنم.

 

 یشی ندارید...خداحافظ.سكوت كرد و جوابی نداد.دوباره گفتم:فرما

 

 تا خواستم گوشی را قطع كنم شنیدم كه گفت:فردا جلوی كافی شاپ توی ماشین منتظرتم.

 

و بعد بالفاصله گوشی را قطع كرد.به گوشی در دستم نگاه كردم و بعد منهم گوشی را قطع كردم...به سینی غذایی كه 

غذا دست نخورده  "اشتهایم را از دست داده بودم و تقریبا "كامالنرا خوردم اما آورده بود نگاه كردم كمی از آبابا 

ماند.به دستشویی رفتم و مسواكم را زدم بیصدا به اتاقم برگشتم و روی تخت دراز كشیدم...برای فردا مردد بودم 

رده فه ام كچرا این حمیدرضا اینقدر در ایجاد رابطه اصرار داشت؟!! این موضوع كال "نمیدانستم باید چه كنم و اصال

بود اما باالخره ساعتی بعد به خواب رفتم و رفتن مهمانها را هم نفهمیدم.صبح كه بیدار شدم مامان تمام كارهای 

مربوط به نظافت خانه را تنهایی انجام داده بود.احسان هم رفته بود دانشگاه.مامان در هال نشسته بود و داشت چایی 

وردم داخل هال و روی یكی از راحتیها نشستم و مشغول خوردن آاشتم و میخورد منهم صبحانه ام را در سینی گذ

شدم.مامان گفت:الهام جان بعد از اینكه صبحونه ات رو خوردی اگه كاری نداری میای بریم جایی؟ من كاری دارم كه 

 باید انجام بدم. "حتما

 

ا ساعت چهار و نیم كه باید میرفتم و كتابها ت "كمی فكر كردم و كارهایم را در ذهنم مرور كردم...متوجه شدم تقریبا

 را از حمیدرضا میگرفتم بیكار بودم...گفتم:باشه...كاری ندارم...با شما میام...ولی كجا میخواید برید؟

 

 شناهای قدیمی...آخر چایی اش را سر كشید و گفت:خونه ی یكی از آ

 

ن شد.منهم بعد از صبحانه رفتم باال برای بیرون آتن دیگر حرفی نزد و فنجانش را به آشپزخانه برد و مشغول شس

ماده است...با ماشین مامان از خانه بیرون آمدم معلوم بود مامان خیلی وقته كه آماده شدم...وقتی پایین آرفتن 

 "شنا بود ولی كم كم احساس كردم به محیطی نزدیك میشویم كه من قبالآرفتیم.مسیری كه مامان میرفت برایم نا 

 ه؟شنای شما كیآدیده ام! ولی هر چه فكر میكردم یادم نمیامد! طاقت نیاوردم و پرسیدم:مامان...میشه بگی این  نراآ
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 همانطور كه رانندگی میكرد لبخندی زد و گفت:شاید تو نشناسی...

 

 .مبعد پیچید داخل یك كوچه بمب بست و جلوی درب حیاطی ماشین را نگه داشت و گفت:منتظر باش برمیگرد
 

مد...بله من آن حیاط رفت و زنگ را فشار داد یكدفعه همه چیز به خاطرم آوقتی از ماشین پیاده شد و جلوی درب 

ورده آدرس اینجا را از كجا آ "اشتباه نمیكردم...اینجا منزل ناهید بود!..ولی مامان اینجا چه كار داشت؟!! اصال

ن همیشه با رفتارش ما را غافلگیر میكرد ولی اینبار از غافلگیری بود؟..اگر احسان بفهمد چی؟..وای خدای من...ماما

از جریان ناهید و احسان  "ورده بود هم این بوده كه اگر من واقعاآگذشته بود...میدانستم دلیل اینكه مرا با خود 

ن خودش را روش یا باید بقیه ماجرا را به مامان بگویم و یا به احسان اطالع بدهم كه باید تكلیف "باخبرم قاعدتا

كند.درب خانه ی ناهید اینها باز شد...یك دختر كه معلوم بود باید خواهر ناهید باشد با احترام سالم و احوالپرسی 

كرد و بعد مامان را به داخل خانه برد.گوشی ام را از كیفم خارج كردم و شماره ی احسان را گرفتم نمیدانم چرا ولی 

احسان بگویم.بعد از اینكه چند بار زنگ خورد صدای ناهید از پشت خط به گوشم احساس میكردم باید موضوع را به 

 رسید با عجله سالم كردم و گفتم:احسان پیش توس؟

 

 جواب داد:اتفاقی افتاده؟

 

 دوباره تكرار كردم:احسان اونجاس؟

 

 مكثی كرد و گفت:گوشی دستت...

 

 ی شده؟صدای احسان را شناختم بالفاصله گفت:چیه؟...چیز

 

 گفتم:احسان من االن دم درب خونه ی ناهیدم!..

 

 با تعجب گفت:تو اونجا چیكار میكنی؟!!

 

گفتم:احسان...فكر میكنم مامان از جریان تو و ناهید باخبره...چون من با مامان اومدم اینجا...مامان اینجا رو بلد 

 بود!..االنم رفته توی خونشون...

 

 ان میبارید...گفت:كی رفتید اونجا؟كالفه گی از صدای احس

 

 پنج دقیقه هس كه مامان رفته تو..."گفتم:تقریبا

 

 درس اونجا رو پیدا كرده؟آدوباره گفت:چطوری 

 

 جواب دادم:نمیدونم...حاال من چیكار كنم؟
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 سكوتی كرد...گفت:مامان كه اومد بیرون معطلش كن...من و ناهید االن میام اونجا.

 

 كالست رو چیكار میكنی؟ گفتم:پس

 

 گفت:ناهید كالس نداره...من كالس دارم كه به فرهاد میگم به جام حاضر بزنه...

 

بعد گوشی قطع شد منهم گوشی خودم را داخل كیفم گذاشتم و چشم به درب خانه دوختم...نمی دانم چرا ولی كار 

هدفش از این كار چه  "این كار را می كرد...؟ اصالمامان خیلی عجیب بود...چرا باید بدون مشورت قبلی با احسان 

 بود؟

بعد گوشی قطع شد منهم گوشی خودم را داخل كیفم گذاشتم و چشم به درب خانه دوختم...نمیدانم چرا ولی كار 

هدفش ازاین كار چه  "مامان خیلی عجیب بود...چرا باید بدون مشورت قبلی با احسان این كار را می كرد...؟ اصال

یك ربع دیگر هم گذشت ولی احسان هنوز نیامده بود درب حیاط باز شد و مامان به همراه مادر ناهید  "تقریبابود؟

مده بود در حالیكه لبخندی به لب داشت از درب خارج شد با اضطراب نگاهی آكه برای خداحافظی جلوی درب حیاط 

اثری از برخورد یا طنش در  "میخورد و اصالرامش به چشم آبه چهره ی مادر ناهید انداختم او هم در چهره اش 

چهره اش نداشت! درب ماشین را باز كردم و به حالت نیمه پیاده با مادر ناهید سالم علیك كردم و بعد به همراه 

مامان دوباره سوار ماشین شدم.مامان هنوز لبخندش را به لب داشت! وقتی خواست ماشین را روشن كند 

 گفتم:مامان...؟

 

 كرد و گفت:جانم..؟نگاهم 

 

ل دلیل برای معط "نمیدانستم باید با چه بهانه ای  معطلش میكردم...مقصر احسان بود كه دیر كرده بود و من اصال

 كردن مامان نداشتم...تنها چیزی كه به ذهنم رسید این بود كه پرسیدم:اینجا چیكار داشتی؟

 

 ماشین را روشن كرد و گفت:خیلی كنجكاو شدی؟

 

 ."تم:خوب...تقریباگف
 

 با خنده نگاهی به من كرد و گفت:بذار وقتی احسان این سوال رو از من پرسید جوابش رو بشنوی...

 

ینه بغل آدیگر جای هیچ صحبتی نبود.وقتی از كوچه خارج شدیم هنوز خیلی دور نشده بودیم كه من در 

یع برگشتم سمت عقب را نگاه كردم كه مامان ماشین...ماشین احسان را شناختم كه به داخل كوچه رفت...سر

 گفت:احسان اومد.

 

ولی صبر نكرد و مسیر را ادامه داد وقتی به سمت جلو برگشتم مامان دوباره لبخندی به لب داشت و گفت:تو بهش 

 خبر دادی؟...نه؟
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اره ادامه داد:از اینكه اینقدر به جوابی ندادم و فقط به مامان نگاه كردم.حاال وارد خیابان اصلی شده بودیم.مامان دوب

 از رابطه ی تو و احسان لذت میبرم. "احسان عالقه داری خوشحالم...این رو جدی میگم الهام...من واقعا

 

دیگر حرفی نزد و منهم تا خانه ساكت بودم و دائم در فكر این بودم كه مامان در آن خانه چه كرده و یا چه 

احسان را حسابی خراب كرده باشد و یا اهانتی به ناهید یا خانواده ی او كرده باشد...به گفته...نكنه حرفی زده باشه و 

هر حال هر چه سعی میكردم به خودم بقبوالنم كه نباید زیاد كنجكاوی كنم ولی داشتم از نگرانی دق میكردم.وقتی 

ز كنم دیدم بابا زحمتش را مامان ماشین را روی پل ورودی به حیاط نگه داشت پیاده شدم كه درب حیاط را با

كشید...خوشحال شدم از اینكه او در خانه بود...شاید با بودن او مطمئن بودم از شدت تنشی كه در یكی دو ساعت 

ینده بین احسان و مامان اتفاق خواهد افتاد كاسته خواهد شد.به بابا سالم كردم و وارد حیاط شدم.صدای بابا را آ

دید؟پیغامی نذاشته بودی وقتی اومدم خونه كمی ترسیدم...كم كم داشتم می اومدم از شنیدم كه پرسید:لیال كجا بو

 خونه بیرون دنبالتون بگردم!

 

 مامان وارد حیاط شده بود و داشت از ماشین پیاده میشد گفت:فكر نمیكردم تو به این زودی بیای.

 

و گذشته بود و چون صبحانه ام را دیر خورده بودم از د "وارد هال شدم و یكراست به طبقه ی باال رفتم.ساعت تقریبا

 میلی به ناهار نداشتم بنابراین وقتی مامان برای ناهار صدایم كرد گفتم كه............

 

از دو گذشته بود و چون صبحانه ام را دیر خورده بودم میلی به ناهار نداشتم بنابراین وقتی مامان برای  "ساعت تقریبا

گفتم كه سیرم و برای ناهار هم پایین نرفتم.دل توی دلم نبود و دائم از پنجره ی اتاقم سرك ناهار صدایم كرد 

میكشیدم تا ببینم احسان كی میاید...باالخره ساعت بیست دقیقه به سه بود كه صدای درب حیاط را شنیدم.از جایم 

اشینش را به داخل نیاورد میدانستم پریدم و پرده را كنار زدم...حدسم درست بود احسان وارد حیاط شد اما چون م

دوباره میخواهد به بیرون برود.سرش را كه باال گرفت مرا پشت پنجره دید.لبخند به لب داشت و دستی برایم تكان 

ن خانه آ برای چی به "داد...این چه معنی میتوانست داشته باشد؟..یعنی هیچ اتفاق بدی نیفتاده بود؟!.پس مامان واقعا

ای باز شدن درب هال را شنیدم از اتاق خارج شدم و جلوی پله ها ایستادم...به پایین نگاه كردم.احسان رفته بود؟..صد

شپزخانه به مامان و بابا سالم كرد و بدون هیچ مشكلی و برخوردی به طرف پله ها آوقتی داخل شد از جلوی درب 

شادی در چشمهایش به وضوح قابل تشخیص  مد.وقتی به جایی كه من ایستاده بودم رسید به صورتم نگاه كرد.برقآ

 بود با تعجب گفتم:چه خبر؟!!

 

 با لبخندگفت:سالمتی...میخواستی چه خبری باشه؟

 

 گفتم:مامان به اونها چی گفته؟

 

 دوباره خندید و گفت:هیچی برای پنجشنبه قرار خواستگاری گذاشته...

 

انه شپزخآاچ محكم از صورتش گرفتم...حاال مامان و بابا نیز از از خوشحالی پریدم گردن احسان را گرفتم و دو تا م

مده بودند و به ما نگاه میكردند.مامان لبخند مهربانی روی لبش بود و بابا سرش را به عالمت تایید تكان آبیرون 
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 رامش در صورتش موج میزد و منهمآمیداد و بعد هم روی یكی از راحتیها نشست.احسان به اتاقش رفت...حس 

از این موضوع خوشحال بودم.رفتم به طبقه ی پایین و روی یكی از راحتیها نشستم و نارنگی از ظرف میوه ی  "قلبا

 روی میز برداشتم و شروع كردم به پوست كندن...به مامان گفتم:شما از كجا خبردار شده بودی؟

 

وابی نداد...شروع كرد به خوردن مامان چایی اش را از سینی روی میز برداشت و فقط نگاهی به من كرد و ج

چایی...در این موقع بابا خندید و گفت:الهام جان مثل اینكه مامان رو خیلی دست كم گرفتی؟ االن نزدیك به یك 

از موضوع باخبره...البته از چند سال پیش جسته و گریخته خبر داشت ولی اینطور كه من  "ساله كه دیگه دقیقا

 ب خوردن این دو تا بیچاره رو هم میدونه...آساعات میدونم یكساله كه دیگه حتی 

 

 خنده ای كرد و بعد رو كرد به مامان و گفت:درست نمیگم لیال خانوم؟

 

ن موقع بود كه فهمیدم مامان بر عكس چهره ی بی تفاوتش خیلی هم روی آمامان خندید ولی باز هم جوابی نداد.تازه 

مد كه احسان با تمام ادعاهای زرنگی و زیركی كه داشت اینهمه سال از آرفتار ما دقیق است و چقدر برایم جالب 

بی خبر بوده.نارنگی را خوردم...نگاهی به ساعت كردم...سه  "مطلع بودن مامان نسبت به جریان خودش و ناهید كامال

ی ترسیدم ای لحظه او نیم بود و من باید نیم ساعت دیگر جلوی كافی شاپ میرفتم تا كتابها را از حمیدرضا بگیرم.بر

كه نكنه مامان از ماجرای من هم باخبر باشد ولی در نهایت خنده ام گرفت چون من كه ماجرایی نداشتم یا حداقل 

ماجرایی نداشتم و فقط هدفم از بیرون رفتن خانه در امروز گرفتن كتابها بود گر چه حاال میدانستم حمیدرضا با  "فعال

لی راحت به من عالقه مندشده و این احساسش كمی برایم بچه گانه جلوه میكرد توجه به حرفها و برخوردهایش خی

چرا كه حمیدرضا همسن احسان بود ولی خیلی سطحی عالقه مند شده بود و این برای من بچه گانه بود چرا كه من 

ری روابط سهمیشه فكر میكردم عشق خیلی مقدس است و محاله كه به سادگی پیش بیاید همیشه در ذهنم دنبال یك

باال و زیاد عاشقانه و در نهایت دلدادگی بودم اما رفتار حمیدرضا چیزی غیر از این را میگفت.وقتی از جایم بلند شدم 

 بابا گفت:كجا؟ خوب پیش ما بشین دیگه...كجا میری؟ باال چه خبره؟

 

اید برم كه الزم دارم برام تهیه كنه ب به طرف بابا رفتم و صورتش را بوسیدم و گفتم:یكی از بچه ها قراره كتابهایی رو

 اونها رو بگیرم.

 

 مامان گفت:خوب میگفتی بیاره دم درب خونه...

 

 از پله ها شروع كردم باال رفتن و گفتم:عقلم نرسید...حاال مگه مشكلیه كه من برم بیرون؟!!

 

مد و گفت:جایی میخوای آاتاقش بیرون مامان دیگر جواب مرا نداد و بابا هم مشغول دیدن تلویزیون شد.احسان از 

 بری؟

 

وای خدایا...در این خانه من باید برای یك كار به صد نفر جواب پس میدادم...سعی كردم عصبانیت خودم را مخفی 

كنم اما موفق نشدم..! رو كردم به احسان و گفتم:حاال نوبت توس؟ توی این خونه باید برای چند نفر توضیح بدم كه 

 .؟ چه كار دارم..؟ كی بر میگردم..؟ با كی هستم..؟ چی میخوام و...كجا میرم.
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احسان با تعجب در حالیكه چشماش از تعجب گرد و گشاد شده بود گفت:اووه...چه دل پری داری!!! من فقط 

 خواستم بگم دم درب منتظرتم تا هر جایی خواستی برسونمت...

 

 اگه بخوام تنها برم باید به كی بگم؟بالفاصله برگشتم و نگاهش كردم و گفتم:من 

 

حاال دیگه چهره ی احسان كمی با شك همراه شده بود...لبخندی معنی دار زد و گفت:ببخشید...مزاحم نمیشم! تنها 

 بفرمایید.

 

معلوم بود از لحن صحبت من عصبی  "از كنار من رد شد و رفت پایین و در هال كنار بابا نشست ولی كامال

خودم نبود...من هدفم مخفی كردن موضوع حمیدرضا نبود اما فكر میكردم باید این حرفها را بزنم چرا شده...دست 

كه گاهی احساس خفه گی بهم دست میداد من االن هیجده سالم بود و از نظر روابط اجتمایی نسبت به خیلی از 

بود كه همیشه مرا در یك فشار خاص و  همسن و ساالنم عقب بودم و تمام این نقایص به گردن مامان و بابا و احسان

 "نقدر كه حاال حتی در برقراری یك ارتباط ساده با حمیدرضا دچار مشكل شده بودم و اصالآكنترل شدید داشتند...

نمیدانستم باید چه رفتاری داشته باشم و یا در جواب سوالهای حمیدرضا چه بگویم!!! به اتاق خودم رفتم و درب را 

ای از رفتار خودم شرمنده شدم اما اتفاقی بود كه افتاده بود و حرفهایی بود كه نباید زده میشد ولی بستم برای لحظه 

ارزشش را  "یا واقعاآمده بود.كتابی را كه روز قبل حمیدرضا بهم داده بود را برداشتم و نگاهی كردم...آبه زبان 

من مجبور بودم به خاطر سه  "یا واقعاآم..؟ داشت كه فقط به خاطر چند جلد كتاب شخصیت خودم را زیر سوال ببر

تی مگه او چه شخصی "نها رابطه ای حاال به هر صورتی با حمیدرضا داشته باشم..؟ اصالآجلد كتاب و بهانه ی تهیه ی 

بود كه مرا مجبور به این رابطه بكند و یا با گفتن این جمله  )چطورخوداحسان چند ساله با دختری رابطه دارد...چرا 

نباید با كسی رابطه داشته باشی(حاال روابط من و احسان را دچار خدشه كند؟!! دوباره كتاب را در كیفم گذاشتم تو 

ولی اینبار تصمیم واقعی برای خودم گرفتم...حمیدرضا كسی نبود كه بخواهد با رفتار و یا گفتارش تربیت خانوادگی 

را پوشیدم وقتی از پله ها پایین رفتم احسان نبود فهمیدم من و یا شخصیت مرا زیر سوال ببرد.بلند شدم و روپوشم 

 باید بیرون رفته باشه.مامان نگاهی به ساعت كرد و گفت:كی برمیگردی؟

 

 گفتم:زیاد طول نمیكشه.

 

بابا نگاهی به من كرد ولی هیچی نگفت.خداحافظی كردم و از هال بیرون رفتم وقتی از درب حیاط خارج شدم دیدم 

را نها به دیوار سعی در تمیز كردنشان دارد وقتی مآهای ماشینش را یكی یكی بیرون میكشد و با كوبیدن احسان كفه 

 دید دوباره لبخند مهربانی زد و گفت:بد اخالق نمیخوای برسونمت؟

 

 خندیدم و گفتم:نه...مرسی...زود برمیگردم.

 

 برسون!!! رامی گفت:به حمیدرضا سالمآوقتی از كنارش رد میشدم با صدای 
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سر جایم خشكم زد..! برگشتم و نگاهش كردم...دیگر لبخندی به صورت نداشت و فقط به من نگاه میكرد.بعد از 

 مكث كوتاهی گفتم:بیا خودت سالم كن چون من برای رسوندن سالم تو نمیرم.

 

 كتاب را از كیفم بیرون كشیدم و گفتم:دارم میرم كتابش رو پس بدم.

 

 به ماشین تكیه داد و گفت:چرا؟یك دستش را 

 

نمیدانم به چه دلیلی ولی بغض ناشناخته ای گلویم را گرفت و گفتم:احسان...احساس میكنم به خاطر چند جلد كتاب 

 راضی نیس. "بی ارزش دارم مجبور به انجام كاری میشم كه دلم اصال

 

 دوباره لبخند به لبش نشست و گفت:بشین توی ماشین...من میبرمت.

 

 نگاهش كردم و گفتم:تو از كجا فهمیدی كه من میخوام برم پیش حمیدرضا؟

 

نرا روشن كرد.دوباره آكیفم را گرفت و من را به داخل ماشین فرستاد بعد خودش هم پشت فرمان نشست و 

 پرسیدم:احسان...كی به تو گفت كه حمیدرضا با من قرار گذاشته؟

 

گفت:چند تا از بچه ها دیده بودنتون...ولی خیلی خوشحالم كه قبل از هر مشكلی  همانطور كه ماشین را هدایت میكرد

 خودتم در گفتن موضوع به من كوتاهی نكردی!!!

 

موضوعی در این بین نبوده...من فقط برای پیدا كردن این  "سریع به میان حرفش رفتم و گفتم:ولی احسان...اصال

 فكر كردم دیدم این مسئله خیلی بی ارزشتر از این حرفهاس كه من... كتابها دچار مشكل شده بودم ولی وقتی خوب

 

نجا پارك كرده بود...به محض اینكه آحاال رسیده بودیم جلوی كافی شاپ...حمیدرضا ماشینش را جلوی درب ورودی 

ان و حمیدرضا مد.من و احسان هم از ماشین پیاده شدیم.احسآماشین احسان را دید از ماشین پیاده شد و به طرف ما 

نجا تصادفی جلوه آبا هم دست دادند و سالم و علیك كردند...متوجه بودم كه حمیدرضا سعی دارد بودنش را در 

دهد...خبر نداشت كه من موضوع را به احسان گفته ام و حتی از طرفی خود احسان از قبل ماجرا را میدانسته...كتاب 

رفتم...وقتی كتاب را در دست من دید حرفش یادش رفت و فقط به وردم و به طرف حمیدرضا گآرا از كیفم بیرون 

من و كتابی كه در دست داشتم نگاه میكرد بعد همان نگاه پرسشگرش را به صورت احسان امتداد داد.احسان خیلی 

 خر وقتی دید كه حمیدرضا حرفش یادش رفته گفت:خوب میگفتی...آعادی به او نگاه میكرد و دست 

 

وردی؟ من دو جلد دیگه رو هم آمات قضیه شده بود...دوباره به من نگاه كرد و گفت:چرا كتاب رو  "حمیدرضا كامال

 وردم..!آبرات 

 

 جلو رفتم و كتاب را به سمتش گرفتم و گفتم:از لطفتون خیلی ممنونم...ولی دیگه احتیاجی به كتابها ندارم.
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معلوم بود...دیگر به احسان  ".پریدگی رنگ صورتش كامالورد و كتاب را از من گرفت..آبه آرامی دستش را جلو 

نجا وجود ندارد! به احسان نگاه كردم تمام توجهش معطوف به آاحسان  "توجهی نداشت درست مثل اینكه اصال

 حمیدرضا بود...حمیدرضا خیره به صورت من نگاه میكرد و كتاب را در دستش نگه داشته بود.به احسان گفتم:بریم.

 

كردم به حمیدرضا و گفتم:بازم از اینكه به خاطر من توی زحمت افتادید معذرت میخوام...فرصت نشد زودتر  بعد رو

 وردن اون دو جلد به زحمت نیفتید...حاال هم اگه فرمایشی ندارید باید برگردیم خوونه.آبهتون اطالع بدم كه برای 

 

 رامی گفت:چرا..؟آحسان و با صدای خیلی به چشم میامد...برگشت به سمت ا "عرق روی پیشانیش كامال

 

رامی كه حمیدرضا از او سوال كرده بود جواب داد:من دخالتی آاحسان فقط به حمیدرضا نگاه میكرد و به همان 

 نداشتم...تشخیص خودش بود

 رامی گفت:چرا..؟آبه چشم میامد...برگشت به سمت احسان و با صدای خیلی "عرق روی پیشانیش كامال

 

رامی كه حمیدرضا از او سوال كرده بود جواب داد:من دخالتی آسان فقط به حمیدرضا نگاه میكرد و به همان اح

 نداشتم...تشخیص خودش بود...

 

 حمیدرضا دوباره به من نگاه كرد و گفت:مطمئنی به كتابها احتیاجی نداری؟

 

ن را باز كردم و رفتم داخل ماشین...منتظر با سر جواب مثبت دادم و به سمت ماشین احسان برگشتم و درب ماشی

ماندم تا احسان هم بیاید.احسان به طرف حمیدرضا رفت و بار دیگه با هم دست دادند...موقع خداحافظی حمیدرضا 

حتی برای لحظه ای چشم از من برنداشت و وقتی احسان با او خداحافظی كرد او هنوز به من نگاه میكرد...با سر 

حافظی كردم...احسان سوار ماشین شد...به خانه برگشتیم...در راه احسان یك كلمه حرف دوباره با او خدا

نزد...نمیتوانستم بفهمم ناراحته یا راضی چون حتی خودم هم نمیتوانستم احساسم را نسبت به كاری كه كرده بودم 

خاطر  ال و راضی باشم یا بهبفهمم!!!بیشتر احساس پوچی پیدا كرده بودم! نمیفهمیدم كه باید از این تصمیم خوشح

اینكه به نوعی برای ادامه ی رابطه با حمیدرضا جواب منفی داده بودم باید ناراحت میشدم؟!! جلوی درب خانه كه 

 رسیدیم احسان ماشین را نگه داشت به طرف من چرخید و گفت:الهام...چی شد كه این تصمیم رو گرفتی؟

 

تنها چیزی كه به ذهنم رسید این بود كه بگویم:واقعیتش احسان دلیل جواب كاملی برای احسان نداشتم...ولی 

تصمیمم برای خودمم واضح نیست!!! اما برای لحظاتی  به این نتیجه رسیدم كه ارزش شخصیتم خیلی بیشتر از سه 

 جلد كتابه!

 

اعماق وجودش مد نفسی به راحتی كشید كه از آرامش در چهره ی احسان به وجود آلبخندی از روی رضایت و 

برخاسته بود چشمهایش را بست و سرش را به پشت صندلی گذاشت.خیره نگاهش میكردم و نمیتوانستم دلیل 

 اینهمه رضایت را بفهمم پرسیدم:چطور..؟برای چی این سوال رو كردی؟
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اعث ود من بچشمهایش را باز كرد و گفت:میترسیدم به خاطر من این تصمیم رو گرفته باشی...مطمئن بودم اگه وج

به وجودت افتخار  "تصمیمت شده باشه در جایی دیگه شیطنت خواهی كرد ولی حاال كه این جواب رو شنیدم واقعا

میكنم تو با این جواب به من ثابت كردی كه از لحاظ شخصیتی خیلی بیشتر از اونچه كه من فكرش رو میكردم بزرگ 

 شدی...

 

ره حرفهای حمیدرضا در ذهنم تكرار شد بنابراین به جلو خیره شدم و به صورتش نگاه كردم برای لحظه ای دوبا

 گفتم:احسان..؟

 

 جواب داد:جانم...بگو.

 

طرز فكرت اینه كه من نباید با ایجاد این روابط به شخصیت خودم لطمه ای بزنم...پس چطور  "پرسیدم:اگه تو واقعا

 خودت چند ساله با ناهید دوستی؟

 

 .بالفاصله گفتم:ببین قرار نیس عصبانی بشی...من فقط سوالی رو...........چهره اش در هم رفت

 

بالفاصله گفتم:ببین قرار نیس عصبانی بشی...من فقط سوالی رو كه مدتیه در ذهنم دارم پرسیدم...اگرم نمیخوای 

 خوب جوابم رو نده...مهم نیس.

 

دستم را گرفت و گفت:ببین الهام...من پسرم...در جامعه دستم را به سمت دستگیره ی ماشین بردم تا پیاده شوم كه 

ی ما خطری كه یه دختر رو تهدید میكنه هیچ وقت یه پسر رو تهدید نمیكنه...از طرفی من اگه چند ساله با ناهید 

و  تدوستم اونقدر به خودم اعتماد دارم كه دست از پا خطا نكنم و با زندگی ناهید بازیی نكرده باشم...ولی این شناخ

اعتماد رو نسبت به كسی كه بخواد با خواهرم دوست باشه ندارم...وانگهی تو خودتم نمیتونی این اعتماد رو به كسی 

 داشته باشی...میتونی؟

 

لبخندی روی لبم نشست و ناخوداگاه در جواب گفتم:من كه هیچ وقت نخواسته بودم با حمیدرضا دوست بشم...ولی 

 به تو این اعتماد رو پیدا كنه؟!!ببینم پس ناهید چطور تونست 

 

دستم را رها كرد و منهم درب ماشین را باز كردم و پیاده شدم موقعی كه خواستم وارد حیاط بشوم متوجه شدم 

احسان هنوز خیره و متفكر به من نگاه میكند.وقتی وارد خانه شدم بابا رفته بود دفترش و مامان داشت بافتنی 

تاق خودم رفتم لباسهایم را كه عوض كردم مشغول مطالعه ی بعضی از دروسم شدم...ولی میبافت.سالم كردم و به ا

چهره ی حمیدرضا دائم جلوی چشمم بود...نمیدانستم به چه دلیلی اما اوج ناراحتی را در چهره اش دیده بودم...ولی 

خودم به خاطر احترامی كه برای یك پسر منطقی بود نباید به كار من ایرادی میگرفت چرا كه من از نظر  "اگر واقعا

ن مد:الهام...الهام جان...بیا پاییآشخصیتم قائل بودم بهترین تصمیم را گرفته بودم.صدای مامان از طبقه ی پایین 

 كارت دارم.
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كتابها را جمع و جور كردم و رفتم پایین مامان همانطور كه بافندگی میكرد گفت:پنجشنبه تو هم میای خونه ی خانوم 

 ی؟تقو

 

 با تعجب به مامان نگاه كردم و گفتم:خانوم تقوی دیگه كیه؟!!!

 

 خندید و گفت:فیلم بازی نكن...یعنی میخوای بگی نمیشناسی؟

 

 در جواب گفتم:به خدا من كسی رو به این نام نمیشناسم!

 

 مامان در حالیكه نخ را به دور انگشتش میپیچید گفت:مادر ناهید رو تو نمیشناسی؟!!

 

 خه من فامیلیش رو نمیدونستم.آهان...ناهید...آتازه فهمیدم موضوع چیه...گفتم:

 

 مامان ادامه داد:خوب حاال نگفتی میای یا نه؟

 

 كمی فكر كردم و گفتم:نه...نیازی به اومدن من نیس...البته اگه شما ضروری بدونید میام.

 

گفتم ببینم اگه خیلی دلت بخواد بیای تو رو با خودمون  مامان لبخندی زد و گفت:اومدنت كه ضروری نیس...منم

 ببریم در غیر این صورت كه بهتره نیای.

 

 روی مبل كمی جا به جا شدم و گفتم:مامان...میشه یه سوالی بپرسم؟

 

 ره؟آبا عشقی مادرانه نگاهم كرد و گفت:چیه...میخوای بدونی من چطوری و از كی موضوع رو فهمیدم...

 

 .........."و گفتم:دقیقا خندیدم

 

 گفت:اول بلند شو یه لیوان چایی برای من بیار كه خیلی خسته ام تا بعد برات بگم.

 

بلند شدم و صورتش را ماچ محكمی كردم خندید و بافتنی اش را كنار گذاشت و منتظر نشست تا برایش چای ببرم.به 

ختم و بردم وقتی چای را از من میگرفت هنوز لبخند شپزخانه رفتم و در لیوان مخصوص خودش برایش چای ریآ

فرو رفتم و نگاهم به دهان مامان خیره  "مادرانه اش را به لب داشت.رو به روی مامان در یكی از راحتیها تقریبا

ماند.نفس عمیقی كشید و گفت:هنوز خیلی زوده كه احساس واقعی یه مادر رو درك كنی و تا زمانی كه مادر نشده 

متوجه این حس نخواهی شد...هر مادری نوعی دلنگرانی های خاصی نسبت به هر كدوم از بچه هاش داره  "الباشی اص

چهار سال پیش بود كه به یكباره تغییراتی در رفتار و  "كه اغلب این نگرانی ها رو در دلش پنهان میكنه...تقریبا

پیش اومده البته نه از نوع مادی چون با توجه به  متوجه شده بودم كه مشكلی براش "اخالق احسان به میدیدم...كامال

ب توی دلتون تكون بخوره...مشكل احسان آشناختی كه از بابای شما داشتم از این نظر مطمئن بودم كه نمیذاره 

چیزی به غیر از یه مسئله ی مادی یا جزئی بود.كم كم باباتم متوجه ی تغییر اخالقش شد وقتی با ایرج صحبت كردم 
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اونم مثل من حدس میزنه كه احسان به دختری عالقه مند شده...هر چی روزها میگذشت رفتار و حركاتش فهمیدم 

 مجنون وارتر میشد.

 

نرا خورد.دوباره ادامه داد:ایرج زیاد پی گیر قضایا نبود و آدر این موقع مامان لیوان چایی اش را برداشت و كمی از 

ه حال خودش بذارم...اما دلم راضی نمیشد...وحشت داشتم كه نكنه در این دائم به منم سفارش میكرد كه احسان رو ب

بین مشكالت جدی تری برای احسان پیش بیاد اما زیادم نمیتونستم واكنش نشون بدم چرا كه نمیخواستم احسان 

تم از ت.دسمتوجه ی ذره بینی كه روی رفتارش گرفته بودم بشه اما در اون روزها فقط خدا میدونه كه چه به من گذش

همه جا كوتاه بود و احسان هر روز بیشتر از روز قبل رنگ پریده و افسرده تر میشد تا اینكه باالخره یه روز زنگ 

درب رو زدن! تو مدرسه بودی و احسانم دانشگاه بود...قرارم نبود كسی به خونمون بیاد وقتی درب رو باز كردم از 

شد اما همونجا جلوی درب ایستاد و داخل نیومد! از خونه بیرون پنجره دیدم خانوم چادر به سری وارد حیاط 

 اون خانوم رو نمیشناختم! اما بسیار متین و مودب نشون میداد... "رفتم...اصال

 

مامان بقیه ی چایش را هم خورد و دوباره بافتنی را دست گرفت و مشغول شد در ضمن صحبتهایش را هم ادامه 

ب گفتم:ببخشید...شما كی هستید؟ با كی كار دارید؟......بعد از سالم و كلی داد:وقتی جلوش رسیدم با تعج

عذرخواهی كه كرد فهمیدم مادر همون دختریه كه احسان من شیفته ی اون شده!!! انگار خدا دنیا رو به من داده 

كه اونم به خاطر  وردم...وقتی با اون صحبت كردم فهمیدمآبود...با كلی التماس مادر ناهید رو به داخل ساختمون 

ورده و اومده ببینه ما چه طور خانواده ای آدرس ما رو گیر آاینكه خیلی نگران وضع ناهید بوده با هزار كلك 

فش نی رو از كیآهستیم...طفلك اولش خیلی خجالت میكشید و با توضیح اینكه وضع مالی اونها به چه صورته قر

چنین اخالقی رو در پسرم  "د سو استفاده از ناهید رو داره و یا احیاناورد و من رو قسم داد كه اگه احسان قصآبیرون 

سراغ دارم به هر صورتی كه خودم صالح میدونم مانع رابطه ی بین احسان و الهام بشم...وقتی اون رو از احسان 

ی ..خیلمطمئن كردم و به اون قول دادم كه پسر من شیر پاك خورده اس و درست تربیت شده شروع كرد به گریه.

اشك ریخت و تعریف كرد كه با چه مشقتی دخترهاش رو بزرگ كرده...از اون تاریخ به بعد بود كه كم كم من با 

به صورت دوست دراومدم اما بنا به صالحدید خودمون قرار گذاشتیم این دوستی به دور از چشم  "مادر ناهید تقریبا

 بط اونها رو كنترل كنیمبچه ها باشه و هر دو به صورتی نامحسوس رفتار و روا

به صورت دوست دراومدم اما بنا به صالحدید خودمون  "از اون تاریخ به بعد بود كه كم كم من با مادر ناهید تقریبا

قرار گذاشتیم این دوستی به دور از چشم بچه ها باشه و هر دو به صورتی نامحسوس رفتار و روابط اونها رو كنترل 

ین چهار سال احسان به غیر از روسفیدی و سر بلندی چیز دیگه ای برای من به بار كنیم كه الحمداهلل...در ا

نیاورده...حاال هم بعد از گذشت این مدت با مادر ناهید صحبت كردم...اونم راضیه كه دیگه این دو با هم ازدواج كنن 

 یمشون...و اگرم خودشون راضی بودن هر دو رو برای ادامه ی تحصیل و زندگی به كانادا بفرست

 

وقتی صحبت مامان به اینجا رسید دهنم از تعجب باز مانده بود...یعنی مامان حتی میدانسته كه احسان در حدود 

یكسال و نیم است كه برای مهاجرت به كانادا فعالیت میكند...بیچاره احسان را بگو كه چقدر مخفی بودن این موضوع 

 "كه شنیدم نازنین میگفت احسان به فرهاد گفته كه اگر مامان واقعا دو هفته پیش بود "برایش اهمیت داشت.تقریبا
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بخواهد برای ازدواجش با ناهید مشكل تراشی بكند وقتی از ایران رفت ناهید را هم میبرد و در كانادا با هم ازدواج 

 شما اینهمه موضوع رو از كجا میفهمی؟ "میكنند..! خنده ام گرفت.گفتم:مامان...جدا

 

ز همان نگاههای مادرانه ی مخصوصش را كرد و گفت:وقتی مادر شدی میفهمی كه هیچ كاری نیس كه بچه ی باز هم ا

 دم انجام بده و یا تصمیم انجامش رو داشته باشه و پدر و مادرش از اون بیخبر باشن.آ

 

به اتاق خودم مامان مد وقتی اف.اف را جواب دادم فهمیدم احسان است كه برگشته.رفتم باال آزنگ درب به صدا در 

شپزخانه تا شام درست كند.صدای صحبت احسان را با مامان میشنیدم...دیگه در لحن صدایش نگرانی آهم رفت به 

رامش دارد چرا كه همه چیز برعكس تصورش شده بود آوجود نداشت...میدانستم در دلش چقدر احساس خوشی و 

عشق و محبت عوض كرده بود معلوم بود بخاطر افكار غلط و و وحشتی كه از مامان داشت چقدر زیبا جایش را با 

بدی كه در این چند سال نسبت به مامان داشته چقدر شرمنده است و همه را میخواهد به گونه ای با عذرخواهی 

ن دید عمیقی كه دارد آجبران كند اما كالم عذرخواهی را در حرفهای پر از محبتش نهفته بود و مطمئن بودم مامان با 

تك تك كلمات احسان را چه بگوید و چه به زبان نیاورد و در دلش نگه دارد به راحتی میشنود و میفهمد.شب موقع 

شام با اینكه سعی كردیم دیر شام بخوریم تا بابا هم بیاید اما وقتی تلفن زد و گفت كه خیلی كار دارد مجبور شدیم 

م خوردیم مامان ترجیح داد كه صبر كند تا بابا بیاید.بعد از شام در نبودن او شام را بخوریم.البته فقط من و احسان شا

خیلی خسته بودم بنابراین شب بخیر گفتم و به اتاق خوابم رفتم و سریع هم به خواب رفتم.صبح با صدای بارونی كه 

ه یرون رفتروی كانال كولر میخورد از خواب بیدار شدم.وقتی پایین رفتم بابا را ندیدم چون خیلی زود از خانه ب

ا سنگین را با شركایش در قیطریه دست گرفته بودند سه ت "بود.اینطور كه مامان میگفت بابا سه تا پروژه ی نسبتا

پارتمان سازی دارند...مامان خیلی خوشحال بود و بالطبع منهم از این موضوع آزمین معامله كرده بودند و قصد 

دانشگاه چون باران شدید بود احسان مرا رساند.تا ظهر حتی یك خوشحال شده بودم.بعد از صبحانه برای رفتن به 

ینده كارهای عملی آشدید بود.از هفته ی  "لحظه هم نتوانستم از ساختمان دانشكده خارج شوم چرا كه بارون واقعا

دند و ودر بیمارستان طبق برنامه ای كه دانشكده تعیین كرده بود شروع میشد.دو بیمارستان را به ما معرفی كرده ب

نها ترجیح دادم به بیمارستان دوم  كه هم بزرگتر بود هم مجهزتر آمن با توجه به مسیر ماشین خورش از خانه تا 

مراجعه كنم.ظهر وقتی خواستم از دانشكده بیرون بیایم هنوز باران ادامه داشت.نازنین خیلی اصرار كرد به همراه او 

بروم البته فرهاد خیلی ناراحت شد ولی وقتی گفتم كه برای خرید كتاب و فرهاد به خانه بروم ولی ترجیح دادم تنها 

نها هم دیگر اصراری نكردند.چتر همراهم نبود و با اینكه سعی میكردم از زیر سقفهای مغازه های آباید معطل بشوم 

 كنار خیابان رد بشوم اما خیس خیس شده بودم و با توجه به.............

 

با اینكه سعی میكردم از زیر سقفهای مغازه های كنار خیابان رد بشوم اما خیس خیس شده بودم چتر همراهم نبود و 

و با توجه به بلندی مژه هایم اگر كسی زیاد دقت نمیكرد گمان میبرد گریه میكنم! چون درست مثل قطرات اشك از 

سرم گرفته شد!برگشتم نگاه مژهام آب میریخت!هنوز خیلی از دانشكده دور نشده بودم كه یكدفعه چتری روی 

كردم دیدم حمیدرضا با لبخندی  به لب فقط نگاهم میكند!!! نمیدانم چرا ولی خودمم خنده ام گرفت! گفت:چرا توی 

 این بارون بدونه چتری؟
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 گفتم:صبح با احسان اومدم و فكر نمیكردم بارندگی طول بكشه!

 

 حاال چرا چتر رو از من نمیگیری؟ ورد و گفت:خوبآدوباره لبخند خاص خودش را به لب 

 

 خندیدم و گفتم:خودتون چیكار میكنی؟

 

 جواب داد:من مهم نیستم...بگیر برو...

 

 چتر را داد تو دست من و یقه ی بارونی بلندش را باال كشید و گفت:كاری نداری؟

 

 داشتین؟ چتر توی دستم بود برای لحظاتی بهش خیره شده بودم و بعد گفتم:اینجا چیكار

 

 سامسونت را در دستش جابجا كرد و گفت:اگه بهت برنخوره باید بگم اومده بودم ببینمت!

 

 لبخندی زدم و گفتم:پس...چقدر بیكار شدی كه برای یه همچین كاری اومدی...

 

 به چشمهایم خیره شد و گفت:بیكار نبودم...ولی تو از هر كاری منو بیكار كردی.

 

نمیتوانستم باور كنم كه یك پسر به این راحتی حرف دلش را به یك دختر  "وابش را بدهم اصالنمیدانستم چی ج

بهایی كه در اثر ریزش باران صورتم را خیس كرده بود پاك كردم و همانطور نگاهش آبگوید!!! با دست دیگرم 

را  ودیم و راه عابرین دیگروسط پیاده رو ب "كردم.لبخندی روی لبانش بود و چشم از صورت من برنمیداشت.تقریبا

سد كرده بودیم؛بازویم را گرفت و به كنار پیاده رو برد؛نزدیك نرده های دانشكده ایستادیم تا راه برای عبور پیاده 

ها باز باشد.حاال باران او را هم خیس كرده بود؛توی چشمهاش چیز خاصی موج میزد؛نمیدانستم باید چی بگویم! 

ده بود.هنوز با لبخند نگاهم میكرد؛خواستم بگویم)ببین حمیدرضا من از این روابط بین حالت كالفه گی بهم دست دا

 دختر و پسرها خوشم نمیاد(كه گفت:بازم میخوای دنبال كتابها بگردی نه؟

 

نگاهش كردم؛قطره های باران حاال حتی به شیشه های عینكش میریخت ولی با شوق عجیبی بهم خیره بود! با سر 

ورد و سامسونتش را روی پایش باز كرد؛سه جلد كتاب نو كه آادم.یكدفعه دیدم دست راستش را باال جواب مثبت د

 ورد و گفت:بیا...سه جلد رو برات خریدم...مال خودم نیس...برای تو خریدم.آداخل یك كیسه نایلونی بود بیرون 

 

را بست.كیسه را از دستش گرفتم و او  با تعجب نگاهش كردم و ناخودآگاه لبم را با دندان گزیدم.در سامسونتش

هم چتر را از من گرفت؛طوری چتر را در دست گرفت كه حاال هر دو زیر آن قرار گرفته بودیم.با اشتیاق در كیسه را 

ر نمیدونم چطوری تشك "نو بودند! خیلی خوشحال شده بودم گفتم:واقعا "باز كردم؛درست میگفت كتابها كامال

 كتابها رو اونهم با این شرایط پیدا كنی؟ كنم...چطور تونستی این

 

دوباره كتابها را داخل كیسه گذاشتم وقتی سرم را باال گرفتم متوجه شدم هنوز داره نگاهم میكنه! گفت:الهام...بیا 

 بریم با هم ناهار بخوریم...خواهش میكنم.
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 گفتم:ولی من باید برم خونه.

 

 ن خبر داره...بهش تلفن كن خودت متوجه میشی.سریع گفت:من با احسان صحبت كردم...او

 

 احسان نیس...مامانم خونه منتظرمه... "گفتم:ببین حمیدرضا...موضوع اصال

 

 مد و گفت:داری بهوونه میاری!!!آبه میان حرفم 

 

 حرف...حرف بهوونه نیس... "گفتم:نه...اصال

 

رۀ احسان را روی گوشی دیدم! گوشی را كه جواب دادم یكدفعه صدای زنگ گوشی ام بلند شد! وقتی نگاه كردم شما

صحبت كرده! البته اسمی از حمیدرضا نبرد فقط از من پرسید:كه كی  "معلوم بود كه حمیدرضا با او قبال "كامال

 برمیگردی؟

 

میدانست احسان چی پرسیده چون بالفاصله گفت:بگو ساعت سه و نیم یا چهار جلوی درب خونه "حمیدرضا دقیقا

 میرسونمت!

 

خرین لحظه شنیدم آو قبل از اینكه من جمله را برای احسان تكرار كنم خود احسان صدای حمیدرضا را شنید! فقط 

 كه گفت:سالم برسون...

 

یك پیاده  "نطرف خیابان رفتیم و بعد از تقریباآو بعد خداحافظی كرد و گوشی قطع شد.با هدایت دست حمیدرضا به 

نش رسیدیم و سوار شدیم.در همان حال رانندگی پرسید:دوست داری بریم رستوران یا جای روی كوتاه به ماشی

 خاصی رو در نظر داری؟

 

 گفتم:من پیتزا خیلی دوس دارم...

 

 خندید و گفت:باشه پس میریم یه جایی كه پیتزا بخوریم.

 

ما آماده  شلوغ بود و تا پیتزای "نسبتا نیم ساعت رانندگی جلوی یك پیتزا فروشی توقف كرد.مغازه "بعد از تقریبا

بشود حدود بیست دقیقه ای طول كشید؛فهمیده بودم كه حمیدرضا از این معطلی چقدر خوشحال است.تا غذای ما 

حاضر بشود خودم را مشغول ورق زدن كتابها كردم و در عین حال متوجه بودم كه حمیدرضا دستش را زیر چانه اش 

 ای در دست من و گاهی هم به من نگاه میكرد.پرسید:راستی برای كار عملی كجا میری؟زده گاهی به صفحات كتابه

 

همانطور كه مشغول ورق زدن كتابها بودم بیمارستانی را كه برای كارآموزی در نظر گرفته بودم را به او گفتم؛یكدفعه 

 مثل برق گرفته ها شد و گفت:جدی میگی؟

 

 و بهش نگاه كردم و گفتم:آره...چطور مگه؟سرم را از روی كتابها بلند كردم 
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از چشمهاش برق شوق میبارید و گفت:آخه منم اونجام و طرحم رو میگذرونم...البته اگه بشه اسمش رو طرح 

 گذاشت...حاال چی شد اونجا رو انتخاب كردی؟

 سرم را از روی كتابها بلند كردم و به او نگاه كردم و گفتم:آره...چطور مگه؟

 

چشمهایش برق شوق میبارید و گفت:آخه منم اونجام و طرحم رو میگذرونم...البته اگه بشه اسمش رو طرح از 

 گذاشت...حاال چی شد اونجا رو انتخاب كردی؟

 

 گفتم:آخه مسیر ماشین خورش برام راحتتر بود...

 

 لبخندی زد و گفت:دیگه نگران مسیر نباش خودم دربست درخدمتم...

 

پیتزای خوشمزه ای داشت و به جرات میتوانم بگویم با اینكه  "وردند.واقعاآت...در این موقع غذایمان را خنده ام گرف

غذایش از كیفیت باالیی برخوردار بود.از شیشه  "خیلی جاها برای خوردن پیتزا با احسان رفته بودم اما اینجا واقعا

درضا سفارش نسكافه داد.توی آن هوا عطر نسكافه بیرون را نگاه میكردم هنوز از شدت باران كم نشده بود؛حمی

حسابی آدم را سر حال می آورد.هنوز ساكت بود از رفتارش فهمیدم چیزی میخواهد بگوید ولی انتظارم زیاد طول 

 نكشید چون بعد از گذشت لحظاتی به چشمهایم نگاه كرد و گفت:الهام...

 

 كمی از نسكافه ام را خوردم و گفتم:بله...

 

حالیكه كمی شكر به فنجانش اضافه میكرد ادامه داد:ببین من تا حاال عشق رو اینجوری تجربه نكردم ولی حاال كه در 

ذره ذره دارم به عمق میرسم همین اول راه یه خواهشی ازت دارم...و این خواهشم رو عاجزانه میخوام همیشه به 

 خاطر داشته باشی...

 

م تمام حواسم را جمع كنم ببینم چی میخواهد بگوید بنابراین فنجانم را خیلی جدی داشت صحبت میكرد؛سعی كرد

روی میز گذاشتم و دو دستم را زیر چانه ام زدم و نگاهش كردم تمام قصدم این بود كه حواسم را روی حرفهایش 

ن...برای كرام گفت:الهام هیچوقت اینجوری نگام نآمتمركز كنم.یكدفعه لبخندی زد و سرش را پایین گرفت و خیلی 

 حرفام یادم میره..! "اینكه اصال

 

دستم را از زیر چانه ام برداشتم و به صندلی تكیه دادم و گفتم:خوب...پس من چه جوری باید به حرفت كه اینقدرم 

 از نظر خودت مهمه توجه كنم!؟

 

 دوباره لبخندی زد و گفت:فقط میخوام گوش كنی  من به همین قانعم.

 

 گفتم:خوب؟

 

 ك دستش را به صورتش كشید و گفت:این حرفی كه االن میزنم رو هیچ وقت نمیخوام تكرار كنم! اون اینه كه...ی
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دوباره ساكت شد.برای چند لحظه نگاهش كردم ولی ساكت شده بود! حوصله ام سر رفت و گفتم:خوب...بگو...چی 

 میخواستی بگی؟

 

م چه جوری ولی بدجوری اسیرم كردی...من كسی نبودم كه به غیر از ادامه داد:الهام...خیلی دوستت دارم...نمیدون

درس و دانشگاه به چیز دیگه ای توجه داشته باشم...ولی از همون روزی كه توی كتابفروشی دیدمت درست مثل این 

رۀ ذ بود كه دلم رو گم كردم دائم در وجودم چیزی تهی و خالی میشد وقتی خوب فكر كردم فهمیدم تویی كه با ذره

 وجودم بازی میكنی...

 

به این حرفها میخندیدم و چون  "خنده ام گرفته بود.دوباره یك دستش را زیر چانه اش قرار داد و گفت:منم قبال

ام عشقی وجود نداره در نتیجه تم "دلبستگی و عاشقی رو تجربه نكرده بودم و همیشه فكر میكردم اصال "هنوز واقعا

 هرزگی و بطالت وقت میدونستم اما حاال نظرم عوض شده...روابط دخترها و پسرها رو 

 

تمام مدتی كه این حرفها را میزد مطمئن بودم هنوز قسمت اصلی حرفش را نگفته!باالخره بعد از شكستن یك 

سكوت طوالنی كه سرش پایین مانده بود و به شكلهای روی میز خیره شده بود سرش را بلند كرد و مستقیم توی 

گاه كرد و گفت:الهام...با تمام این حرفها كه گفتم و میدونم كه در ادامۀ این روابط چقدر دلبستگی و عالقه چشمهایم ن

ام به تو بیشتر خواهد شد؛اما همین االن  یه خواهش رو عاجزانه ازت دارم و اون اینه كه))هیچ وقت با احساس من 

 بازی نكن..!((

 

 بود اخمهایم هم در هم رفت و گفتم:منظورت چیه؟!!........... حاال نه تنها از تعجب چشمهایم گرد شده

 

 حاال نه تنها از تعجب چشمهایم گرد شده بود اخمهایم هم در هم رفت و گفتم:منظورت چیه؟!!

 

بالفاصله در جوابم گفت:عصبانی نشو...منظورم اینه كه هر چقدر دوستی و روابطمون طول كشید مهم نیس! اگه هر 

توی زندگیت پیدا شد كه به من ترجیحش میدادی...من رو بازی ندی...اونقدر شعور دارم كه اگه روزی لحظه كسی 

واقعیت رو بهم بگی با وجود تمام تلخیش اونرو بپذیرم؛گرچه ممكنه خودم از بین برم ولی نمیخوام در هیچ لحظه ای 

برای من تلخ باشه مهم نیس...اما فقط با من با احساسم بازی كنی...همیشه خود واقعیت باش هر چقدرم اون واقعیت 

 و دلم بازی نكن...

 

 ساكت نگاهش میكردم.همانطور كه بهم نگاه میكرد گفت:این قول رو به من میدی؟...من فقط همین رو ازت میخوام.

 

ه با من طگفتم:اگه تو ذهنت نسبت به من این پیشگویی رو میكنه پس خیلی اشتباه میكنی كه اصرار به ادامۀ راب

 داری...

 

مد و گفت:نه...ناراحت نشو...من در مورد تو این فكر رو نمیكنم...ولی از بس شنیدم و در مورد بچه آبه میان حرفم 

 های دانشگاه این بازیها رو دیدم فقط همین باعث شده كه از تو این خواهش رو داشته باشم.
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 كردم.تكرار كرد:قول میدی؟ لبخند كمرنگی روی لبهایم نشست و فقط خیره نگاهش

 

 گفتم:به تو قول میدم كه نه با احساس تو و نه با احساس هیچ كس بازی نكنم؛این خصلت در وجود من نیس.

 

لبخندی از رضایت توی صورتش نقش بست و دیگر صحبتی نكرد.بعد از اینكه نسكافۀ هر دوی ما تمام شد 

 گفتم:حمیدرضا میشه من رو برسونی خوونه؟

 

بلند شد و بارونی اش را كه پشت صندلی گذاشته بود پوشید و گفت:من میرم صورت حساب رو بپردازم...صبر كن 

 االن برمیگردم و میریم.

 

وقتی رفت سامسونتش را از زیر میز برداشتم و جلوی درب خروجی منتظرش ایستادم؛بعد از چند دقیقه برگشت و 

در دست من است لبخندی كه حاكی از هزار تشكر بود را به لب آورد و رفت كه سامسونتش را بردارد وقتی دید 

سه و ده دقیقه بود كه جلوی درب  "آمد؛بعد از تشكر آنرا از من گرفت و با هم از درب بیرون رفتیم.ساعت تقریبا

زاده در هفته آ منزلمان نگه داشت.به خاطر ناهار از او تشكر كردم وقتی خواستم پیاده بشوم گفت:الهام...من دو روزم

یكی همین  شنبه ها و دیگری چهارشنبه ها...یادت باشه این دو روز هفته برنامه ی خاصی برای خودت نذاری چون 

 اگه تو هم راضی باشی این دو روز رو با هم بیرون باشیم.

 

تی تشكر كردم.وقبرگشتم و نگاهش كردم و فقط خندیدم وقتی از ماشین پیاده شدم دوباره به خاطر كتابها از او 

خداحافظی كردم هنوز چند متر جلوتر نرفته بود كه دیدم دوباره ایستاد و بوق كوتاهی زد فهمیدم كاری دارد 

 خواستم به طرفش بروم كه از ماشین پیاده شد و گفت:صبحها چه ساعتی میری دانشكده؟

 

 دانشكده اومده بودم.به "گفتم:من فقط یكشنبه؛دوشنبه؛سه شنبه دانشكده هستم امروزم استثنا

 

 گفت:خوب...همین روزا...چه ساعتی از خونه خارج میشی؟

 

كمی فكر كردم و گفتم:اگه هوا مساعد باشه شش و نیم ولی اگه شرایط جوری باشه كه ماشین سخت گیرم بیاد 

 شش از خونه خارج میشم. "معموال

 

 ش میام دنبالت.بالفاصله گفت:از این به بعد تنها دانشكده نرو منتظر با

 

 خندیدم و گفتم:دیدی گفتم خیلی بیكاری...

 

 او هم خندید و گفت:تو اینطوری فكر كن...ولی یادت نره بهت چی گفتم...منتظر باش تا بیام دنبالت.

 

 دوباره خندیدم و گفتم:و اگه نیومدی به استادم چی بگم؟بگم ببخشید استاد...حمیدرضا دنبالم نیومد!!!

 

 لیكه دوباره سوار ماشین میشد خندید و گفت:نگران نباش سرم بره حرفم نمیره.در حا
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ورد و خداحافظی كرد و دور شد.كلیدم را از جیبم بیرون آوردم و درب را باز آدستش را از شیشۀ ماشین بیرون 

ه شدم دوباره از كردم وقتی وارد حیاط شدم فهمیدم احسان هنوز نیامده چون ماشینش در حیاط نبود.وارد هال ك

باران خیس شده بودم؛مامان وقتی چشمش به من افتاد بعد از اینكه جواب سالمم را داد گفت:سریع برو حمام یه 

 دوش آب گرم بگیر تا سرما توی تنت نمونه.

 

تم اشمقنعه ام را درآوردم و كاپیشنم را روی یكی از رادیاتورهای هال انداختم و نشستم؛مامان رفت به آشپزخانه.د

دلم نمیخواست با توجه به زیركی مامان  "افكارم را جمع و جور میكردم تا اتفاق امروز را برای مامان تعریف كنم؛اصال

كه این اواخر متوجۀ آن شده بودم دستم پیش مامان رو بشود.به همین خاطر تصمیم گرفتم از همین ابتدا همه چیز را 

میمهای آینده ام را بگیرم.دیدم مامان در آشپزخانه مشغول دم كردن خودم برایش بگویم تا با صالحدید مامان تص

چایی است.وقتی كارش تمام شد و برگشت دید كه من هنوز در هال روی یكی از مبلها نشسته ام با تعجب گفت:ا...تو 

 هنوز اینجا نشستی؟!! مگه نگفتم برو حمام؟!!

 

 گفتم:مامان میتونم باهاتون صحبت كنم؟

 

دم؛ابروهایش را باال برده بود و به من خیره نگاه كرد.سرم را پایین انداختم؛نمیدانم چرا ولی تحمل خیره نگاهش كر

 شدن چشمهایش را روی خودم نداشتم!وارد هال شد و رو به روی من نشست و گفت:اتفاقی افتاده؟

 

 دوباره به مامان نگاه كردم و گفتم:نه...نگران نشید...فقط...

 

 ؟...چرا مثل آدم حرف نمیزنی؟گفت:فقط چی

 

 از من نمیپرسید كه ناهار كجا بودم؟ "آرام آرام دكمه های روپوشم را باز كردم و گفتم:چرا شما اصال

 

نفسی به راحتی كشید و گفت:ترسیدم...فكر كردم مشكلی برات پیش اومده...خوب دختر این كه دیگه سوال 

 تو با یكی از دوستات ناهار بیرونی. نداره...احسان سر ظهری زنگ زد و گفت كه

 

 دوباره به چشمهای مهربان مامان نگاه كردم و گفتم:فقط همین رو گفت؟یعنی نگفت با كی بیرونم؟

 

مامان از جایش بلند شد و دوباره به سمت آشپزخانه رفت و در همان حال گفت:چرا مزخرف میگی؟خوب گفت كه با 

 بود چیز دیگه ای هم بگه؟! یكی از دوستاتی دیگه...مگه قرار

 

وری ظروف شسته از جا ظرفی شد؛همانطور كه روی راحتی نشسته بودم آمامان به آشپزخانه رفت و مشغول جمع 

 گفتم:مامان...

 

 از آشپزخانه بیرون نیامد و از همانجا گفت:چیه؟بگو.

 

 ا هم ناهار خوردیم.لبم را با دندان گزیدم و گفتم:من با حمیدرضا بیرون بودم...رفتیم ب
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مامان در آشپزخانه ساكت شده بود اما بیرون نیامد؛فهمیدم هیچ حركتی هم نمی كند چون دیگر صدای پایش و یا 

ظرفی هم به گوشم نمی رسید.سرم را پایین انداخته بودم و منتظر ماندم سواالتش را شروع كند.اما هیچی نگفت فقط 

 دم كه گفت:بلند شو برو حمام...چند بار بگم؟سكوت بود.بعد از چند لحظه فقط شنی

 

شاید گستاخی كرده بودم یا بچه گی اما این چیزی بود كه به ذهنم رسیده بود؛من دلم میخواست مامان از وضع من 

باخبر باشد؛اگر بنا بود كاری بكنم دلم نمیخواست با دروغ و پنهان كاری باشد چرا كه دروغ و پنهان كاری را  "كامال

انجام اعمال ناشایست شاید مجاز میدانستم؛پس اگر بنا بود این عمل من كاری ناشایست باشد چه بهتر شروع در 

نشده به پایان برسد.از روی راحتی تكان نخوردم؛حاال مامان در درگاه آشپزخانه ایستاده بود و مرا نگاه میكرد؛سرم 

یكی از راحتی ها نشست و گفت:خوشحالم كه در تربیت را بلند كردم دیدم به من نگاه میكند.آمد داخل هال و روی 

بچه هام زیاد به خطا نرفتم...حاال بلند شو برو حمام...زیادم خودت رو درگیر قضایا نكن...احسان همه چیز رو در 

مورد حمیدرضا به من گفته...مطمئن باش هر قدر حواسم به احسان بوده...صد برابرش نسبت به تو حساسم...مطمئن 

گه دقیقه ای از حال احسان بیخبر نبودم؛ثانیه ای هم از وضعیت تو غافل نموندم و این وضعیت تا وقتی كه زنده باش ا

هستم و تو و احسان رو به سر و سامون نرسوندم ادامه داره و از این تاریخ به بعد شاید بیشترم بشه اما نه به صورتی 

لحظه ای نیست كه در زندگیت سپری بشه و من از اون كه تو اونرو احساس كنی و معذب بشی ولی مطمئن باش 

بیخبر باشم...حاالم دیگه نمیخوام در این مورد از زبونت چیزی بشنوم...هروقت خودم ازت سوالی كردم اون موقع 

 ازت انتظار پاسخ دارم...خوب دیگه بلند شو برو دوشت بگیر...

 

داشتن چنین مادری احساس غرور بهم دست داده  از "نمیدانستم در آن لحظه باید چی بگویم ولی واقعا

از داشتن چنین مادری احساس غرور بهم دست داده بود؛برای  "بود.نمیدانستم در آن لحظه باید چی بگم ولی واقعا

لحظه ای چنان دلم قرص و محكم شد و مامان برایم به منزلۀ بزرگترین تكیه گاه و پشت و پناه جلوه كرد كه 

م بلند شدم و دستم را دور گردنش انداختم ولی نفهمیدم چرا گریه ام گرفت..! او هم مثل فرشته ای ناخودآگاه از جای

كه یك بچۀ كوچك را در آغوش بگیرد بغلم كرد و فقط برای چند دقیقۀ متوالی نوازش دستهای مهربانش را روی 

و تم زد و گفت:بسه دیگه...بلند شسرم حس میكردم.بعد از چند دقیقه كه به همین منوال گذشت دو ضربۀ مالیم پش

برو حمام االن سر و كلۀ ایرج و احسان هم پیدا میشه...بلند شو به كارم برسم...هنوز فكری برای شام نكردم...یه 

 ساعت دیگه باید برای شام گریه كنی...

 

 ی...خنده ام گرفت و دوباره بوسیدمش؛او هم مرا بوسید و آرام گفت:فقط بپا دست از پا خطا نكن

 

بعد بلند شد و به آشپزخانه رفت.منهم رفتم باال و حوله ام را برداشتم و به حمام رفتم.وقتی بیرون آمدم احسان 

ه من نگاه ب "یك ساعت بعد بابا هم آمد.در تمام مدتی كه برای شام پایین بودم احسان اصال "برگشته بود و تقریبا

كرد و سعی داشت به هیچ عنوان با من برخورد نكند؛منهم وقتی این نمیكرد و دائم خودش را به هر چیزی سرگرم می

مطلب را فهمیدم ترجیح دادم كمتر جلوی چشمش باشم.بابا بعد از شام كلی مدارك و اسناد روی میز ناهارخوری 

گذاشت و حسابی سرش با آنها گرم بود؛مامان گفته بود كه كار سنگینی را شروع كرده است و برای همین موضوع 

چكهای سنگینی هم كشیده.در مسائل مادی مامان هیچ وقت در كار بابا دخالت نمیكرد؛یعنی بابا هیچ وقت این اجازه 
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را به مامان نداده بود برای همین آن شب هم وقتی بابا در ناهارخوری مشغول بررسی اسنادش شد طبق روال همیشه 

خودمان در طبقۀ باال رفتیم.یكشنبه صبح كه بیدار شدم من و احسان بعد از گفتن شب بخیر برای خواب به اتاقهای 

احسان هنوز خواب بود؛میدانستم امروز كالس ندارد ولی همیشه عادت داشتم صبحها حتی برای یك لحظه هم شده 

ببینمش؛آرام درب اتاقش را باز كردم مثل همیشه روی تخت خوابیده بود و بالشتش را روی سرش گذاشته بود.كمی 

نگاهش كردم؛خیلی دوستش داشتم دلم میخواست بالشتش را بردارم و صورتش را ببوسم اما میدانستم ایستادم و 

اگر این كار را بكنم دیگر نمیتواند بخوابد؛بنابراین بیصدا برگشتم و به محض اینكه خواستم از اتاقش خارج شوم به 

 آرامی صدا كرد:الهام...

 

م بالشت هنوز روی سرش است.از دیشب كه آمده بود فقط جواب سر جایم میخكوب شدم.به طرفش برگشتم دید

سالم من را داده بود و بعد از آن در تمام مدت سعی كرده بود نه به من نگاه كند و نه با من حرفی بزند!!! برای لحظه 

ببینم كه  شتشای فكر كردم اشتباه میكنم و فقط به نظرم رسیده كه مرا صدا كرده! دوال شدم تا صورتش را از زیر بال

دیدم بالشت را از روی صورتش برداشت و چراغ خواب كنار تختش را روشن كرد.گفتم:ای وای معذرت...بیدارت 

 كردم؟

 

 بلند شد و روی تختش نشست و گفت:نه...خیلی وقته بیدارم!

 

 ری دانشكده؟دستش را الی موهایش كرد و در حالیكه هنوز سعی میكرد به من نگاه نكند گفت:با حمیدرضا می

 

اونطور كه تو حمیدرضا رو میشناسی  "رفتم كنارش روی تخت نشستم و گقتم:ببین احسان...من اصال

به  "نمیشناسمش...نظر تو همیشه برای من مهم بوده ولی در این مورد خیلی بیشتر مهمه...من اگه بدونم كه تو اصال

 ناراحت نمیشم...اتفاقی "به جون احسان قسم میخورم...اصالایجاد یا ادامۀ رابطۀ بین من و حمیدرضا راضی نیستی...

نیفتاده...همه چیز رو تموم شده فرض میكنم...به جون احسان قسم خوردم...تو خودت میدونی كه چقدر برام 

 عزیزی...پس...

 

 ومدهاحسان برگشت و به صورت من نگاه كرد و گفت:الهام مطمئن باش هر كس دیگه غیر از حمیدرضا طرف تو ا

 بود االن گورشم كنده بودن...ولی با تمام این حرفها...

 

 بالفاصله گفتم......................

 

احسان برگشت و به صورت من نگاه كرد و گفت:الهام مطمئن باش هر كس دیگه غیر از حمیدرضا طرفت اومده بود 

 االن گورشم كنده بودن...ولی با تمام این حرفها...

 

 گفتم:چی؟ با تمام این حرفها چی؟بالفاصله 

 

 دستش را دور گردنم انداخت و گفت:غیر از اینكه من دائم مراقبتم...خودتم مراقب باش.
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بعد پیشانیم را بوسید.دلیلش را نفهمیدم ولی حلقۀ اشكی به چشمهایم نشست.از جایم بلند شدم و او را تنها 

آماده كرده بود.از آثار به جا مانده معلوم بود بابا صبحانه اش را خورده گذاشتم.وقتی به پایین رفتم مامان صبحانه را 

و رفته.بعد از اینكه صبحانه ام را خوردم رفتم باال تا آماده شوم و به دانشكده بروم كه متوجه شدم احسان به حمام 

نه ایش گرفته.از خارفته! میدانستم موضوع من و حمیدرضا خواب راحت صبح را كه همیشه شیفته اش بود از چشمه

كه بیرون میرفتم احسان از حمام بیرون آمده بود؛وقتی با او خداحافظی میكردم به من نگاه نكرد و فقط جوابم را 

داد.از مامان هم كه خداحافظی كردم سفارش كرد چتر بردارم چون هنوز هوا ابری و گرفته بود.چترم را از روی جا 

تم.بارش باران باز شروع شده بود و به خاطر شرایط فصل و آب و هوای ابری لباسی دم درب برداشتم و به حیاط رف

آنروز آسمان كمی دیرتر از معمول روشن میشد.وقتی از درب حیاط بیرون رفتم با خاموش و روشن شدن چراغهای 

ه به طرف نكماشینی كه چند متر عقبتر از خانۀ ما پارك كرده بود فهمیدم حمیدرضاست كه منتظرم مانده.به محض ای

ماشینش رفتم او هم پیاده شد و با لبخند جواب سالم من را داد و صبح بخیری هم گفت.وقتی سوار ماشین شدم داخل 

 ماشین بر عكس هوای پاییزی بیرون خیلی گرم بود.پرسیدم:تو امروز كالس داری؟

 

 باز هم همان لبخند پر از محبتش به لبش آمد و گفت:نه.

 

 زود از خونه بیرون اومدی؟ نمیخوام بگی به خاطر من این كار رو كردی... گفتم:پس چرا صبح

 

 این بار با صدای دلنشینی خندید و گفت:نه كالس ندارم...ولی باید بیمارستان باشم.

 

احساس  "خوشحال شدم! چون اگر میخواست بگوید كه فقط به خاطر من این موقع صبح از خانه خارج شده مطمئنا

 ن دست نمیداد.بعد از طی مسیر كوتاهی گفت:الهام پنجشنبه میای بریم تولد؟خوبی به م

 

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:تولد؟!!...نه.

 

 همانطور كه ماشین را هدایت میكرد با تعجب بیشتری نسبت به حالت من؛رو كرد به من و گفت:چرا؟!!

 

من داشت؟ شاید او فكر میكرد من آنقدر بی پروا هستم كه  از حرفش ناراحت شده بودم...چرا او این خواسته را از

بعد از این مدت كوتاه آشنایی خیلی راحت راضی به رفتن در هر مهمانی با او باشم!!! دوباره پرسید:چرا 

 نمیای؟...حرف بدی زدم؟

 

 كمی اخمهایم در هم رفته بود.نگاهی بهش كردم و گفتم:تو در مورد من چی فكر كردی؟

 

 شمهایم خیره شد و گفت:خیلی...خیلی اونقدر كه تمام لحظه هام فقط به تو فكر میكنم...به چ

 

 به میان حرفش پریدم و گفتم:اه...بسه...اینقدر رومانتیك صحبت نكن.

 

 خیلی جدی گفت:من جدی میگم...تمام لحظه هام با فكر كردن به تو پر شده...
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فتم:برای همینه كه فكر كردی من همه جا با تو راه میفتم و میام؟ ببین من كیفم كه روی پایم بود را چنگ زدم و گ

نمیدونم تو با چه دخترهایی تا حاال نشست و برخاست داشتی ولی چیزی رو كه دلم میخواد بدونی اینه كه من 

 اونطوری كه تو فكر میكنی نیستم.

 

گفت:مگه من در مورد تو چه فكری كردم كه  پشت چراغ قرمز ماشین را متوقف كرد و خیره به من نگاه كرد و

كوچكترین خطری برای  "اینقدر عصبانی شدی؟ در ثانی من خودم حواسم خیلی جمعه جایی تو رو ببرم كه احیانا

اهل رفتن به اون مهمونیهایی كه شاید در ذهن تو باشه نیستم؛من  "شخصییتت هم نداشته باشه چرا كه خودم اصال

پنجشنبه با من بیای تولد...چرا اینقدر زود قضاوت میكنی و به سرعت عصبی میشی؟!! اول فقط از تو خواستم كه 

 بپرس تولد كی...كجا...بعد اگه دیدی من حرف نامربوط زدم اونوقت یه گوله آتیش بشو...

 

فتم و ه بیچراغ سبز شد و دوباره ماشین را به حركت درآورد.گفتم:تو چطور فكر میكنی كه من باید هر جا با تو را

 بیایم من...

 

كمی عصبی شد و گفت:الهام...چرا هی میگی هر جا...هر جا...من خودم اونقدر شعور دارم كه تو رو هر جایی 

نبرم...پنجشنبه تولد اشكان پسر برادرمه و براش جشن گرفتن منم دیدم بهترین موقعیته كه تو رو به خونواده ام 

 بینی...معرفی كنم در ضمن تو هم اونها رو ب

 

 بالفاصله گفتم:دیگه بدتر...بیام بین خونواده ات كه چی بشه؟!! بیام تا اونهام بگن چقدر ول و...

 

عصبی شده بود؛با سرعت خیلی وحشتناكی در بزرگراه مشغول رانندگی شده  "نگذاشت حرفم تمام شود حاال واقعا

چه طرز تفكریه كه تو داری؟!! تو از كجا میدونی كه بود در حالیكه كالفه گی از صدایش میبارید گفت:الهام این 

 دیگران  در مورد تو چطور فكر میكنن در حالیكه هیچ شناختی نسبت به اونها نداری؟!!

 

 سرعت ماشینش هر لحظه بیشتر میشد بنابراین با دستپاچگی گفتم:حاال چرا اینطوری رانندگی میكنی؟!!...چه خبره؟

 

نسبت به سرعت باالیش استرس پیدا كرده ام به آرامی از خط سرعت فاصله گرفت و كم  بالفاصله فهمید كه چقدر

اونطوری كه تو فكر میكنی نیستن...من پدرم  "كم شتاب ماشین را گرفت بعد گفت:ببین الهام...خونوادۀ من اصال

ساله  8ین؛دو دخترسالها پیش فوت كرده؛دو برادر دارم كه هر دو پزشكن و ازدواج كردن؛برادر بزرگم امیرحس

سالشه.همسر امیرحسین دخترخالمه و 2ساله داره و برادر دومم هم امیرمسعود كه یه پسر داره به نام اشكان و 9و

خونه داره؛همسر امیرمسعودم نسبت فامیلی با ما نداشته اما دختر خیلی خوبیه اونم خونه داره.در حال حاضر من با 

یگم جشن تولده نه اون جشنی كه در ذهن توس بلكه یه مهمونیه خونوادگی و مامانم زندگی میكنم؛پنجشنبه هم كه م

ه به خاطر اینه ك "مختصره كه در نهایت خونوادۀ همسر امیرمسعودم خواهند بود.من قصدم از بردن تو به تولد صرفا

ه راری كه منجر بمامان تو رو ببینه چرا كه وقتی از تو براش تعریف كردم حسابی در دیدن تو مشتاقه...حاالم اص

 عذاب برای تو بشه نمیكنم...ولی اینو بدون كه اگه تو نیای هفتۀ بعد مامانم به خونۀ شما میاد...

 

 یكدفعه مثل برق گرفته ها شدم به طرفش برگشتم و گفتم:مادرت به خونۀ ما میاد!!!برای چی؟
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 دختری میره؟ مادر یه پسر برای چی به خونۀ "لبخندی به لب نشاند و گفت:معموال

 

و به هیچ عنوان حاال حاال  "خیره نگاهش كردم و گفتم:حمیدرضا خواهش میكنم...یه وقت این كار رو نكنی...من اصال

بتونم روی تو قضاوت بكنم...تو حق نداری سر خود یه همچین كاری  "ها قصد ازدواج ندارم...تا وقتی كه كامال

میخوای روابطمون حفظ بشه باید به این خواهش من عمل بكنی...تو حاال بكنی...اینرو خیلی جدی میگم؛اگه حداقل 

 حاال ها نباید دست به یه همچین كاری بزنی.

 

با نگاهی پر از محبت به من نگاه كرد و گفت:پس تو بیا تا مامان تو رو ببینه...مطمئن باش هیچكس در مورد تو بد 

 ونن انتخابی كه كردم جای هیچ حرف و سخنی نداره...میای؟فكر نمیكنه...چون همه من رو خوب میشناسن و مید

با نگاهی پر از محبت به من نگاه كرد و گفت:پس تو بیا تا مامان تو رو ببینه...مطمئن باش هیچكس در مورد تو بد 

 فكر نمیكنه...چون همه من رو خوب میشناسن و میدونن انتخابی كه كردم جای هیچ حرف و سخنی نداره...میای؟

 

از بزرگراه خارج شده بودیم و داشتیم نزدیك محیط دانشكده میشدیم؛جوابش را ندادم و رویم را كردم به سمت 

 شیشۀ كنارم.با صدای خیلی مالیمی گفت:الهام...الهام خانوم...جواب ندادی...پنجشبنه بیام دنبالت؟

 

 و توقف كرد.خواستم پیاده شوم كه دستشجلوی درب دانشكده رسیدیم؛آهسته ماشین را به سمت كنار خیابان برد 

 را روی كیفم كه توی بغلم بود گذاشت و گفت:از یه خانوم خوشگل و متشخص سوالی پرسیدم و حاال منتظر جوابم...

 

نگاهش كردم و گفتم:من باید با مامانم صحبت كنم...هر چی مامان گفت و صالح دونست همون كار رو 

 رخود برای خودم برنامه ریزی كنم...بهت گفتم كه تو در مورد من بد فكر میكنی...میكنم...حمیدرضا من نمیتونم س

 

خواستم كیفم را از زیر دستش بیرون بكشم كه مچ دستم را به آرامی ولی محكم گرفت و گفت:الهام...دیوونتم...من 

 تصمیم میگیری...میخواستم ببینم در جواب من آیا با مامانت یا احسان صحبت میكنی یا سرخود  "دقیقا

 

عصبی شدم و كیفم را با دست دیگرم برداشتم و درب ماشین را باز كردم؛هنوز مچم را در دستش نگه داشته 

 بود؛برگشتم به سمتش و گفتم:حمیدرضا برات متاسفم...خیلی مونده تا من و خونوادۀ من رو بشناسی!

 

آرامی گفت:میشناسمت...فقط دارم ضریب اطمینانم رو به  هنوز دستم را گرفته بود و خیره در چشمم نگاه میكرد به

 بی نهایت میرسونم.

 

 خیلی بهم برخورده بود؛گفتم:دستم رو ول كن...میخوام برم..........

 

 خیلی بهم برخورده بود؛گفتم:دستم رو ول كن...میخوام برم.

 

ه گفت:الهام...نه تنها اضطراب قشنگیت رو صد به آرامی دستم را رها كرد هنوز كامل از ماشین پیاده نشده بودم ك

 برابر میكنه حاال میبینم كه عصبانیت هم زیباییت رو خیره كننده تر میكنه...
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رویم را برگرداندم و پیاده شدم هنوز درب ماشین را نبسته بودم كه دیدم از ماشین پیاده شد و از روی سقف ماشین 

 نگاهم كرد و گفت:كالست كی تموم میشه؟

 

جوابش را ندادم و درب ماشین را بستم و همانطور كه داشتم از جوی آب رد میشدم گفتم:مرسی كه تا اینجام من رو 

 رسوندی...بعد از ظهرم زحمت نكش...خودم میرم.

 

صدای بسته شدن درب ماشین را شنیدم؛فكر كردم سوار شد تا برود ولی چند لحظه بعد متوجه شدم كنارم راه میاد! 

 تعجب گفتم:كجا میای؟!!با 

 

 بهت نمیاد. "هر دو ایستادیم.با لبخند به من نگاه كرد و گفت:بچه بازی در نیار...قهر اصال

 

 گفتم:من قهر نكردم...ولی تو حق نداری اینطوری من رو مورد امتحان قرار بدی.

 

دویمان میریخت.خندۀ آرامی كرد و چتر چتر در دستم بود ولی آنرا باز نكرده بودم؛باران هم بی محابا روی سر هر 

 را از دست من گرفت و آنرا باز كرد و روی سر هر دویمان گرفت و گفت:كی بیام دنبالت؟

 

با عصبانیت طوری كه بخواهم او را زودتر از سر خودم باز كنم گفتم:مگه نگفتی امروز بیمارستانی؟پس چطور 

 میخوای بیای دنبالم؟

 

 ساعته بیمارستانم؟22مگه گفتمدوباره خندید و گفت:

 

همانطور كه چتر را روی سرمون نگه داشته بود پا به پای من شروع كرد به راه آمدن و با نگاهش انتظار كشیدنش را 

برای شنیدن جواب از من نشان میداد.یك لحظه شنیدم كسی سالم كرد و به دنبال آن گفت:به به...دكتر 

 شهیدی...شما كجا این جا كجا؟!!

 

هر دو به سمت صدا برگشتیم.بالفاصله آقای فاضل كه استاد یكی از درسهای اختصاصی ما بود را شناختم و سالم 

كردم؛بعد دیدم حمیدرضا به طرف استاد رفت و با هم دست دادند و روبوسی كردند؛چتر را كه حمیدرضا به دستم 

شان بروم.حمیدرضا هم زیر چتر استاد ایستاده بود و داده بود را در دست داشتم و به همین خاطر نمیتوانستم نزدیك

با هم مشغول صحبت شدند.از استاد عذرخواهی كردم و خواستم با حمیدرضا هم خداحافظی كنم كه دوباره 

 پرسید:نگفتی چه ساعتی كالست تموم میشه؟

 

ن كرده باشد.دندانهایم را به هم میدانستم به عمد این سوال را جلوی استاد تكرار كرده كه من را مجبور به جواب داد

 فشار دادم و گفتم:الزم نیس توی زحمت بیفتی...خودم میرم خونه.

 

 دوباره با لبخند گفت:میگم چه ساعتی كالست تموم میشه...تو چرا جواب من رو نمیدی؟
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دكتر گل ما رو  استاد نیز با لبخند به حمیدرضا نگاه میكرد بعد رو كرد به من و گفت:خانم...قدر این آقای

 بدونید...بهترین دانشجوی من در طی سالیان تدریسم بوده...

 

كالسم 5/5حمیدرضا از دكتر تشكر كرد و دوباره سوالش را از من تكرار كرد! باالخره مجبورم كرد!گفتم:ساعت

 تموم میشه.

 

 بالفاصله گفت:منتظر باش میام دنبالت.

 

ختمان دانشكده رفتم.ساعت اول با دكتر فاضل كالس داشتم؛پیرمرد مهربان خداحافظی كردم و به سمت پله های سا

و خوش اخالقی بود تمام دانشجوها دوستش داشتند و ساعاتی كه با او درس داشتیم خیلی لذت بخش بود.بعد از 

 پایان كالس آمد كنار صندلی من و گفت:خانم نعمتی...

 

 ید.سریع از جایم بلند شدم و گفتم:بله...بفرمای

 

 كالس دارید؟5/01لبخند پدرانه و مهربانی صورتش را در بر گرفت و گفت:ساعت

 

كالس 00كمی فكر كردم و یادم آمد ساعت بیكاریم است بنابراین گفتم:نخیر استاد...ساعت بیكاریمه ولی ساعت

 دارم...فرمایشی دارید؟

 

 بیا دفتر اساتید من اونجام.5/01دخترم ساعتدر حالیكه گچ ریخته شده روی سر آستین كتش را میتكاند گفت:

 

چشمی گفتم و بعد او از كالس بیرون رفت.روی صندلی ام نشستم و كمی به فكر فرو رفتم كه دكتر فاضل ممكنه با 

من چه كاری داشته باشه؟!! صدایی من را از فكرم خارج كرد:خوب...حاال دیگه خانوم با آقای دكتر قرار مدار میذاره 

 و تحویل نمیگیره؟و ما ر

 

خودمم "سالم...دوما "صدای نازنین بود.فكر كردم صحبت من و دكترفاضل را شنیده بنابراین گفتم:برو بابا...اوال

 برم دفتر اساتید باهام كار داره!5/01نمیدونم چی كارم داره...گفته ساعت

 

 یك دستش را زد زیر چانه اش و گفت:من استاد فاضل رو نمیگم!.. .

 

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:پس منظورت كیه؟

 

 خندید و گفت :دكتر شهیدی رو میگم.

 

یرم یا معلومه كجایی كه ببینی تحویلت میگ "خنده ام گرفت و گفتم:برو گمشو...تحویل نمیگیری یعنی چی؟ تو اصال

 نه...در ثانی این تویی از وقتی با فرهاد دوست شدی دیگه الهام رو نمیشناسی...

 

 خندۀ بلندی كرد و گفت:به جون الهام اینطوری هم كه تو میگی نیس.
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 در حالی كه كتاب ساعت بعد را از كیفم بیرون میكشیدم گفتم:پس چطوریه؟

 

 او هم كتابش را از كیفش بیرون كشید و گفت:از من و فرهاد بگذر بگو ببینم كی با شهیدی دوست شدی؟

 

 زدم گفتم:تو از كجا زاغ من رو چوب میزدی؟در ضمنی كه كتابم را ورق می

 

دوباره خندید و گفت:صبح كه با هم وارد دانشكده شدید من و فرهاد توی ماشین بیرون دانشكده بودیم...فرهاد 

داشت از تعجب شاخ در میاورد...اول به خاطر اینكه باالخره شهیدی دختر مورد عالقه اش رو پیدا كرده و دوم به 

 ه كرده و با تو كه خواهر احسانی دوست شده...سوم به خاطر خوش سلیقه گی شهیدی...چهارمخاطر جراتی ك

دوباره خندید و گفت:صبح كه با هم وارد دانشكده شدید من و فرهاد توی ماشین بیرون دانشكده بودیم...فرهاد 

اش رو پیداكرده و دوم به  داشت از تعجب شاخ درمیاورد...اول به خاطر اینكه باالخره شهیدی دختر مورد عالقه

 خاطر جراتی كه كرده و با تو كه خواهر احسانی دوست شده...سوم به خاطرخوش سلیقه گی شهیدی...چهارم...

 

 حرفش را قطع كردم و گفتم:اووه...شما چقدر وقت غیبت پشت سر مردم رو داشتید؟

 

 خندید و گفت:جون من بگو ببینم چند وقته؟

 

 م:چی میگی؟چی چند وقته؟نگاهش كردم و گفت

 

 كتابش را بست و گفت:اه...مدت دوستیتون رو میگم.

 

مدتی نیس...تازه میخوایم ببینیم تا چه حد میتونیم همدیگرو تحمل "دوباره مشغول ورق زدن كتابم شدم و گفتم:اصال

 كنیم!

 

ختری نرفته...مطمئن بود حاال كه چشمانش از تعجب گرد شد و گفت:ولی فرهاد میگه حمیدرضا تا حاال سمت هیچ د

هیچ دختری رو حتی برای  "اونو با تو دیده محاله حمیدرضا رهات كنه...میگفت اون خیلی سختگیر بوده و اصال

دوستی قبول نداشته...ولی وقتی دید چطوری دنبال تو میدوه و با هم وارد محیط دانشكده شدید فهمید گلوی 

 ....حمیدرضا بد جوری پیشت گیر كرده..

 

در این موقع استاد وارد كالس شد با اشارۀ دستم به نازنین گفتم كه ساكت باشد.تمام مدتی كه استاد سر كالس بود 

نمیفهمیدم چی میگه و از طرفی با آن وضعیت درس كالس را هم  "نازنین ریز ریز حرف میزد منهم اصال

 ..هیچی از درس نفهمیدم.نفهمیدم.ساعت درسی كه تمام شد گفتم:نازنین الهی خفه بشی.

 

 با تعجب به من نگاه كرد و گفت:من به تو كاری نداشتم!

 

 گفتم:پس چرا دائم وز وز میكردی؟
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 خندید و گفت:با فرهاد تلفنی حرف میزدم...

 

 و بعد گوشی همراهش را نشانم داد! كمی نگاهش كردم و گفتم:خاك بر سرت...تو كه صبح دیده بودیش!

 

 ریسه ای رفت و گفت:خوب چه ربطی به حاال كه نمیبینمش داره؟ از خنده

 

از این به بعدم مثل سابق سر ساعات درسی برو ته كالس یه گوشه بشین! چون با  "عصبی شدم و گفتم:پس لطفا

 وضعی كه پیش آوردی من یك كلمه از درس رو هم نفهمیدم.

 

 كنی بفهمی من چی میگم؟!هنوز میخندید و گفت:مگه مجبور بودی گوشت رو تیز 

 

 با كتاب زدم توی سرش و گفتم............

 

با كتاب زدم توی سرش و گفتم:گمشو بابا...من چه میدونستم داری تلفنی حرف می زنی...فكر كردم می خوای 

 عوض چیزی رو به من بگی برای همین درس رو نفهمیدم اگه میدونستم داری چه غلطی می كنی الاقل جای خودم رو

 می كردم .

 

به ساعتم نگاه كردم بیست و پنج دقیقه به یازده شده بود با عجله كیف و كتابم را برداشتم تا از كالس خارج شوم 

 نازنین گفت:اگه سلف میری یه چایی هم برای من بگیر ...

 

 دكتر فاضل منتظرمه.همانطور كه از كالس بیرون میرفتم گفتم:نه...سلف نمی روم...باید برم اتاق اساتید...

 

 نازنین به عالمت تائید سری تكان داد و گفت:پس اگه كارت تموم شد بیا سلف چون من اونجام.

 

 خندیدم و گفتم:تو برو گمشو تلفنت رو جواب بده...من رو میخوای چیكار؟!!

 

اساتید را پیدا كردم به آرامی در زدم  و بعد هر دو خندیدیم.با عجله پله ها را دو تا یكی باال رفتم؛در طبقه ی دوم اتاق

و بعد صدای دكتر فاضل را شنیدم كه مرا به داخل دعوت می كرد.وقتی وارد اتاق شدم دیدم استاد تنها پشت یك 

میز بزرگ نشسته و یكسری ورق و كتاب جلویش است به محض این كه مرا دید از جایش بلند شد كه خیلی سبب 

او خواستم تا اگر با من فرمایشی داشته اند من در خدمت ایشون حاضر بودم.با شرمندگی من شد با خواهش از 

خودكاری كه در دستش بود یكی از صندلیها را نشان داد و از من خواست تا بنشینم.بعد از اینكه نشستم استاد 

من كرد و  خودكارش را روی كاغذها گذاشت و دو دستش را در هم گره كرد؛برای چند لحظه نگاه پدرانه ای به

 گفت:خانم نعمتی...چند وقته كه دكتر شهیدی رو میشناسی؟

 

كمی تعجب كردم؛چرا كه توقع هر حرفی را از دكتر فاضل داشتم غیر از اینكه حدس برده باشم به این مطلب كه او 

ن ن حركت مبخواهد در رابطه با حمیدرضا صحبت كند! لب پایینم را ناخودآگاه با دندان گزیدم و دكتر متوجۀ ای

 شد؛لبخندی زد و گفت:با من راحت باش دخترم.
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كمی خودم را جمع و جور كردم و گفتم:دوست برادرمه و از طرفی برای تهیۀ چند جلد كتاب تحقیقاتی پایان ترم 

 دچار مشكل شده بودم كه ایشون كمكم كردن؛مدت زیادی نیس؛چطور؟

 

سالهاس كه شغلم تدریسه و بعد از اینهمه سال خیلی راحت با سر حرفهای من را تایید میكرد بعد گفت:من 

دانشجوی خوب رو از بد تشخیص میدم...تو از اون دسته دخترهایی بودی كه در همین مدت كوتاه متوجه شدم با 

توجه به امتیازات ویژه حاال چه از نظر فاكتورهایی كه امروزه جوونها دنبالش هستن و هم از نظر داشتن امكانات در 

طح باالیی هستی...اما متانت و نجابت در وجودت موج میزد...بارها متوجه بودم كه كم نیستن پسرایی كه در گوشه س

و كنار از تو حرف میزنن و بارها با ترفندهای خاص خودشون درخواست دوستی و ایجاد رابطه با تو رو داشتن؛اما 

 در رفتار شما به چشمم نیومد تا اینكه امروز صبح خوشبختانه به قدری تربیت شما صحیح بود كه هیچ وقت قصوری

شما رو در كنار یكی از بهترین دانشجویان گذشتۀ خودم دیدم.اولش باور اون برام سخت بود چرا كه هم شما رو 

شناخته بودم و هم دكترشهیدی رو سالهاس كه مثل فرزندم میشناسم.نمیدونم تا چه حد نسبت به شهیدی شناخت 

اون رو مورد توجه  "ی فوق العاده اس در زمانی كه دانشجوی من بود كم نبودن دخترایی كه شدیداداری...اما پسر

داشتن اما جالب این بود كه اون به هیچ یك توجه و تمایلی نشون نمیداد.من اون و خونواده اش رو به خوبی 

.با اینكه پدرشون سالها پیش میشناسم؛برادراشم از شاگردان خوب و سابق من بودن؛خونوادۀ بسیار محترمی داره

 فوت كرده اما مادرشون در تربیت هیچكدوم از پسرهاش كم نیاورده.

 

نمیدانستم منظور دكتر از این همه توضیح و تفسیر چیست! برای لحظه ای پیش خودم فكر كردم شاید حمیدرضا از 

 شد و ادامه داد:به هر حال امروز وقتی دیدماو خواسته تا او را بیشتر به من بشناساند! دكتر كمی روی صندلیش جابجا 

كه شهیدی باالخره دختری رو برای خودش انتخاب كرده اول خیلی متعجب بودم اما وقتی تو رو دیدم بازم مثل 

 همیشه در دلم به این جوون احسنت گفتم.

 

 افی ندارم؛من اهل تعارفبا شرمندگی از اظهار لطف استاد تشكر كردم ولی بالفاصله دكتر گفت:نه...نه...قصد حر

 نیستم این كه گفتم یك واقعیت محض بود...اما مطلبی رو كه دلم میخواد پدرانه به تو بگم اینه كه...

 

مكث كرد مثل این بود كه در گفتن حرفش تردید دارد! كمی جابجا شدم و گفتم:ببخشید آقای دكتر...میشه لطف 

 كنید و بقیۀ صحبتتون رو ادامه بدید.

 

باره خودكارش را برداشت و در ضمنی كه آنرا بین انگشتانش بازی میداد گفت:شهیدی پسر بسیار خوبیه ولی با دو

وجود تمام محسناتش یك عیب كوچیك داره...و اون اینه كه كمی زودتر از آدمای دیگه عصبی میشه ولی البته به 

ونرو خیلی دوست دارم و هم متوجۀ شخصیت همون سرعتم عصبانیتش فرو كش میكنه...ببین دخترم...من چون هم ا

خوب شما شدم حیفم اومد كه شما رو نسبت به این موضوع آگاه نكنم...دكترشهیدی برای اولین باره كه شاید طعم 

بی  "سال سن داره ولی در این زمینه به جرات میتونم بگم كه كامال22یا26عاشق شدن رو تجربه میكنه! با اینكه

عرض كردم اون زود عصبی میشه ممكنه تا شما به اخالق اون آشنا بشید  "یی كه قبالتجربه اس و از اونجا

برخوردهایی بین شما ایجاد بشه كه صد البته اگه شما صبوری كنی خواهی دید كه دكترشهیدی سزاوار این هست كه 
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یش یدونم دخترم پشما هم به اون عشق بورزی؛فقط در مواقعی كه عصبی میشه بهتره باهاش بحث نكنی...البته م

خودت شاید عجیب بدونی كه چرا باید یك استاد این مطالب رو به این صراحت برای یكی از دانشجویان خودش 

بیان كنه ولی اینو به تو بگم وقتی امروز صبح شما دو نفر رو در كنار همدیگه دیدم احساس كردم چقدر برازندۀ هم 

و عشقی میونتون به وجود اومد اونرو سرسری و بازیچه روزی عالقه  "هستید...به شرطی كه اگه واقعا

نگیرید...زندگی همیشه آسمونش آبی و صاف و آفتابی نیس! گاهی اونقدر تند باد و طوفان داره كه ممكنه كالفتون 

كنه...اما اگه درخت عشقتون تنومند و قوی و ریشه دار باشه با هر نا آرومی دچار تكون و لرزش نمیشه...اگه من رو 

قبول داشته باشی و بدونی حرفم فقط از سر یه حس پدرانه اس از تو این خواهش رو دارم كه هیچ وقت نسبت به 

 دكترشهیدی با توجه به رفتاری كه میبینی سریع تصمیم نگیری...

 

ز ا در این موقع آقای بهمنی مستخدم دانشگاه با یك سینی پر از چایی وارد شد؛معلوم بود تا دقایقی دیگر جمعی

اساتید به اتاق خواهند آمد.از جایم بلند شدم و با تشكر از دكتر فاضل به طبقۀ پایین رفتم ولی تا ساعت آخر هیچی 

از درسها نفهمیدم فقط الكی سر كالسها از روی تخته یادداشت برمیداشتم.نمیتوانستم باور كنم كه حمیدرضا عصبی 

ینش همه را كالفه كرده بود او همچنان بی تفاوت به كار خودش باشد چرا كه آن شب وقتی احسان با صدای بوق ماش

 سرگرم بود...حاال چطور امكان داشت این حرف دكتر فاضل واقعیت داشته باشه؟!!

تا اونروز زیاد با حمیدرضا برخوردی نداشتم ولی در همین چند مرتبه فهمیده بودم كه بسیار روی رفتارش مسلط 

اكنشهایش را نسبت به هر چیزی ولو پیش پا افتاده میتوانست در كنترل داشته باشد! است و خیلی خوب و به موقع و

پس چطور ممكن بود حرفهای دكتر فاضل صحت داشته باشد؟ آنروز تا پایان ساعت درسی بیشتر بچه ها بحث راجع 

ارتی جانی هم باید پبه كار در بیمارستان را داشتند.از تك و توك بچه ها میشنیدم كه میگفتند برای كار كردن م

داشته باشیم در غیر این صورت موفق نخواهیم شد! برایم عجیب می آمد ما به عنوان آموزش كار عملی به 

بیمارستانها میرفتیم چطور امكان داشت از پذیرش ما خودداری كنند! ما كه در طی دوران كارآموزی از آنها حقوقی 

بگذرانیم چطور ممكن است یك بیمارستان با توجه به اینكه ملزم به  نمیگرفتیم و در شرایطی كه باید این دوره را

پرداخت مزدكار به ما نیست از پذیرش ما سر باز بزند!؟ بعد از كالس هنوز باران می بارید كیفم را برداشتم و بعد از 

ز ا هم باپوشیدن كاپشنم از ساختمان دانشكده بیرون رفتم جلوی پله ها كه رسیدم متوجه شدم باید چترم ر

كنم.محوطه باز دانشكده تا جلوی درب خروجی به علت ریزش باران و وجود درختان كهنسالش خیلی قشنگتر شده 

بود و احساس خاصی به آدم دست میداد.برای لحظه ای از اینكه محوطه را از برگهای پاییزی پاك كرده بودند 

راه رفتن روی برگهای پاییزی زیبای باران خورده ناراحت شدم!!! ای كاش برگها روی زمین پخش بودند و آنوقت 

چقدر بیشتر میتوانست مرا غرق در لذت كند.همیشه پاییز را دوست داشتم به خصوص هوای بارانی اش را البته خیلی 

ها نسبت به این عقیده ی من نظر مخالف داشتند ولی من همیشه آنقدر كه این فصل برایم لذت بخش بود هیچ فصل 

 "وضعیت را در من ایجاد نمیكرد.از درب خروجی دانشكده كه بیرون رفتم حمیدرضا را دیدم.تقریبادیگری این 

 باران خیسش كرده بود...با لبخندی به طرفم آمد و گفت:بریم؟

 

هنوز به خاطر اتفاق صبح از دستش دلگیر بودم بنابراین نمیتوانستم تظاهر به خوشحالی بكنم.بالفاصله فهمید و 

 دلخوری؟گفت:هنوز 
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جوابش را ندادم خواستم در امتداد پیاده رو به راهم ادامه دهم كه خیلی سریع مچ دستم را گرفت و بدون اینكه به 

 من نگاه كند و یا حرفی بزند و یا حتی منتظر حرفی از طرف من بماند مرا به همراه خودش به خیابان برد.............

 

د.از عرض خیابان كه میگذشتیم مچ دستم را گرفته بود درست مثل اینكه دست مرا به همراه خودش به خیابان بر

ساله را گرفته و به دنبال خودش میبرد! به آنطرف خیابان كه رسیدیم و وارد پیاده رو شدیم به دلیل 5یك دختربچه 

ند تا نبال خودش میكشااینكه مجبور شده بودم چترم را ببندم تا به صورت او نخورد كامال خیس شده بودم.هنوز مرا د

اینكه به ماشینش رسیدیم درب را برای من باز كرد و مرا داخل ماشین فرستاد.فقط نگاهش میكردم...از رفتارش 

خوشم نیامده بود! به نوعی احساس میكردم هنوز خیلی زود است كه او بخواهد به این راحتی برای من تعیین تكلیف 

دلیل ازدحام و شلوغی جلوی دانشكده صالح نمیدیدم كه با او بحث كنم.دستمال  كند كه چه بكنم یا چه نكنم...اما به

كاغذی از داخل كیفم بیرون آوردم و شروع به پاك كردن بارانی كه به صورتم ریخته بود شدم.داخل ماشین نشست 

ستش را د ولی ماشین را روشن نكرد به سمت من برگشت و در حالیكه به شیشه و درب پشتش تكیه كرده بود یك

به فرمان ماشین گذاشت و فقط به من نگاه كرد.حرفی نمیزدم وقتی صورتم را پاك كردم باز هم بی هیچ حرفی فقط 

نزدیك به دو سه دقیقه گذشت! فقط نگاهم میكرد بعد یكدفعه گفت:خوب...حاال  "به پشت صندلی تكیه دادم.تقریبا

 من باید چیكار كنم؟یعنی مثال تو قهری االن؟

 

 اه كوتاهی به او كردم و دوباره به جلوی ماشین خیره شدم.ادامه داد:یعنی من االن باید از تو معذرت خواهی كنم؟نگ

 

من چنین چیزی را از او نمیخواستم اما باز هم جوابش را ندادم.عصبی شده بود كامال معلوم بود اما خیلی خودش را 

تادم...اگر حرفهای دكتر فاضل صحت داشته باشد و اگر این كنترل میكرد.یكباره به یاد حرفهای دكتر فاضل اف

 عصبانیت ادامه پیدا كند ممكن است واكنش عصبی او را ببینم.دوباره شنیدم كه گفت:الهام...

 

 من فقط به جلو خیره بودم باز گفت:الهام...

 

 یبرمت خونه.بعد از چند لحظه سكوت گفت:با خونه تماس بگیر بگو شام بیرونی...بعد از شام م

 

حاال من عصبی شدم به طرفش برگشتم و گفتم:من درس دارم...باید برم خونه...تو چطور به خودت اجازه میدی برای 

 من برنامه ریزی كنی...من اصال نمیتونم رفتار و تصمیمات تو رو برای خودم معنی و تفسیر كنم!

 

د به شماره گرفتن!نگاهش كردم...هوا كامال تاریك جواب مرا نداد و گوشی خودش را در دست گرفت و شروع كر

شده بود و بارش باران شدیدتر.شنیدم كه گفت:سالم احسان...منم حمیدرضا...آره...آره...الهام با 

 منه...آره...آره...باشه...فكر میكنم حدود ده یا ده و نیم...نه...قربانت...خداحافظ.

 

ت با اینكه من گفته بودم میخواهم به خانه بروم مطابق میل خودش از تعجب داشتم شاخ در می آوردم.خیلی راح

تصمیم گرفته بود برگشتم به سمت درب ماشین و به محض اینكه خواستم درب را باز كنم ماشین را به حركت در 

 آورد! دوباره به سمت حمیدرضا برگشتم و گفتم:نگه دار...میخوام پیاده بشم...
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دلخورم كرده بود.من اصال تحمل این برخورد را نداشتم.دوباره  "مرا ندهد.رفتارش شدیدا حاال نوبت او بود كه جواب

 گفتم:حمیدرضا ماشین رو نگه دار...

 

جواب نداد و فقط رانندگی میكرد.اصال مثل این بود كه من در ماشین وجود ندارم.از شدت عصبانیت كمی حالت 

 م...گفتم نگه دار میخوام پیاده بشم...بغض به من دست داده بود دوباره گفتم:با تو ا

 

باز هم ساكت بود.بعد از طی مسافتی فهمیدم وارد شهرك غرب شدیم و بعد از دقایقی جلوی درب ساختمان شیكی 

 توقف كرد.كمی ترسیده بودم و نمیتوانستم حدس بزنم مرا به كجا آورده با التماس گفتم:حمیدرضا...اینجا كجاس؟

 

م زیر گریه ولی او اصال توجهی نداشت.از ماشین پیاده شد و به سمت درب طرف من آمد آنرا دیگه جدی جدی زد

 باز كرد و گفت:پیاده شو...

 

م ترسیده بودم.از ماشین پیاده نشدم.دوال شد دست"متوجه بودم اصال به من نگاه نمیكند.خیلی عصبی بود و من شدیدا

ا ریموت ماشین را قفل كرد و همانطور كه دستم را گرفته بود مرا به را گرفت و مرا از ماشین بیرون آورد و سپس ب

سمت درب آهنی حیاطی برد و با كلیدش درب را باز كرد.گریه ام بیشتر شده بود گفتم:حمیدرضا...دستم رو ول 

 كن...من رو كجا آوردی؟

 

ساس كردم باید منزل خودشان از درب حیاط رد شدیم و درب چوبی ساختمان كه خیلی هم شیك بود را باز كرد اح

باشد.مرا به دنبال خودش به داخل ساختمان برد.ساختمان بسیار شیك و مجللی بود.داخل هال با مبلمان بسیار شیكی 

پر شده بود و روی یكی از مبلها خانم سالخورده و بسیار مهربانی كه موهای جوگندمی كوتاه و خیلی زیبا داشت 

به ساختمان به نوعی غافلگیر شده بود چرا كه با تعجب به حمیدرضا و بعد به من كه نشسته بود و از طرز ورود ما 

گریه میكردم نگاه كرد...با ریموت تلویزیونی كه در دستش بود تلویزیون را خاموش كرد و سپس به حمیدرضا 

د.من ن میداخیره شد.لباس مرتبی به تن داشت و چهره اش خیلی بیشتر از آنچه كه تصورش میرفت مهربان نشا

هنوز گریه میكردم.سالم كوتاهی دادم و بعد دستم را از دست حمید رضا بیرون كشیدم.حمیدرضا برگشت و نگاهی 

به من كرد و رفت روی یكی از مبلها نشست.آن خانم سالخورده با لبخندی كه پر از مهر بود مرا كه همانطور 

اندازه عصبی شده بودم...حمیدرضا چرا مثل دیوانه ها رفتار  سرجایم ایستاده بودم برانداز كرد.از وضع حاكم بیش از

كرده بود...هیچ توجیهی بر رفتارش نمیتوانستم داشته باشم.خانم سالخورده همانطور كه با لبخند مرا برانداز میكرد 

 گفت:بشین دخترم...

 

 رده...نه؟و بعد با همان لبخند به حمیدرضا نگاه كرد و گفت:این همون دختریه كه دلت رو ب

 

سپس از جایش بلند شد و به طرف من آمد و مرا روی یكی از مبلها نشاند و صورت مرا بوسید و خودش نیز كنارم 

نشست و یك دستم را در دستان پیر ولی نرم خودش گرفت و بعد از چند ثانیه رو كرد به حمیدرضا و گفت:چطوری 

 دلت اومده اشك این چشمهای قشنگ رو در بیاری؟
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حمیدرضا حرفی نمیزد و فقط به من نگاه میكرد.خانم سالخورده كه حاال حدس زده بودم باید مادر حمیدرضا باشد 

دوباره سر مرا گرفت و پیشانی مرا بوسید و ازجایش بلند شد و به آشپزخانه رفت.منزل بسیار بزرگی بود و از اثاثیه 

ستش را در حالیكه روی دسته ی مبل و زیر چانه اش ی بسیار شیك و لوكسی هم برخوردار بود...حمیدرضا یك د

قرار داده بود یك پایش را روی پای دیگرش گذاشت و گفت:اینی كه دیدی مادرم بود...بی صبرانه در انتظار 

پنجشنبه بود كه تو رو ببینه...وقتی گفتی پنجشنبه نمیای...ظهر با احسان تماس گرفتم و موضوع رو بهش گفتم و 

 و رو به خونه ی خودمون میارم تا مادرم تو رو ببینه...گفتم كه شام ت

 

 بعد لبخند زد و گفت:حاال چرا اینطوری اشك میریزی؟

 

مادرش از آشپزخانه در حالیكه یك سینی به همراه دو لیوان شیركاكائو داغ درآن بود خارج شد.سینی را برای 

اشتم و بعد رفت به سمت حمید رضا و او هم یكی از تعارف جلوی من گرفت تشكر كردم و یكی از لیوانها را برد

 لیوانها را برداشت..

به خاطر سرمای بیرون گرمای لیوان لذت خاصی به دستم داده بود.سینی را روی میز وسط هال گذاشت و بعد در 

وهای م حالیكه درد زانویش اذیتش میكرد دوباره روی یكی از مبلها نشست.هنوز لبخندش را به لب داشت.دستی به

جوگندمی و قشنگش كشید و گفت:حمیدرضا الاقل میگفتی كه داری مهمون میاری تا من برای شام چیزی درست 

 میكردم...

 

 حمیدرضا از جایش بلند شد و بارونی اش را درآورد و گفت:ولی بوی كوكو سبزیت همه ی خونه رو پر كرده...

 

 دختر قشنگم كوكو سبزی دوست نداشته باشه. مادرش با لبخند به من نگاه كرد و گفت:ولی شاید

 

 حمیدرضا به سمت تلفن روی میز رفت و گفت:خوب االن زنگ میزنم براش پیتزا بیارن...پیتزا خیلی دوست داره...

 

 بالفاصله گفتم:نه...نه...من شام مزاحم نمیشم...با اجازه میرم خونه...

 

 ه خونه ی من بیاد و گرسنه بره؟!مادرش با مهربانی گفت:مگه میشه؟...مهمون ب

 

 دیدم حمیدرضا مشغول شماره گرفتن است سریع گفتم:حمیدرضا...

 

 برگشت و با عشق خاصی كه در صدایش موج میزد گفت:جانم؟...

 

 سرم را پایین انداختم و گفتم:تلفن نزن...

 

 داده بود.حمیدرضا................ نمیدانم به چه علت ولی دیدن چهره ی مادر حمیدرضا آرامش خاصی به من

 

نمیدانم به چه علت ولی دیدن چهره ی مادر حمیدرضا آرامش خاصی به من داده بود.حمیدرضا گوشی را قطع كرد و 

 آمد كنارم نشست و گفت:كوكو سبزی میخوری؟
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 با سر جواب مثبت دادم.مادرش گفت:حمیدرضا جان...مادر فقط برو بیرون نوشابه بگیر.

 

حمیدرضا بلند شد و بارانیش را پوشید در این موقع گوشی من زنگ خورد وقتی شماره روی گوشی را نگاه كردم 

شماره ی احسان را دیدم.مكالمه اش زیاد طول نكشید فقط حالم را پرسید و گفت اگر الزم میدانم بیاید دنبالم ولی 

م.حمیدرضا هنوز ایستاده و منتظر بود ببیند اگر الزم وقتی فهمید مشكلی ندارم خداحافظی كرد و گوشی را قطع كرد

است و احسان حرفی زده برای من كاری انجام بدهد ولی وقتی فهمید احسان حرف خاصی نزده خداحافظی كرد و 

برای خرید به بیرون رفت.به مادرش كه هنوز خیره به صورت من نگاه میكرد گفتم:خانم شهیدی ببخشید قصد 

 ...اینجا آورد رو من٬میدرضا بدون مشورت با منمزاحمت نداشتم...ح

 

 خندید و گفت:گریه اتم برای همین بود؟

 

كاپشن و مقنعه ام را در آوردم در همین حال گفتم:آخه برای چند لحظه ترسیدم...نمیدونستم چه تصمیمی 

ی به روحیاتش ندارم و داره...عصبی شده بود و اصال جوابم رو نمیداد...میدونید خانم شهیدی من اصال شناخت

 نمیدونستم چیكار میخواد بكنه...من تازه حمید رضا رو دیدم چند باری بیشتر نیست...

 

 با تعجب به من نگاه كرد و گفت:فكر كردی ممكنه كجا ببرتت؟!

 

 گفتم:نمیدونم ولی خیلی ترسیده بودم...

 

 چ وقت این حرف رو نمیزدی.لبخندی زد و گفت:اگه بدونی كه حمیدرضا چقدر دوستت داره هی

 

بعد اشاره كرد كه شیركاكائویی كه در دستم بود را بخورم.با خوردن شیركاكائو بدنم گرم شد.گریه امم دیگر بند 

آمده بود.به ساعت نگاه كردم یك ربع به هفت را نشان میداد.خانم شهیدی خیلی متین و با شخصیت بود در 

را احساس میكردم كه ناخودآگاه باعث میشد مرا به فكر وادارد.بعد از اینكه  چشمانش كه دقیق میشدم غم نهفته ای

شیركاكائو را خوردم خواست بلند شود و لیوان را از من بگیرد و به آشپزخانه ببرد كه نگذاشتم و با كسب اجازه از او 

ا را شسته و در جاظرفی لیوان خودم و شیركاكائوی حمیدرضا كه حاال سرد شده بود را به آشپزخانه بردم و آنه

گذاشتم.همه جا از تمیزی برق میزد كامال مشخص بود كه تمام تنهایی این زن صرف نظافت منزلش میشود و به نظر 

می آمد تمام سرگرمی او به غیر از نظافت و برق انداختن منزل جمع آوری ظروف آنتیك و كریستال است.وقتی به 

و چشمانش هم بسته بود.احساس كردم باید خواب باشد بنابراین به آرامی هال برگشتم سرش را به مبل تكیه داده 

روی یكی از مبلها نشستم ولی باالفاصله چشمهایش را باز كرد و دوباره لبخند مهربانش را به صورت نشاند و 

 یگم.ین مبه سلیقه اش آفر "گفت:مطمئنم مدت زیادی نیست كه حمیدرضا تو رو دیده...ولی به عنوان یه مادر واقعا

 

 كمی خودم را روی مبل جمع و جور كردم و به آرامی گفتم:شما لطف دارین...
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ادامه داد:همیشه فكر میكردم آرزوی دیدن دختر مورد عالقه ی حمیدرضا رو به گور میبرم...اصال اجازه نمیداد در 

خیلی به موقع و منطقی تصمیمات  مورد دختری باهاش حرفی زده بشه...دو تا برادر دیگه اش اصال اینطوری نبودن

خودشون رو گرفتن و به اجرا رسوندن...ولی حمیدرضا...خیلی با اونها فرق داره...خیلی...اصال دوست نداره كسی در 

زندگیش دخالتی بكنه و یا حرفی و یا نظری بده...در تمام مدتی كه به دانشگاه وارد شد هر روز منتظر بودم لحظه ایی 

مورد عالقه اش وارد این خونه بشه...ولی هیچ وقت این كار رو نكرد...گاهی احساس میكردم میتونم بیاد و با دختر 

باهاش در این مورد صحبتی بكنم ولی در جوابم میگفت))مامان دختر خوب وجود نداره! نمیشه دختری رو پیدا كرد 

 شه((كم كم اونقدر حساس شده بود كهكه بشه بهش اعتماد داشت و مطمئن بود كه از نظر اخالقی مشكلی نداشته با

وقتی حرفی در این مورد میشد كامال عصبانیت خودش رو بروز میداد...ولی از چند هفته پیش كه تغییرات اخالقیش 

رو حس كردم مطمئن بودم كسی رو كه همیشه تصور میكرد پیدا كردنش محاله حاال پیدا كرده...ولی جرات پرسیدن 

پیش خودش برام از تو گفت!!! اونقدر بی تاب دیدنت شده بودم كه فهمید و گفت كه شب  نداشتم...تا اینكه سه شب

تولد نوه ام اشكان تو رو هم میاره نمیدونی برای رسیدن پنجشنبه چقدر بی تاب بودم...ولی خدا خیلی دوستم داشت 

 كه قبل از اون روز راضی شدی بیای و من تو رو ببینم.

 

 خیلی لطف دارین ولی...لبخندی زدم و گفتم:شما 

 

نگذاشت حرفم تمام شود دستش را بلند كرد و گفت:نه...نه...میدونم...یادم اومد...گفتی كه نمیدونستی تو رو به اینجا 

میاره...دلم نمیخواست بار اولی كه میبینمت اینطوری باشه...ولی اونقدر خوشگل بودی كه حتی با توجه به اشكهای 

از خیره شدن به زیبایهات چشم بردارم...ولی تو رو خدا از دست حمیدرضای من عصبانی توی صورتت نمیتونستم 

 هیچ وقت ناامیدش نكن... "نشو...نه االن...نه هیچ وقت دیگه...اون واقعا بهت عالقه مند شده...پس خواهشا

 

شوق؟اندوه؟خواهش؟التماس؟...اما بعد از این حرف به گریه افتاد!!!! نمیفهمیدم دلیل گریه او چه چیز میتواند باشد!!!

برای چی؟...برای لحظه ای دلم سوخت و از آنجایی كه طاقت دیدن اشك هیچ كس را نداشتم ناخودآگاه اشك در 

 چشمم حلقه زد و گفتم:خانم شهیدی چرا اینقدر حساسید شما؟

 

ان اینكه اگه یه روزی تو اشكش را پاك كرد و گفت:حساس نیستم...نگران حمیدرضامم...نگران آینده اش...نگر

 تركش كنی اون به چه حالی میفته...

 

به میان حرفش رفتم و گفتم:ما تازه با هم آشنا شدیم و اصال هیچكدوم از اخالق واقعی همدیگه شناختی 

نداریم...شاید بعدها من اونقدر از نظر اون ایراد و مشكل داشته باشم كه خودش من رو ترك كنه...چرا شما فكر 

كنی این منم كه اون رو ترك میكنم؟!!! از همه اینها گذشته اگه بعد از مدتی متوجه بشیم كه نمیتونیم همدیگرو می

 درك و تحمل كنیم خوب محكوم به ادامه رابطه ایی كه منجر به آزارمون بشه نیستیم...شما اینطوری فكر نمیكنین؟

 

ضا تو رو دوست داره...خیلی هم دوستت داره...اون كسی نگاهی كه پر از محبت بود به من كرد و گفت:ولی حمیدر

نیست كه سطحی تصمیم بگیره اونقدر دقیق هست كه اگه چیزی رو انتخاب میكنه در سطحی بسیار باال انتخاب 

 كرده...
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 رگفتم:پس شما همه ی وحشتتون مربوط به من میشه؟!!! یعنی فكر میكنید اگه قطع رابطه ایی و یا ترك كردنی هم د

 كار باشه این منم كه باعث اون خواهم شد...درسته؟

 

غم چشمانش دوباره به وضوح به نمایش در آمده بود و با سر جواب مثبت داد.از جواب صریحی كه داد تعجب 

 كردم.دسته ی مبلی كه روی آن نشسته بودم را در دستم میفشردم و گفتم:و این فقط یك احتمال داره.

من ثابت شده بود و در چشمهایش التماس موج میزد! خدایا این دیگر چه رسمی  نگاه خانم شهیدی روی

است؟...امروز این دومین نفری است كه در رابطه با حمیدرضا حرفهای عجیبی میزند...! ادامه دادم:حمیدرضا مشكلی 

ع دادن این موضوع به داره؟...مشكلی كه شما رو به فكر واداشته؟...مشكلی كه من خبر ندارم و دوست دارید با اطال

 من...

 

 ساله بود بدترین شوك زندگیش بهش وارد شد...01با سر حرفهای مرا تایید كرد و گفت:حمیدرضا وقتی

 

مشتاق شنیدن بقیه ی حرفهای خانم شهیدی شده بودم...فهمیدم میخواهد حرفی را كه صبح دكتر فاضل  "شدیدا

 ی مبل جابه جا شدم و گفتم:در ده سالگی؟...خیلی ناقص برایم گفت او كاملش كند.كمی رو

 

سرش را به عالمت مثبت تكان داد و دیدم چطور سیل وار اشك از چشمهایش سرازیر شد!!! بلند شدم و دستمال 

كاغذی را از روی میز برداشتم و كنارش نشستم.تشكری كرد و دستمال را از من گرفت و اشكهایش را پاك 

تر نداشت...ما برای مسافرت به شیراز نزد خواهرم رفته بودیم...آن سال هر كاری كردم كرد.ادامه داد:ده سال بیش

حمیدرضا راضی نشد با من و دو برادرش به شیراز بیاید و خواست پیش پدرش در تهران مانده و بعد با او به شیراز 

 می آورد... بیاید...شهیدی هم كه اصرار او را دید به من گفت كه حمید رضا را خودش به شیراز

 

بار دیگر گریه اش گرفت.منتظر ماندم تا ساكت شد.دوست داشتم حرفهایش را ادامه دهد چون مطمئن بودم اگر 

حمیدرضا سر برسد او حرفهایش را ادامه نخواهد داد.با دستمال اشكهایش را پاك كرد و گفت:یك هفته از موندن ما 

رفت كه اونروز با حمیدرضا به طرف شیراز حركت خواهند در شیراز گذشته بود كه شهیدی از تهران تماس گ

كرد...پای تلفن خیلی به شهیدی سفارش كردم كه مراقب حمیدرضا باشه و در طول مسیرم تند رانندگی نكنه البته 

مطمئن بودم كه شهیدی اهل تند رانندگی كردن نیست اما خوب فقط دلم برای حمیدرضا شور میزد...پسر بچه 

مهار كردنش كاری سخت! اما تنها كسی هم كه از پس كنترل كردنش بر می اومد فقط خود "تقریبا شیطونی بود و

 شهیدی بود...

 

باز هم گریه اش گرفت.دنباله ی حرفش را اینطور ادامه داد:نیمه های شب به آباده میرسن و چون شهیدی خسته 

قصد داره یه ساعتی بخوابه و بعد دوباره به طرف بود ماشین رو در كنار خیابون پارك میكنه و به حمیدرضا میگه 

شیراز حركت خواهند كرد.حمیدرضا وقتی مطمئن میشه كه شهیدی به خواب رفته آهسته از ماشین پیاده میشه و 

چون ماشینم خیلی كم در رفت و آمد بوده شروع میكنه به بازی كردن در همون اطراف ماشین...نزدیكهای 

شه و وقتی میبینه حمیدرضا در ماشین نیست سریع از ماشین پیاده میشه.حمیدرضا صبح شهیدی بیدار می2ساعت
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اونطرف خیابون داشته برای خودش بازی میكرده...به محض اینكه شهیدی رو میبینه از جاش بلند میشه تا به طرف 

اسفانه د...ولی متپدرش بره...شهیدی متوجه نزدیك شدن كامیونی میشه...فریاد میكشه كه حمیدرضا به خیابون نیا

 نمیدونم چرا خودش به وسط خیابون میره...

 

حاال به هق هق افتاده بود.منم گریه میكردم! میتوانستم حدس بزنم حمیدرضا در آن سن چه چیزی دیده است.خانم 

شهیدی سعی داشت با دستهایش اشكهایش را از صورت بگیرد اما بی امان از چشمهایش سرازیر بودند.در همان 

ل گفت:طفلك حمیدرضای من صحنه تصادف رو میبینه.شهیدی به طرز وحشتناكی به هوا بلند میشه وقتی به زمین حا

می افته همون موقع مرده بوده اما راننده ی نامرد صبر نمیكنه و فرار میكنه! جنازه ی شهیدی میمونه و حمیدرضای 

نی خلوت!!! هیچ وقت...هیچ كس نمیتونه تصور كوچیك من در اون وقت صبح...تك و تنها در شهری غریب و خیابو

كنه كه به پسر كوچیك من در اون ساعت چی گذشته...شهیدی برای همیشه از پیش ما رفت و درست از همون 

تاریخ تمام شیطنت و شادی حمیدرضا هم با پدرش رفت...عصبی شد بی حوصله شد...تنها چیزی كه سرگرمش 

یه هفته حرف نمیزد...دائم در اتاق تنها مینشست و گریه میكرد...فقط خدا میدونه میكرد كتاب بود و بس...بچه ام تا 

ما اون روز بعد از ظهر بعد از اینكه پلیس تلفنی به وسیله ی مدارك و دفتر تلفن شهیدی كه در ماشین بود ما رو خبر 

به بعد حمیدرضا دیگه  كرد با چه وضعی خودمون رو از شیراز به آباده رسوندیم...این شد كه از اون موقع

 حمیدرضای سابق نشد! عصبانیت عضوی از وجودش شد.خیلی تالشها.......

 

این شد كه از اون موقع به بعد حمیدرضا دیگه حمیدرضای سابق نشد! عصبانیت عضوی از وجودش شد.خیلی تالشها 

ه خارجش كنیم ولی هنوزم نباید كردیم و باالخره بعد از دوندگی های بسیار تونستیم تا حد زیادی از شوك وارد

عصبی بشه! البته خودش خیلی مسلط شده! اما خوب ممكنه گاهی نتونه!!! اما به خدا الهام جان تمام عصبانیتش هم 

 خیلی زودگذره.

 

 اشكم را پاك كردم و گفتم:متاسفم...ولی خانم شهیدی ممكنه بگید مگه هنگام عصبانیت چه رفتاری ازش سر میزنه؟

 

طور كه اشكش میریخت لبخندی هم زد.اما تلخ! آنقدر تلخ كه تا عمق وجودم نفوذ كرد.جواب داد:مطمئن باش همان

 غیر از فریاد كشیدن كار دیگه ی بلد نیست ولی در نهایت سكوت میكنه و گوشه نشین میشه...فقط همین.

 

رفت.فهمیدم نمیخواهد حمیدرضا  در این موقع درب هال باز شد.خانم شهیدی از جایش بلند شد و به دستشویی

متوجه ی چشمهای گریانش بشود.حمیدرضا هنوز در راهرو بود كه روپوشم را برداشتم و خیلی سریع آنرا پوشیدم 

اما فرصت نشد مقنعه ام را سرم بگذارم.وارد هال شد و برای لحظاتی خیره به من نگاه كرد.از جایم بلند شدم و 

ه آشپزخانه بردم.دنبال من به آشپزخانه آمد و به آرامی گفت:مامان داشت گریه نوشابه ها را از او گرفتم و ب

 میكرد...نه؟

 

برنگشتم كه نگاهش كنم چون خودمم گریه كرده بودم و فقط با سر جواب مثبت دادم.بعد نگاهی به روی گاز كردم 

یوان و قاشق و چنگال.آنها را روی كوكو آماده شده بود.بشقابهایی از بین ظروف شسته شده برداشتم و همین طور ل

میز گذاشتم.حمیدرضا روی یكی از صندلیهای آشپزخانه نشسته بود اما به فكر فرو رفته بود.گهگاه كه نگاهش 
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میكردم كامال میشد فهمید كه در خاطراتی دور سیر میكند.درست در همین موقع بود كه متوجه شباهت چشمهایش 

 ر این دو چشم به هم شبیه بود!!!به مادرش شدم و چقدر غم موجود د

 

بود.تا 8:01گوجه و خیار شوری هم كه خریده بود شستم و خورد كردم و روی میز گذاشتم.به ساعتم نگاه كردم

حاال نشده بود كه من تا این وقت بیرون از خانه باشم.نمیدانستم اگر بابا آمده باشد مامان به او چه گفته 

دلم افتاد...در همین موقع خانم شهیدی از دستشویی بیرون آمد.هنوز آثار گریه در  است...ناگهان اضطراب خاصی به

صورتش هویدا بود اما فهمیدم از نگاه كردن به حمیدرضا فرار میكند.خود حمیدرضا هم اصراری در خیره شدن به 

ه در اضطرابی ك صورت مادرش نداشت.خانم شهیدی كوكو سبزی را در سینی گردی گذاشت و آورد سر میز.به دلیل

دلم پیدا شده بود اشتهایم را از دست داده بودم ولی به هر حال چند لقمه ایی خوردم و بعد آهسته 

 شده و من تا حاال اینقدر دیر به خونه نرفتم.9گفتم:حمیدرضا...من رو به خونه میبری؟...ساعت یه ربع به

 

د شو الهام رو به خونه شون برسون...طفلك حتی خانم شهیدی رو كرد به حمیدرضا و گفت:حمیدرضا جان...بلن

 نتونست شامش رو درست و حسابی بخوره...

 

 خجالت كشیدم و گفتم:نه...خیلی ممنون شامم به اندازه كافی خوردم...ولی باید زودتر به منزل برگردم.

 

 رتم.حمیدرضا صحبت نمیكرد از جایش بلند شد و بارونی اش را پوشید و گفت:من بیرون منتظ

 

بعد هم از هال بیرون رفت.خانم شهیدی به طرف من كه حاال داشتم كاپشنم را به تن میكردم آمد و گفت:اگه توی 

ماشین ازت سوال كرد كه مامان چی برات تعریف كرده یه وقت نگی من از چی برات حرف زدم...فقط بگو بعضی 

 خاطرات گذشته من رو به گریه انداخته!

 

 بعد ادامه داد:گرچه اونقدر باهوشه كه خودش همه چیز رو میفهمه...اما به هر حال...كمی مكث كرد و 

 

 به میان حرف خانم شهیدی آمدم و گفتم:خیالتون راحت باشه...حرفی نمیزنم.

 

مقنعه ام را سرم كرد و خانم شهیدی مرا بوسید.خداحافظی كردم و از خانه بیرون آمدم.حمیدرضا در ماشین منتظر 

ته بود.تا جلوی درب خانه یك كلمه حرف نزد.من هم نمیدانستم چه بگویم! فقط صدای حرفهای دكتر فاضل و نشس

خانم شهیدی بود كه در گوشم می پیچید.نمیدانستم باید چه كنم و یا چه تصمیمی بگیرم! من به حمیدرضا دلبستگی 

به من عالقه مند شده...اما حمیدرضا مشكل  "پیدا نكرده بودم ولی از ظواهر امر كامال معلوم بود كه او شدیدا

داشت...مشكل عصبی...كه معلوم نبود آیا این مشكل جدی است و یا فقط در حد یك خاطره تلخ می باشد كه در 

ذهن او مانده؟ خدایا نكند با ادامه دادن روابطم با او بعد از مدتی بفهمم كه هم در حق خودم و هم در حق او...نكند 

تی متوجه بشوم كه او اصال صالحیت ایجاد رابطه را ندارد...ولی آن وقت شاید برای خودم هم بریدن از كه بعد از مد

او مشكل عصبی دارد...پس چطور توانسته در این رشته ی سخت و مهم پزشكی  "او سخت باشد...ولی اگر واقعا

ایی از عصبی بودن در او  تحصیل كند و اینقدر هم موفق باشد؟!! در همین چند جلسه برخورد هیچ نشانه

ندیدم...برعكس خیلی هم قاطع و مسلط به رفتارش عمل میكند...پس این چه میتوانست باشد كه در یك روز دو نفر 
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كه یكی مادرش و دیگری فردی است كه مدعی داشتن شناختی خوب از این خانواده را دارد مشكل عصبی بودن او را 

 ر من متوجه چیزی شدم و یا رفتاری از او دیدم...خوددار باشم!!!!.به من گوشزد میكند و بخواهند كه اگ

 

وارد خیابان خودمان شدیم.دیدم احسان جلوی درب ایستاده.میدانستم نگران من شده است و این نگرانی باعث شده 

تم را دس بارانی جلوی درب حیاط بایستد.وقتی خواستم از ماشین پیاده شوم حمیدرضا"در این هوای سرد و تقریبا

گرفت.برگشتم به طرفش و نگاهش كردم.توی چشمهایش یك معصومیت عاشقانه ایی موج میزد كه تا حاال در چشم 

 هیچ كسی ندیده بودم.با صدایی كه برای لحظه ایی فكر كردم از اعماق قلبش بیرون می آید گفت:فردا بیام دنبالت؟

 

اش بلكه حاال از من میپرسید كه آیا به دنبالم بیاید یا نه؟!!! برایم این بار نگفته بود فردا می آیم دنبالت و منتظر ب

 عجیب آمد با تعجب نگاهش كردم و گفتم:چی گفتی؟

 

 دوباره با همان صدای آهسته گفت:فردا بیام برسونمت دانشكده یا نه؟

 

مداوای یك متخصص اعصاب چرا این سوال را میپرسید...آیا فكر میكرد من با مطلع شدن از اینكه او زمانی تحت 

بوده و یا در اثر به جا ماندن آن خاطره تلخ كه او فرد عصبی گشته...ولی هنوز هیچ موردی بین ما پیش نیامده 

بود...پس من چطور میتوانستم تصمیم نهایی خود را بگیرم؟...نمیدانم چرا ولی لبخندی روی لبم آمد و گفتم:اگه 

 بتونی بیای خوشحالم میكنی.

 

 میام.... "ند قشنگی روی لبانش نشست و به آرامی دستم را فشار داد و آهسته گفت:حتمالبخ

احسان به ماشین نزدیك شد و با صدای بلند سالم كرد.حمیدرضا دست من را رها كرد و درب ماشین را باز و پیاده 

د ه طرفشان رفتم.چند دقیقه بعشد و با او مشغول سالم و احوالپرسی شدند.منهم بعد از سالمی كه به احسان كردم ب

وقتی حمیدرضا سوار ماشین میشد در حالیكه احسان دستش را دور شانه های من گذاشته بود او نگاهی به من و 

 احسان كرد و به من گفت:فردا میام دنبالت.

 

 احسان خندید و گفت:پاك داری خواهر ما رو از ما دور میكنی دیگه...آره؟

 

 ت:من نوكرتم احسان جان...حمیدرضا خندید و گف

 

سپس سوار ماشین شد و رفت.به همراه احسان وارد خانه شدم.بابا هنوز نیامده بود و مامان هم حمام بود.میدانستم 

احسان به او گفته كه من كجا هستم و مامان به قصد اینكه با من رو به رو نشود به حمام رفته! رفتم پشت درب حمام 

با مهربانی داد و گفت كه برایم كمی شام كنار گذاشته است.اما گرسنه نبودم! همان چند لقمه  و سالم كردم.جوابم را

كوكویی كه خورده بودم سیرم كرده بود بنابراین تشكر كردم و بعد از مسواك زدن دوباره پشت درب حمام رفتم و 

اره از ت كامپیوتر مشغول است.دوببه مامان شب بخیر گفتم.وقتی به اتاقم میرفتم متوجه شدم احسان در اتاقش پش

 اتاقم بیرون آمدم و رفتم به اتاق او.همانطور كه مشغول كارش بود لبخندی زد و به من نگاه كرد و گفت:خوبی؟

 

 نگاهش كردم.فهمید میخواهم چیزی به او بگویم.دست از كار كشید و گفت:كارم داری؟
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ست و آن دست كردم و در نهایت گفتم:احسان...تو...چند ساله كه نمیدانستم باید چطوری حرفم را بگویم كمی این د

 حمیدرضا رو میشناسی؟............

 

 گفتم:احسان...تو...چند ساله كه حمیدرضا رو میشناسی؟

 

 هفت سال...چطور مگه؟"گفت:از سال اول دانشگاه یعنی تقریبا

 

ل تا چه حد نسبت بهش شناخت پیدا كردی؟ اصال چه سا2گلسرم را باز كردم و در دستم گرفتم.گفتم:در این مدت

 نظری نسبت بهش داری؟ به رفتارش به واكشنهاش به...

 

ه هم ب "از جایش بلند شد و آمد به طرف من.دستم را گرفت و مرا روی تخت كنار خودش نشاند و گفت:الهام...قبال

ورش رو هم كنده بودن...فكر میكردم منظورم رو از تو گفته بودم كه اگه هر كی دیگه به جای حمیدرضا بود تا حاال گ

 این حرف فهمیده باشی!!!

 

نگاهش كردم.نمیتوانستم مسائلی را كه امروز شنیده بودم برایش بازگو كنم.ترسی ناشناخته من را از بازگو كردن 

 مسائل امروز باز میداشت.دستم را گرفت و به آرامی گفت:مشكلی برات پیش اومده؟

 

 ه...فقط نمیدونم چرا از اینكه خوب اون رو نمیشناسم وحشت دارم!!!گفتم:ن

 

خندید و گفت:خوب سعی كن بشناسیش.ایجاد ارتباط به خاطر همینه دیگه.مسلمه كه تو نباید اون رو بشناسی و 

.كه البته سالی كه اون رو میشناسم..2دچار اضطراب بشی...اما من به عنوان برادرت فقط میتونم بگم كه در مدت این

مدت كمی هم نیست...هیچ مشكلی در اون ندیدم و از هر نظر كه فكرش رو بكنی نسبت به بچه های دیگه سرآمد 

بوده...ببین الهام به نظر من ترست بی مورده ولی خوب برای شناختن اون به وقت نیاز داری...اینم بدون چیزهایی كه 

ر مورد روابط عاطفی فقط خودتی كه باید تالش كنی تا بشناسیش و من گفتم مربوط میشه به روابط اجتماعیش...اما د

 فكر نمیكنم در این مورد كسی دیگه رو پیدا كنی كه بتونه واقعا كمكت كنه.

 

ساكت بودم و نگاهش میكردم.فهمید كه جوابم را هنوز نگرفته ام! دوباره در حالیكه ضربات مالیمی روی دستم میزد 

 اده كه تو رو مضطرب كرده؟گفت:الهام...اتفاقی افت

 

بالفاصله گفتم:نه...نه...اصال...فقط میدونی چیه...من همیشه از بچگی از عصبانیت مردها میترسیدم...حاال میترسم نكنه 

 حمیدرضا آدم عصبی و...

 

ال خودم س2خنده ی بلندی كرد و گفت:حمیدرضا!!!...حمیدرضا رو میگی؟!!!...اصال اینطوری فكر نكن...من توی این

بار با بچه های دانشگاه درگیر شدم...ولی اون هیچ وقت...اصوال اهل این مسائل نیس...خیلی اتكا به 05یا01حداقل

 كالسش به این چیزها نمیخوره...نه...اشتباه نكن. "نفس باالیی داره و اصال
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م را درست مطرح نكرده بودم ولی دیگر حرفی نزدم.اما من جواب واقعی را كه میخواستم نگرفته بودم! چرا كه سوال

خوبی بود گرچه من هنوز "مشكل اخالقی نداشته خودش برایم جواب نسبتا "سال او اصال2همین كه میشنیدم در این

در پی چیزی بودم كه خودم هم نمیدانستم آن چه چیزی است!!! شب بخیر گفتم و به اتاق خودم رفتم ولی خیلی طول 

ا حرفهای مادر حمیدرضا در گوشم طنین انداز بود و خاطرات و وقایع تلخی كه بر كشید تا خوابم برد.تا ساعته

تحمل این منظره برای پسر بچه ایی در سن او چقدر میتوانسته سخت باشد...كودكی  "حمیدرضا گذشته بود.واقعا

 د و تازه درساعتها بر سر جنازه پدرش در شهری غریب بماند تا سپیده بزند و بعد از ساعتها جمعیت سر برس

تكاپوی این باشند كه جسد متعلق به كیست و این كودك چه نسبتی با جسد دارد! آنهم كودكی كه در اثر شرایط 

پیش آمده قدرت كالم خود را هم از دست داده باشد...حتی تصورشم هم برایم سخت بود چه برسد به اینكه بخواهم 

آمدم و متوجه شدم كه گریه میكنم ولی كم كم خواب چشمهایم  خودم را در بطن وقایع تصور كنم.لحظه ایی به خودم

را سنگین كرد و به خواب رفتم...تا صبح اصال خواب راحتی نداشتم.صبح وقتی بیدار شدم سرم درد میكرد.برای 

صبحانه هم كه پایین رفتم مامان فوری فهمید كه حالم خوب نیست چون به محض اینكه چشمش به من افتاد در 

 رایم چای میریخت و آن را روی میز گذاشت پرسید:الهام جان...حالت خوب نیس؟حالیكه ب

 

 گفتم:نه یه كم سرم درد میكنه.

 

مامان از كشوی مخصوص داروها یك مسكن بیرون آورد و با یك لیوان آب آنرا روی میز گذاشت و تاكید كرد حتما 

و با اینكه مامان در خوردن قرصها خیلی تاكید كرده بود باز بعد از صبحانه آنرا بخورم.صبحانه را با بی میلی خوردم 

هم خوردن آنها را فراموش كردم.از خانه خارج شدم و بار دیگر با خاموش روشن شدن چراغهای ماشینش فهمیدم 

حمیدرضا منتظرم بوده.رفتم و سوار ماشینش شدم.با اینكه هوا هنوز روشن نشده بود به محض اینكه در ماشین 

فهمید سرم درد میكند بنابراین بعد از طی مسیری كوتاه جلوی یك داروخانه شبانه روزی توقف كرد و پیاده نشستم 

شد و وقتی برگشت یك قرص با یك لیوان آب در دستش بود! تشكری كردم و قرص را خوردم.لیوان را به داروخانه 

وشیم تماس گرفت و حالم را پرسید.با اینكه بار با گ5برگرداند و راهی دانشكده شدیم.آنروز تا ساعت پایان درسی

در بعد از ظهر كامال سردردم خوب شده بود اما برای رساندن من به خانه سعی كرد خلوت ترین مسیر را انتخاب 

كند تا به قول خودش من كمتر دچار مشكل بشوم.نمیدانم چه نیرویی بود اما حمیدرضا مثل آنچه كه در ذهن من بود 

خوانده بودم ونه آنچه كه در فیلمها دیده بودم...بلكه خیلی واقعی تر و زیباتر در بروز احساساتش و یا در كتابها 

نسبت به من اقدام میكرد.بیشتر با نگاهش حرف میزد.نگاهی كه تا به حال در چشم هیچ كسی ندیده بودم.جور 

مان من جای بدهد ولی شاید خاصی به چشمهایم خیره میشد! درست مثل اینكه میخواست تمام وجودش را در چش

چشمان من وسعت پاكی و صداقت او را نداشت و جا برایش كم بود...پسر پاكی به نظرم میرسید.نجیب و بی همتا.در 

همان چند روز اول هفته و تا رسیدن پنجشنبه كامال متوجه شخصیت فوق العاده و تربیت صحیحش شده بودم.آنقدر 

ی به یاد حرفهای مادرش و یا دكتر فاضل در رابطه با عصبی بودن او می افتادم با محبت رفتار میكرد كه گاهی وقت

 ناخودآگاه خنده ام میگرفت..

باالخره پنجشنبه هم رسید و من متوجه تكاپوی و فعالیت احسان بودم كه چطور طبق سلیقه ی مامان كیك و شیرینی 

پنجشنبه برای تولد دعوت شده ام و در نتیجه مرا هم  و سبد گل را سفارش میداد.احسان به مامان گفته بود كه منهم
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از تذكرات مادرانه ی خودش بی نصیب نمی گذاشت.برای شب بنا به سفارش مامان كت و شلوار لیمویی رنگم كه 

چند وقت پیش از خیابان ولیعصر خریده بودم را پوشیدم به همراه كفشهای مشكی پاشنه داری كه خیلی به این لباس 

ود.موهایمم ساده صاف و ساده به دورم ریختم.بعد از رفتن بابا و احسان و مامان تقریبا كمی به برازنده ب

آماده شده بودم دقایقی بیشتر نگذشته بود كه صدای زنگ درب بلند شد.وقتی اف اف را  "مانده بود كه كامال8ساعت

 جواب دادم صدای حمیدرضا را سریع شناختم كه گفت:حاضری؟

 

 قط باید روسریم رو سرم بذارم...االن میام.جواب دادم:ف

 

وقتی آماده شدم و از خانه رفتم بیرون و در ماشین نشستم نگاهی به من كرد و گفت:چقدر لذت میبرم وقتی میبینم 

كه تو همه ی زیباییت مال خودته و اصال نیازی به آرایش نداری...همیشه از افرادی كه چهره ی واقعی خودشون رو 

لم آرایش پنهان میكنن متنفر بودم...نمیدونی چقدر لذت میبرم از اینكه صورت تو رو خود خدا آرایش زیر صد ق

 كرده.

 

حرفهایش برایم زیباترین جمالتی بود كه تا آن لحظه از جنس مخالف خودم شنیده بودم.ناخودآگاه هر دو برای 

عات قبل لبخند پر از عشقش را به لب آورد ماشین لحظاتی به هم خیره نگاه كردیم و بعد از اینكه حمیدرضا مثل دف

را روشن كرد و راه افتادیم.منزل امیر مسعود برادر حمیدرضا در شهرك ژاندارمری بود و با توجه به بزرگراههایی 

كه تازه تاسیس بودند خیلی زود و بی معطلی به آنجا رسیدیم.صدای موسیقی از داخل ساختمان به گوش 

ی پیاده شد به طرف من كه منتظرش ایستاده بودم آمد.كت و شلوار سورمه ایی خیلی شیك با میرسید.حمیدرضا وقت

كراواتی به گردنش گذاشته بود كه حسابی با تیپ ظاهرش هماهنگی الزم را داشت.برای لحظه ایی آنقدر تیپش 

 برایم پسندیده آمد كه ناخودآگاه گفتم:چقدر خوش تیپ شدی...

 

 تیپش برایم پسندیده آمد كه ناخودآگاه گفتم:چقدر خوش تیپ شدی...برای لحظه ایی آنقدر 

 

لبخند مهربانی زد و دست مرا گرفت و زنگ درب را فشار داد.صدایی از پشت اف اف به گوش رسید كه حمیدرضا 

 سریع در جواب گفت:باز كن عموجون منم...

 

ا اف اف درب باز شد صدای چند بچه در ساختمان حدس زدم باید یكی از دختران امیرحسین باشد.به محض اینكه ب

پیچید و با گفتن))عموجون اومد...عموجون اومد((به طرف ما آمدند.وارد كه شدیم دو دختر كوچك كه خیلی مودب 

و شیرین بودند جلوی درب هال ایستاده بودند و بعد یكراست به طرف من آمدند منهم هر دو را بوسیدم وقتی سرم 

یدم تمام مهمانها به احترام ورود من و حمیدرضا از جایشان بلند شده اند.خانم شهیدی به همراه مردی را بلند كردم د

كه به خاطر شباهتش به حمیدرضا حدس زدم باید یكی از برادرانش باشد و لباس رسمی به تن داشت به ما نزدیك 

غوش گرفت و بوسید و بعد به همراه شدند.خیلی معذب شده بودم.خانم شهیدی با مهربانی زایدالوصفی مرا در آ

حمیدرضا مرا به مهمانها معرفی كردند.همه ی مهمانها فوق العاده مودب و با شخصیت بودند در ضمن مشخص هم 

بود كه همه دارای تحصیالت عالیه هستند و هر یك برای خود از سمت و شغل در خور توجهی نیز برخوردارند دكتر 

ان مهمانها بودند كه نشان میداد از دوستان خانوادگی یكدیگر هستند.همسر فاضل و خانواده اش نیز در می
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امیرمسعود هم با مهربانی و گرمی از من استقبال كرد.كم كم متوجه شدم مردی كه در ابتدا به همراه خانم شهیدی به 

شان اده ایی به مادرطرف ما آمده بود امیرمسعود بوده است.برادر بزرگتر حمیدرضا یعنی امیرحسین شباهت فوق الع

یعنی خانم شهیدی داشت.پسر امیرمسعود به محض دیدن حمیدرضا با چنان عشقی به آغوش او رفت كه از همان 

ابتدا حدس زدم باید رابطه ی عاطفی و عمیقی میان حمیدرضا و فرزندان برادرانش باشد.از نگاههای همسر 

خودم سنگینی خاصی حس میكردم! متوجه بودم كه گاه در امیرحسین كه در واقع دختر خاله ی آنها میشد به روی 

گوشی با امیرحسین صحبتی میكند كه در نهایت باعث عصبانیت امیرحسین شد و او از جایش بلند شده و در كنار 

پدر زن امیرمسعود نشست و خودش را با او سرگرم صحبت كرد.حمیدرضا بارونی هایمان را به اتاق دیگری برد.از 

مهمانی راضی بودم چرا كه حمیدرضا درست گفته بود و آنجا یك مهمانی خانوادگی در عین حال با  جو حاكم در

 حضور افرادی بسیار با كالس بود.

 

حمیدرضا وقتی برگشت مادرش برای من و او میوه آورد و همسر امیرمسعود هم با چایی خوش عطری از ما پذیرایی 

ر كه برای من و خودش میوه پوست میكرد با صدایی آرام به طوریكه كرد.حمیدرضا در كنار من نشست و همانطو

دیگران متوجه نشوند مهمانها را با ذكر شغلهایشان به من معرفی میكرد و من متوجه میشدم كه حدسم در رابطه با 

ای د.برمهمانها درست بوده است.یك ساعتی از آمدن ما گذشته بود و در این مدت بزم رقص و موسیقی هم به راه بو

لحظه ایی احساس تشنگی كردم.مادر حمیدرضا روبه روی ما نشسته بود و با محبتی فراوان به ما نگاه میكرد.آهسته 

از حمیدرضا خواهش كردم كه كمی آب برایم بیاورد و او بلند شد به آشپزخانه رفت در این موقع متوجه شدم همسر 

ی هماهنگ بود به طرف من می آید! حدس میزدم میخواهد مرا با صدای موسیق "امیرمسعود با رقص قشنگی كه كامال

 رقص بلد نیستم. "برای رقص بلند كند! بالفاصله به او اشاره كردم و گفتم:من اصال

 

به او دروغ نگفته بودم من هیچ وقت به این مورد عالقه نداشتم و هیچ وقت هم در صدد یادگیری آن بر نیامده 

من می آمد.برای یك لحظه حمیدرضا را دیدم كه لیوان به دست جلوی درب آشپزخانه  بودم.اما او همچنان به طرف

ایستاده و با چنان عصبانیتی به این صحنه نگاه میكند كه لحظه ایی به خود لرزیدم.فقط توانستم سریع به همسر 

كی دم...خواهشا از این یامیرمسعود كه نامش فرشته بود بگویم:فرشته جون به خدا من نه از رقص خوشم میاد و نه بل

 من رو معذور كنید.

 

او هم دیگر بیش از این اصرار نكرد و به سمت دیگران رفت تا آنها را برای همراهی خودش در رقص از جا بلند كند 

و خیلی هم زود موفق شد.حمیدرضا چند لحظه ایی مكث كرد و بعد به طرف من آمد.لیوان آب را به دستم داد.عرق 

پیشانی اش به چشم می آمد! كامال معلوم بود كه چقدر از كار فرشته عصبی شده.وقتی آب را خوردم با زیادی روی 

 صدای آرامی گفت:كم كم بلند شو بریم.

 

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:بریم؟!!!

 

كه كیك رو به من نگاه كرد و با سر جواب مثبت داد.كم مانده بود از تعجب شاخ در بیاورم.گفتم:چرا؟!! هنوز 

 نیاوردن و...
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 همانطور كه به رو به رویش نگاه میكرد با صدایی آرام ولی عصبی گفت:همین كه گفتم...

 

تصمیمش برایم بیش از اندازه عجیب بود.ما هنوز شام نخورده بودیم.تازه یك ساعت بود كه رسیده بودیم.مراسم 

جام نگرفته بود! بنابراین مطمئن بودم ترك كردن مهمانی از بعد از شام بود و هنوز ان "كیك و كادو هم كه قاعدتا

 احمیدرض و من بین ایی مسئله ی متوجه شهیدی خانم موقع این در.بود غیرمنطقی كامال هم و زشت كار هم٬طرف ما

 شده؟ چی:پرسید من از سر حركت با و شد

 

 شانه هایم را باال انداختم و گفتم:وهلل نمیدونم!!!

 

 جایش بلند شد و گفت:میرم بارونیهامون رو بیارم. حمیدرضا از

 

به اتاقی رفت.دیدم مادرش هم به دنبال او وارد اتاق شد و درب را هم بست.تقریبا چند دقیقه بعد امیرحسین هم به 

همان اتاق رفت.در تمام این مدت همسر امیرحسین با لبخند معنی داری به من نگاه میكرد و منهم دائم سعی داشتم 

از نگاههای او فرار كنم.رفت و آمد به اتاق همچنان ادامه داشت! چرا كه وقتی امیرحسین بیرون آمد امیرمسعود 

داخل رفت و بعد هم فرشته داخل شد!!! تقریبا یك ربعی طول كشید تا حمیدرضا و بقیه از اتاق خارج شدند.خیلی 

بود و درحالیكه بارونیهایمان روی دستش بود به  سعی داشتند چهره های عادی به خود بگیرند ولی حمیدرضا عصبی

 طرف من آمد.چهره فرشته خیلی ناراحت بود ولی طفلك سعی داشت ناراحتی اش را پنهان كند.

من مشغول پوشیدن بارونی ام شدم فرشته به طرفم آمد و مرا بغل كرد و بوسید و گفت:خیلی دلم میخواس امشب 

 مایل نیس...ببخشید اگه بهت سخت گذشت.بیشتر اینجا میموندی ولی حمیدرضا 

 

امیرحسین و امیرمسعود هم به همراه مادرشان ایستاده بودند و مرا نگاه میكردند.حمیدرضا خیلی سریع بارونی اش 

فهمیده بود و كمی مضطرب  "را پوشید و شروع كرد به خداحافظی كردن با مهمانها.خانم شهیدی تعجب مرا كامال

میرحسین آخرین لحظه جلوی درب هال برای خداحافظی آمد و خیلی سریع هم برگشت نشان میداد.همسر ا

سرجایش اما همواره لبخند معنی داری به لب داشت كه برای من خیلی عجیب بود! وقتی از درب هال خارج میشدیم 

ا ما آمد بعد ب امیرحسین و مادرش هم خداحافظی كردند و به داخل برگشتند ولی امیرمسعود تا جلوی درب حیاط با

 خنده دستی پشت حمیدرضا زد و گفت:خوش باشید...

 

حمیدرضا برگشت و با امیرمسعود خداحافظی كرد.وقتی من داخل ماشین نشستم امیرمسعود سرش را داخل ماشین 

ما  شكرد و با صدایی آرام و سریع در حالیكه سعی داشت لبخندی هم به لب داشته باشد گفت:الهام خانم...هوای دادا

 رو خیلی داشته باش...

 

وقتی حمیدرضا داخل ماشین نشست او دیگر حرفی نزد فقط رو كرد به حمیدرضا و گفت:حمیدرضا با احتیاط رانندگی 

 كنی ها...حاال برید یه چرخی بزنید و اگه باز حوصله داشتید برگردید...

 

افتادیم.رفتارش برایم خیلی عجیب و در عین  حمیدرضا تشكر و بعد خداحافظی كرد و ماشین را روشن كرد و راه

 حال..........
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حمیدرضا تشكر و بعد خداحافظی كرد و ماشین را روشن كرد و راه افتادیم.رفتارش برایم خیلی عجیب و در عین 

 توضیح قانع كننده ایی برای رفتارش در ذهنم "حال زشت بود.نمیتوانستم رفتارش را به هیچ وجه توجیه كنم.اصال

شب گذشته بود.دست انداخت و كراواتش را باز كرد و با عصبانیت 00از "پیدا نمیكردم.به ساعتم نگاه كردم تقریبا

آنرا روی صندلی عقب پرت كرد! نگاهش كردم و برگشتم كراوات را از روی صندلی برداشتم و تا كردم و داخل 

 و چته؟!!داشبورد ماشین گذاشتم.دوباره نگاهش كردم و گفتم:حمیدرضا...ت

 

در این موقع زنگ گوشیش به صدا درآمد...منتظر شدم جواب بدهد ولی مثل این بود كه هیچ چیز نمیشنود! 

 گفتم:چرا گوشی رو جواب نمیدی؟

 

باالخره بعد از چندین زنگ گوشی قطع شد.اصال حرف نمیزد و این بیشتر كالفه ام میكرد.دوباره گوشی اش شروع 

باز هم بی تفاوت به صدای زنگ فقط رانندگی میكرد!!! عصبی شدم و گوشی اش را از روی  كرد به زنگ خوردن.اما

داشبورد ماشین برداشتم و جواب دادم.امیرمسعود بود...بعد از اینكه جواب سالم من را داد بالفاصله حال حمیدرضا 

 !!! گفتم:خوبه...مشكلی نداره.را پرسید...برایم عجیب بود...چرا باید به فاصله ی چند دقیقه نگرانش شده باشد

 

 پرسید:چرا دفعه قبل كه مامان زنگ زد گوشی رو جواب نداد؟

 

 فهمیدم زنگ قبلی خانم شهیدی بوده...بالفاصله گفتم:مشغول رانندگی بود نتونست جواب بده.

 

 سریع پرسید:االن چرا خودش گوشی رو جواب نمیده؟

 

 و بزن كنار و با برادرت صحبت كن.رو كردم به حمیدرضا و گفتم:ماشین ر

 

 با عصبانیت نگاهی به من كرد و گفت:بگو خوبم دیگه...واسه چی هی زنگ میزنن؟

 

بعد با حركت تندی گوشی را از من گرفت و بدون اینكه به امیرمسعود سالم كند با صدایی كه از حالت معمولیش 

 یگه تماس نگیرید.خارج شده بود و بیشتر شبیه فریاد بود گفت:خوبم...د

 

فهمیده بودم امیرمسعود پشت خط دارد با حمیدرضا صحبت میكند و حمیدرضا با چند كلمه ی...نه...نه...و باشه باشه 

گفتن بدون خداحافظی گوشی را قطع كرد و بعد هم خاموشش كرد و آنرا داخل داشبورد انداخت و درب داشبیورد 

عصبانیت گفتم:چرا اینجوری میكنی؟...مگه چی شده؟...اگه از كاری كه را محكم بست.نتوانستم تحمل كنم و با 

فرشته كرد ناراحت شدی...خوب این كه چیز مهمی نیس...به خاطر یه همچین چیز بی ارزشی شب همه رو خراب 

ت كردی...این چه رفتار زشتیه كه تو داری؟...تولد اون بچه رو هم خراب كردی...اعصاب خودتم خورد كردی...مادر

و برادرات...همه رو ناراحت كردی...كه چی بشه؟خوب حاال خدا رو شكر من به خواست فرشته جواب ندادم...چون 

تا حاال سر من رو كنده بودی...تو هیچ  "اصال رقص بلد نیستم...اگه رقصیده بودم چیكار میخواستی بكنی؟...حتما

 متوجه رفتارت هستی؟...
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كنار خیابان برد و نگه داشت.از ماشین پیاده شد و چنان محكم و با عصبانیت درب در این موقع ماشین را سریع به 

ماشین را بست كه برای لحظه ایی فكر كردم االن شیشه خورد میشود!!! نفسم بند آمده بود...نمیتوانستم كه قبول كنم 

ین پیاده لی انداختم و از ماشاین شدت عصبانیت فقط مربوط به یك مسئله به این بی اهمیتی باشد! كیفم را روی صند

شدم.به سمت حمیدرضا كه در طرف دیگر ماشین ایستاده و تكیه داده بود رفتم.رو به رویش ایستادم.سرش پایین 

بود و دستهایش را در جیبش گذاشته بود و با نوك كفشش سنگ و خاك كنار جاده را جا به جا میكرد.به آرامی 

 گفتم:حمیدرضا...

 

 د وحشتناكی گفت:بسه دیگه...نمیخوام حرف بزنی.یكباره با فریا

 

یك قدم به عقب رفتم و هاج و واج فقط نگاهش كردم.برگشت و با كف دستش محكم روی سقف ماشین كوبید و 

 گفت:برو توی ماشین.

 

ار نبغض گلویم را گرفت.حمیدرضا دیوانه است.این چه رفتاری است؟!! به حرفش گوش نكردم و رفتم به گاردییل ك

جاده تكیه زدم و آرام آرم اشكم سرازیر شد...او به چه حقی اینطوری با من حرف میزد...من اصال تحمل اینجور 

برخوردها را نداشتم.باد سردی می آمد و حسابی هوا سرد بود و حركت ماشینها و نور چراغهایشان آزار دهنده 

دم.بعد از چند لحظه فهمیدم كه حمیدرضا به بود.صورتم از اشك خیس كه میشد سردی هوا را بیشتر حس میكر

 طرفم می آید.رویم را به سمت مخالف او برگرداندم.آمد كنارم ایستاد و گفت:برو توی ماشین...سرما میخوری...

 

صدایش آرام شده بود.یك دستم را از جیبم بیرون آوردم و اشكم را پاك كردم.آمد در جهتی كه نگاه میكردم روی 

 نشست و به من نگاه كرد.رویم را برگرداندم و گفتم:همین االن من رو به خونه خودمون میبری. گاردییل كنارم

 

 صدایش خیلی آرام شده بود.گفت:الهام...

 

 خواست دستش را دور شانه ام بیندازد.بالفاصله بلند شدم و گفتم:میخوام برم خونه...

 

هم نگاهش كردم...همان غصه ایی كه چندین بار قبل در همانطور كه نشسته بود به چشمهای من خیره شد...من

 چشمش دیده بودم دوباره به چشمش آمد.از جایش به آرامی بلند شد و گفت:باشه...بریم.

 

تا برسیم جلوی درب خانه حتی یك كلمه هم با هم حرف نزدیم.از ماشین كه پیاده شدم.كلیدم را بیرون آوردم و به 

 را باز كنم.پشت سرم ایستاده بود و صدایم كرد:الهام...طرف درب حیاط رفتم تا آن 

 

جوابش را ندادم و مشغول باز كردن قفل درب شدم.بازویم را گرفت و دوباره با حالتی خاص فقط اسمم را صدا 

 كرد:الهام...

 

از  ستم.بعداز دستش خیلی دلخور بودم و جوابی ندادم.دستم را از دستش بیرون كشیدم و داخل رفتم و درب را ب

لحظاتی صدای ماشینش را شنیدم كه از جلوی درب دور شد.وقتی به داخل خانه رفتم احسان و مامان و بابا داشتند با 
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هم در رابطه با مهمانی منزل ناهید صحبت میكردند و تلویزیون روشن بود.به محض اینكه وارد شدم سالم كوتاهی 

ض كردم و پرده ی پنجره ی اتاقم را به كناری زدم...در آسمان حتی یك كردم و به طبقه ی باال رفتم.لباسهایم را عو

ستاره هم نبود...آسمان هم ابری و گرفته بود...مثل اینكه حتی ماه هم حیفش آمده بود نور افشانی كند.حیاط تاریك 

را باز  درب كمدتاریك بود.برگشتم و گلسری را كه روی میز تحریرم گذاشته بودم برداشتم و موهایم را جمع كردم.

كردم و مشغول آویزان كردن لباسهایم در كمد شدم. در این موقع چند ضربه به درب اتاق خورد.جوابی ندادم اما 

 درب به آهستگی باز شد و احسان سرش را به داخل اتاق آورد و

 تاده بود به حركاتاحسان وقتی دید بیدارم آمد داخل.حرفی نزد و رفت به میز تحریر تكیه داد و همانطور كه ایس

من نگاه میكرد.میدانستم كه فهمیده اتفاقی افتاده و حاال آمده بود تا از موضوع باخبر شود.بدون اینكه نگاهش كنم 

 گفتم:خوب؟...خدا رو شكر كه خیالت راحت شد...ناهید حالش خوب بود؟...برنامه بعدی رو برای كی...

 

 حمیدرضا حرفت شده؟نگذاشت حرفم را تمام كنم گفت:الهام...با 

 

جوابش را ندادم و همانطور به آویزان كردن لباسهایم در كمد ادامه دادم تا كارم تمام شد و درب كمد را 

بستم.گوشی ام كه روی تخت انداخته بودم شروع كرد به زنگ خوردن.احسان زودتر از من گوشی را برداشت و 

 گرفت و گفت:حمیدرضاس... وقتی شماره ی روی آنرا خواند گوشی را به طرف من

 

و منتظر ماند تا جواب تلفن را بدهم.گوشی را گرفتم و بدون اینكه جواب بدهم خاموشش كردم.چشمانش از تعجب 

گرد شد و فقط به من نگاه كرد.گوشی را در كیفم گذاشتم و بعد خواستم از اتاق بیرون بروم كه دستم را گرفت و 

 فت شده؟گفت:الهام...گفتم با حمیدرضا حر

 

خواستم دوباره برگردم و از اتاق بیرون بروم كه فهمیدم خیلی محكم سر جایش ایستاده و دستم را گرفته.با 

 عصبانیت گفتم:احسان سر به سرم نذار...میخوام برم پایین.

 

ه یهمانطور كه یك دستم را گرفته بود دست دیگرش را پشت درب گذاشت و توی صورتم خیره شد و گفت:چرا گر

 كردی؟

 

ساكت بودم و فقط به درب اتاق كه دست احسان روی آن بود نگاه میكردم.دوباره اما این بار با صدای محكمتری 

 گفت:الهام...با تو ام ها...میگم چرا گریه كردی؟

 

 برگشتم و نگاهش كردم و گفتم:ببینم تا حاال نشده تو اشك ناهید رو دربیاری؟

 

شتم روی تخت نشستم.همانجا ایستاده بود و به من نگاه میكرد.بعد از چند لحظه بعد گریه ام گرفت و برگ

 گفت:...................

 

 همانجا ایستاده بود و به من نگاه میكرد.بعد از چند لحظه گفت:پس حدسم درست بود...دعواتون شده.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 7  

 

 ...همانطور كه گریه میكردم گفتم:نه...دعوامون نشده...فقط سرم داد كشید

 

 آمد كنارم روی تخت نشست و گفت:غلط كرد...واسه چی؟

 

برای یك لحظه از طرز حرف زدن احسان خنده ام گرفت و درحالیكه گریه و خنده ام قاطی شده بود گفتم:تقصیر 

 خودم بود...

 

و  كردم لب اصال نمیخندید و خیلی هم جدی به من نگاه میكرد.فهمیدم خنده ی من عصبیش كرده برای همین سعی

 لوچه ام را زود جمع و جور كنم.دوباره پرسید:واسه چی سرت داد كشید؟

 

گفتم:عصبی بود...نه از دست من...از دست شخص دیگه ایی...من زیاد حرف زدم...اونم عصبی شد و سر من داد 

 كشید.

 

یان او هم عقیده داشت كه كارش هم فهمیدم با این حرفها قانع نشده بنابراین كل ماجرا را برایش تعریف كردم.در پا

عجیب و بوده و هم دور از نزاكت و اصال این رفتار را از او بعید میدانست...در نهایت لبخندی زد و گفت:ولی 

 الهام...بدجوری بیچاره اش كردی ها!!!

 

 ؟با بالشت تختم كوبیدم توی سر احسان و هر دو خندیدیم بعد پرسید:خوب حاال میخوای چیكار كنی
 

گفتم:هیچی...چیكار كنم؟ فعال كه خیلی عالمت سوال توی كله ام هست...ولی در مجموع میخوام یه مدتی فقط فكر 

 كنم و در این مدت اصال نبینمش...

 

به میان حرفم آمد و گفت:الهام...اون بدبخت كه اظهار پشیمونی كرده...یه دقیقه پیشم كه بهت تلفن كرد تو جواب 

سر به سرش نذار...پسر خوبیه...شاید اصال موضوع چیز دیگه بوده...آخه تو میگی اونها یه ربع توی  ندادی...زیادم

 اتاق بودن...شاید حرفی بین خودشون پیش اومده...

 

سرم را به باالی تختم تكیه دادم و گفتم:حاال به هر دلیلی كه بود اون نباید با من این رفتار رو میكرد.من كه گناهی 

 نداشتم.

 

 احسان ساكت شد و بعد در حالیكه به عقب تكیه میداد گفت:میخوای باهاش صحبت كنم؟

 

از جایم بلند شدم و به سمت درب اتاق رفتم و گفتم:نه...هیچ احتیاجی نیست...لزومی نمیبینم...درسته كه مدت كمیه 

 ق تر بشم.از آشناییمون میگذره ولی شاید همین موارد باعث بشه من در تصمیم خودم دقی

 

دستم را به سمت دستگیره بردم كه بروم بیرون دوباره احسان گفت:داری كجا میری؟ نا سالمتی من به اتاق تو 

 اومدم....
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خندیدم و گفتم:خوب چیكارت كنم؟ من باید برم پایین از جریان امشبت باخبر بشم...تو كه حرف نمیزنی فقطم 

 تم یك كلمه صحبت نمیكنی...برم...اومدی توی كار من فضولی كنی و از خود

 

بلند شد و به قصد دنبال كردن من پشت سرم از اتاق بیرون آمد و درست وسط پله ها من را گرفت و با خنده و 

شوخی میخواست مرا مجبور به عذرخواهی كند.بابا سرش را باال گرفت و گفت:احسان بابا ولش كن...له شد زیر 

 دست و بالت...ولش كن.

 

مان از آشپزخانه بیرون آمد.فهمیدم كه با اشاره از احسان پرسید موضوع چی بوده... و احسان هم با سر جواب داد ما

كه چیز مهمی نبوده.باالخره رفتیم پایین و از صحبتهای مامان و بابا و احسان فهمیدم كه خدا را شكر هیچ مسئله ایی 

دی گذاشته اند كه البته چون منزل آنها خیلی كوچك است و پیش نیامده و برای دو هفته ی دیگر قرار جشن نامز

مامان قصد دارد مهمانی مفصلی بگیرد و مهمان زیاد دعوت كند تصمیم بر این گذاشته اند كه جشن در خانه ی ما 

برگزار شود.میزان مهریه هم این طور كه فهمیدم بنابر اصرار ناهید یك جلد قرآن به انضمام یك جلد دیوان حافظ 

سكه به مهریه اضافه كرده.به 022عیین شده ولی مامان با تمام مخالفتهایی كه مادر ناهید و خود ناهید داشته اندت

گفته ی مادر ناهید در شب نامزدی آنها مهمان چندانی نخواهند داشت و فقط دو دایی ناهید هستند كه به همراه 

هم هیچكسی نیست چون كه از همان سالی كه پدر ناهید خانواده خود از كرج می آیند و از خانواده ی پدری ناهید 

آنها را ترك كرده و رفته به جای اینكه در آن سالهای سخت و دشوار پشت و پناه آنها باشند از خجالت روی دیدن 

 آنها را ندارند و به همین بهانه فامیل پدری او ترك آنها كرده اند!!!

 

آمده بود و كامال میدانستم وقتی حرف از خوبیهای ناهید میزند احسان  بابا از نجابت و خانمی ناهید خیلی خوشش

بود كه كم كم همه آماده میشدند برای خواب و من تازه  02:21چقدر احساس غرور و لذت میكند.ساعت نزدیك

احساس گرسنگی بهم دست داده بود چرا كه شام نخورده بودم.برای همین به آشپزخانه رفتم و مقداری از غذای 

مانده ی شام را برای خودم گرم و شروع كردم به خوردن.مامان وقتی مسواكش را زد و از دستشویی بیرون آمد از 

هال با تعجب مرا نگاه كرد اما چیزی نپرسید و فقط گفت كه اگر ساالد هم میخواهم مقداری در یخچال هست.بی 

تمام مدتی كه من غذا میخوردم مامان نخوابید و معطلی بلند شدم و ساالد را هم آوردم و یك شكم سیر غذا خوردم.

خودش را سرگرم جمع آوری هال و آشپزخانه كرد.بعد از غذا ظرفهایم را شستم و وقتی برای خواب اماده شدم 

مامان هم به اتاقشان رفت كه بخوابد.بیش از اندازه دوستش داشتم.عادت داشت تا همه را در تخت خوابشان نمیدید 

 شد و محال بود خوابش برود.خیالش راحت نمی

 

جمعه و شنبه به سرعت سپری شد و در طول این دو روز یكبار گوشی ام را روشن كردم كه بالفاصله زنگ خورد و 

وقتی فهمیدم حمیدرضا است جواب ندادم و ترجیح دادم گوشی همچنان خاموش بماند.شنبه بعد از شام به احسان 

 فردا میخوام از خونه ی عزیز كه به دانشكده خیلی نزدیكه برم دانشكده. گفتم:من رو به خونه ی عزیز میبری؟

 

احسان كامال هدف من را از این مسئله میدانست و فهمیده بود كه نمیخواهم جلوی درب خانه با حمیدرضا رو به رو 

وز پیش عزیز اینجا شوم.مامان كه در حال جمع كردن ظرفهای روی میز بود خوشحال شد و گفت:اتفاقا الهام...چند ر
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تلفن كرده بود و سراغت رو میگرفت.خیلی دلش برات تنگ شده. میگفت فكر میكرده وقتی دانشگاه بری خیلی 

 بیشتر پیشش میری ولی درست برعكس عمل كردی.طفلك اگه بفهمه خیلی خوشحال میشه.

ردم كه بالفاصله زنگ خورد و جمعه و شنبه به سرعت سپری شد و در طول این دو روز یكبارگوشی ام را روشن ك

وقتی فهمیدم حمیدرضا است جواب ندادم و ترجیح دادم گوشی همچنان خاموش بماند.شنبه بعد از شام به احسان 

 گفتم:من رو به خونه ی عزیز میبری؟فردا میخوام از خونه ی عزیزكه به دانشكده خیلی نزدیكه برم دانشكده.

 

له میدانست و فهمیده بود كه نمیخواهم جلوی درب خانه با حمیدرضا رو به رو احسان كامال هدف من را از این مسئ

شوم.مامان كه در حال جمع كردن ظرفهای روی میز بود خوشحال شد و گفت:اتفاقا الهام...چند روز پیش عزیز اینجا 

ری خیلی ب تلفن كرده بود و سراغت رو میگرفت.خیلی دلش برات تنگ شده. میگفت فكر میكرده وقتی دانشگاه

 بیشتر پیشش میری ولی درست برعكس عمل كردی.طفلك اگه بفهمه خیلی خوشحال میشه......

 

از جایم بلند شدم و به هال رفتم و شماره ی منزل عزیز را گرفتم.بیچاره عزیز همیشه انتظار تلفن بچه ها و یا نوه 

ه اولین زنگ میخورد گوشی را بر تا نمیرسید به محض اینك2هایش را داشت و هیچ وقت زنگ تلفنش به 

میداشت.این بار هم پای تلفن وقتی فهمید من هستم بی نهایت خوشحال شد و وقتی هم گفتم كه میخواهم چند روزی 

روز پیش عزیز 2پیشش بروم بال در آورد.بعد از اینكه تلفن را قطع كردم به طبقه ی باال رفتم و چون تصمیم داشتم

روز جمع كردم و بعد از خداحافظی با مامان به همراه احسان به منزل عزیز 2را در این بمانم وسایل مورد نیازم 

روز 2رفتم.بابا را شب ندیدم چون هنوز از سر كار برنگشته بود ولی میدانستم اگر بود طبق معمول اجازه نمیداد من

یكنم.منزل عزیز در یكی از كوچه پیش عزیز بمانم و بهانه اش هم این بود كه:من اگر هر روز الهام را نبینم دق م

های بن بست در خیابان انقالب بود و برای رفتن به دانشكده خیلی راحت بودم.عزیز وقتی من و احسان را دید مثل 

همیشه گریه اش گرفت.مهربانترین مادربزرگ دنیا را داشتم ولی خوب این اواخر به خاطر مشغله های فكری زیاد 

 ایران در هیچكدام البته.داشت هم پسر سه ولی بود من مامان٬زنم.تنها فرزند دختر عزیزنتوانسته بودم به او سری ب

 دانشانفرزن و زن و آنها عكسهای میرفتی عزیز خانه به وقتی.بود ندیده را آنها عزیز كه بود زیادی سالهای و نبودند

حسان و مامان و بابا هم در جای جای ا و من عكسهای كه آنها عكس تنها نه.میخورد چشم به خانه جای هر در كه بود

منزلش به چشم میخورد.گاهی دلم برایش میسوخت و از اینكه تنها همصحبتهای او فقط همین عكسها بودند 

 غصه دارش میشدم.اما..........."شدیدا

 

م.اما دغصه دارش میش "گاهی دلم برایش میسوخت و از اینكه تنها همصحبتهای او فقط همین عكسها بودند شدیدا

كاری نمیشد كرد و تنها كاری كه از دست ما بر می آمد این بود كه گاه گاه سری به او بزنیم و یا او را به خانه ی 

خودمان ببریم كه اگر به خودش بود به هیچ عنوان دوست نداشت از خانه اش خارج شود و ترجیح میداد ما به دیدن 

را به خانه مان میبردیم محال بود بیشتر از یك روز دوام بیاورد.آن شب  او برویم و هر بار هم كه به زور و التماس او

كلی قربان صدقه ی احسان رفت و از اینكه دو هفته ی دیگر مراسم نامزدی اش بود ابراز خرسندی میكرد.شب را 

ی كه عزیز مثل دوران كودكی ام در كنار عزیز خوابیدم و چقدر هم بهم مزه كرد.صبح با بوی نان تازه و عطر چای

درست كرده بود بیدار شدم.از بچه گی عاشق صبحانه در خانه عزیز بودم چرا كه درست مثل قدیمی ها روی زمین 

سفره پهن میكرد و اسباب و وسایل چایی اش كنار سفره روی زمین بود و صدای قل قل سماور نفتی اش قشنگترین 
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ه میخوردم پرسید:الهام جون...مادر برای ناهار چی موسیقی بود كه میشد همراه صبحانه گوش كرد.وقتی صبحان

 دوست داری درست كنم؟

 

همیشه عاشق لوبیا پلویی بودم كه عزیز درست كرده باشد و بی معطلی هم برای ظهر همان را خواستم.خنده ی 

خداحافظی  قشنگی كرد و گفت كه حتما همان را برای ناهار درست خواهد كرد.بعد ازصبحانه آماده شدم و با عزیز

كردم و رفتم به دانشكده.نازنین به من گفت كه از طریق فرهاد موضوع نامزدی احسان را فهمیده و دیگر اینكه او و 

فرهاد هم در جشن خواهند بود و بعد به من یاد آوری كرد بعد از ظهر باید برویم بیمارستان برای پر كردن فورم 

به محض اینكه كالسها تمام شد نازنین با عجله خداحافظی كرد و 0:21گذراندن واحدهای عملی در بیمارستان.ساعت

رفت.میدانستم فرهاد جلوی درب خروجی منتظرش است.در ضمنی كه با بی حوصلگی از جایم بلند شدم و كتابهایم 

هر ظرا در كیفم گذاشتم به این موضوع فكر میكردم كه وقتی به خانه عزیز رسیدم با احسان تماس بگیرم تا بعد از 

ندلی خالی شده بود.بارانی ام را از پشت ص "بیاید دنبالم و برویم بیمارستان تا من كارهایم را ردیف كنم.كالس تقریبا

برداشتم و پوشیدم و كیفمم برداشتم به سمت درب كالس رفتم ولی وقتی به درب نگاه كردم دیدم حمیدرضا به 

رد شدم و بدون اینكه سالمی بكنم به طرف درب خروجی  چهارچوب درب تكیه داده و مرا نگاه میكند.از جلویش

ساختمان رفتم.كالمی صحبت نمیكردم او هم همینطور ولی پا به پای من می آمد.چون نمیخواستم به خانه بروم 

نمیدانستم چه به او بگویم تا دنبال كار خودش برود.جلوی درب خروجی ساختمان كه رسیدیم با صدای گرفته ایی 

 ونیت رو ببند.هوا خیلی سرده.ممكنه سرما بخوری.گفت:زیپ بار

 

اهمیتی ندادم و از درب راهرو خارج شدم.ولی راست میگفت باد سردی میوزید اونقدر سرد كه چشمم را به اشك 

انداخت ولی به قدری از اینكه او در كنارم راه میرفت كالفه بودم كه میلی به بستن زیپمم نداشتم.از درب خروجی 

تا درب خروجی محوطه ی دانشكده كامال میشد رسیدن فصل زمستان را فهمید.دیگر هیچ برگی به شاخه ساختمان 

ها نمانده بود و از آنجایی كه در نظافت محیط دانشكده خیلی دقیق بودند حتی یك برگ هم روی زمین وجود 

 ه های درختان نشسته بودند ونداشت.فقط گهگاهی صدای ناهنجار كالغها و زاغهای زمستانی كه روی بلندترین شاخ

بر سر هم فریاد می كشیدند باعث میشد تا آدم سری به سمت آسمان بلند كند.نزدیك درب خروجی رسیده بودیم 

ولی هنوز هیچكدام كالمی حرف نزده بودیم كه یكباره صدای آرام و غمزده اش به گوشم رسید كه گفت:الهام...با 

تو بد نباش...به خدا الهام من تحمل ندارم كه بخوای بهم بی محلی كنی...شاید من حرف بزن...میدونم من بدم...ولی 

 توی عاشقی بچه باشم...ولی تو رو خدا...الهام...

 

 ناخودآگاه گفتم:بسه...نمیخوام چیزی بگی. "به آهستگی و كامال

 

خدا خواسته كه من عاشق تو لبخند تلخی زد و گفت:میدونم...حقمه...حرف خودم رو به خودم برمیگردونی...شاید 

بشم و تو با من رفتاری رو بكنی كه هیچ وقت هیچ كسی با من نكرده...شاید خدا خواسته با عاشق كردن من و 

فرستادن تو به زندگی من تقاص تمام رفتارهای زشت و بد من رو با دیگران ازم بگیره...به خصوص رفتارهایی رو كه 

یشه من رو دوست داشته و من با اون كرده ام...ولی الهام...من خیلی بیشتر از این با مادرم...مادری  كه عاشقانه هم

حرفها عاشقتم...به خدا توی این چند روز كه حتی حاضر نبودی تلفنم رو جواب بدی و یا گوشیت خاموش بود به 
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روز پیش بشی...همون 2هامقدری ناراحت بودم كه حد نداشت...فقط یك كلمه بگو چیكار كنم؟...تا...تا تو...دوباره ال

 الهامی كه به خاطر رفتار زشتم سرم داد كشید...الهام...

 

جوابش را نمیدادم.دلم نمیخواست این حرفها را بزند.من فقط دلم میخواست او را مدتی نبینم...فقط همین.چند قدمی 

 كه از درب دانشكده دور شدیم دوباره گفت:الهام...بیا برسونمت خونه...

 

ادم و نگاهش كردم حتی از پشت عینك ظریف طبی هم كه به چشم داشت میتوانستم خستگی و بیخوابی بیش از ایست

حد چشمهایش را ببینم ولی نمیخواستم زیاد به چشمهایش خیره بشوم.سرش را پایین انداخت و گفت:الهام...یه بار 

 گفته بودم كه وقتی به چشمام خیره میشی حرف یادم میره... "قبال

 

 آرام گفتم:حمیدرضا...برو...برو راحتم بذار...حداقل برای مدتی.من باید فكر كنم.به تو...به رفتارت و به...

 

مثل یك بچه كه نسبت به بی مهری مادرش واكنش نشان میدهد قدمی به جلو آمد و بند كیفم را با دستش گرفت و 

 گفت:نه...به خدا...نمیتونم...الهام...خواهش میكنم.

 

ند كیفم را به آرامی از دستش بیرون كشیدم و كیفم را به سمت دیگر شانه ام انداختم و گفتم:حمیدرضا من احتیاج ب

 به زمان دارم.

 

اضطراب به طرز محسوسی در چشمانش موج میزد با صدایی كه به التماس بیشتر شبیه بود گفت:تا كی؟...چه 

 ا؟...الهام لج نكن...تو رو خدا...بیا ببرمت خونتون.چرا؟...الهام چر"...اصال"مدت؟...چقدر؟...اصال

 

 كمی كالفه شده بودم گفتم:ببین حمیدرضا...بسه...اینقدر مثل بچه ها التماس نكن...من اصال امروز خونمون نمیرم...

اضطراب به طرز محسوسی در چشمانش موج میزد با صدایی كه به التماس بیشتر شبیه بود گفت:تا كی؟...چه 

 چرا؟...الهام چرا؟...الهام لج نكن...تو رو خدا...بیا ببرمت خونتون."...اصال"؟...چقدر؟...اصالمدت

 

كمی كالفه شده بودم گفتم:ببین حمیدرضا...بسه...اینقدر مثل بچه ها التماس نكن...من اصال امروز خونمون 

 نمیرم....ببین با تو نمیخوام راه برم...حاالم باید برم...

 

ادامه دادم.دیگر به دنبالم نیامد.من هم برنگشتم ببینم كه او در چه وضعی است.خیلی زود به خانه عزیز  به راهم

رسیدم.طبق قولی كه داده بود لوبیا پلو درست كرده بود و عطر آنرا تمام خانه پر كرده بود.بعد از ناهار كنار بخاری 

گرفتم.مامان گفت كه احسان با ناهید رفته بیرون تا  خوابیدم وقتی بیدار شدم با منزل تماس2:21اتاقش تا ساعت

یكسری خرید انجام بدهند بعد هم به من كلی سفارش كرد كه اگر از خانه بیرون رفتم حسابی خودم را بپوشانم 

چون هوا خیلی سرد شده بود.بعد از دادن اطمینان خاطرهای الزم به مامان و خداحافظی گوشی را قطع كردم.ساعت 

بود كه به عزیز گفتم برای انجام یكسری كارهایم باید به بیمارستان بروم و بعد با تلفن آژانس خبر 2:21"تقریبا

بود كه به آنجا رسیدم.از ماشین كه پیاده شدم ریزش برف شدیدی 6نزدیك "كردم به بیمارستان رفتم.ساعت تقریبا

و بیماران حاضر در اورژانس شدم.رفتم به آغاز شده بود.به محض ورود به سالن بیمارستان متوجه ازدحام جمعیت 
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قسمت اطالعات و بعد از گفتن شرایط خودم پرسیدم كه باید به كدام قسمت بروم.آنها فورمی جلوی من گذاشتند كه 

مربوط به گزینشهای ابتدایی از قبیل نام و نام خانوادگی و...این چیزها بود.بعد كه فورم را پر كردم به من گفتند كه 

از نیمكتها بنشینم تا مرا خبر كنند.وقتی روی صندلی نشستم هنوز بیش از دو سه دقیقه طول نكشیده بود روی یكی 

 كه صدای آشنایی را شنیدم:سالم.....................

 

 هنوز بیش از دو سه دقیقه طول نكشیده بود كه صدای آشنایی را شنیدم:سالم...

 

زشكی دیدم.لبخند مهربانی به لب داشت اما دریایی از غصه در چشمهایش برگشتم و حمیدرضا را در روپوش سفید پ

موج میزد.از جایم بلند شدم و زیر لبی سالمی كردم.به طرفم آمد و گفت:منتظرت بودم...به اطالعات سفارش كرده 

تم تو هم میدونس...بودن اینجا پیش ساعت یك فرهاد و نازنین٬بودم كه اگه خانمی با مشخصات تو اومد خبرم كنن

 میای...موندم تا برنامه تو رو بهت بدم...

 

 با تعجب گفتم:برنامه ام؟!!!كدوم برنامه؟...من كه هنوز...

 

خندید و گفت:ساعتهای دانشكده ات رو از نازنین پرسیدم بعد ساعاتت در بیمارستان رو با توجه به برنامه های 

رو برات انتخاب كنم...در تمام ساعاتتم اگه ناراحت نشی كالست برات تنظیم كردم...سعی كردم بهترین ساعات 

 خودمم بیمارستانم.

 

خنده ام گرفت و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.او هم لبخند قشنگی روی لبش آورد و نزدیكتر شد و با التماسی 

 خاص گفت:با هم بریم شام بیرون.

 

ببین الهام معذرت میخوام...به خدا دست خودم نبود سرت خنده ام قطع شد و نگاهش كردم.با حالتی معصومانه گفت:

 فریاد كشیدم...قول میدم دیگه از این به بعد ناراحتت نكنم.

 

توقع عذرخواهی به این  "برای چند ثانیه احساس كردم از تمام وجودم حرارت بلند شد! داغ داغ شده بودم! اصال

هم نداشتم كه او را وادار به این كار كنم.ولی حاال چقدر راحت از حتی قصد این را  "واضحی را از او نداشتم.من اصال

خودم را در جایی نمیدیدم كه او  "من عذرخواهی میكرد!!! برای لحظه ایی از حركت خودم خجالت كشیدم من اصال

ره همین ابخواهد چنین حرفی را بزند.كاغذی را از جیبش بیرون آورد و گفت:این برنامه ی توئه...ببین اگه مشكلی د

 االن بهم بگو.

 

كاغذ را باز كردم و دیدم دو روز در هفته یعنی شنبه و چهارشنبه را فقط برایم در نظر گرفته.شنبه ها بعد از ظهر و 

چهارشنبه ها از صبح تا بعد از ظهر.برنامه خوبی بود تشكر كردم و كاغذ را در كیفم گذاشتم.گفت:منتظر باش من 

 االن برمیگردم.

 

كه از پله ها باال رفت و بعد از چند دقیقه در حالیكه همان بارونی شیكش را به تن داشت و سامسونتش در  دیدم

دستش بود با چهره ایی كه زمین تا آسمان با ده دقیقه پیشش تفاوت داشت از پله ها پایین آمد.واقعا به من وابسته 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 3  

 

ن در ظهر از او دیده بودم اصال شباهتی نداشت و دیگر چهره اش با ظاهری كه م "شده بود...خیلی هم شدید...تقریبا

اصال اثری از آن رنگ پریدگی و غمزدگی در چشمانش نبود و درست مثل این بود كه تك تك ذرات وجودش از 

عشق و خوشحالی فریاد میكشیدند.به طرفم آمد و دستم را گرفت و از ساختمان بیرون رفتیم.آنقدر گرمای دستش 

د تب عشق را از ذره ذره ی وجودش فهمید و حس كرد.وقتی داشتیم از بیمارستان بیرون میرفتیم زیاد بود كه میش

برادرش امیرمسعود را هم دیدیم كه از دیدن ما خیلی خوشحال شده بود.وقتی از او خداحافظی كردیم حمیدرضا 

ا مسعود دو روز در هفته اینجگفت كه نه تنها امیرمسعود بلكه امیرحسین هم در همین بیمارستان است.البته امیر

است ولی امیرحسین فقط یك روز.خندیدم و گفتم:پس حسابی برادران شهیدی این بیمارستان رو مستعمره ی 

 خودشون كردن...

 

او هم خندید و درحالیكه دستم را فشار میداد گفت:فقط جالبی قضیه اینه كه عشق كوچكترین برادرهای شهیدی یك 

 الهامه و تازه به این بیمارستان اومده و خیلی هم سخت به حمیدرضا وقت ویزیت میده.خانم زیباس كه اسمش 

 

 خنده ام گرفت.نگاهم كرد و گفت:به خدا الهام اگه یك روز واقعا نذاری ببینمت...میمیرم.

 

ام كه ش صدق حرفهایش را تا عمق وجودم حس میكردم.آن شب تلفنی به عزیز اطالع دادم"راست میگفت و من كامال

منتظر من نباشد.اول كمی غرغر كرد ولی بعد راضی شد.موقع شام حمیدرضا یك هدیه خیلی زیبا به من داد كه یك 

زنجیر طالی كوتاه كه فقط دور گردنم را میگرفت و یك فیروزه ی خیلی قشنگ داشت بود.زنجیر كیپ گردنم بود و 

ا آنرا به گردنم بیاندازم.وقتی با آیینه كوچكی كه در نمی توانستم قفلش را ببینم برای همین خودش كمك كرد ت

كیفم بود به زنجیر و فیروزه اش نگاه كردم خیلی خوشم آمده بود.دور فیروزه پر بود از نگینهای باگت ظریف و 

درخشانی كه زیبایی فیروزه را چندین برابر میكردند.برای یك لحظه متوجه شدم حمیدرضا چقدر عاشقانه به من 

ه...با حركت دستهایم در جلوی چشمانش او را از عالمی كه در آن رفته بود بیرون كشیدم و بعد با خنده خیره شد

بود كه مرا به خانه عزیز رساند.وقتی فهمید این هفته خانه 9مشغول خوردن شام شدیم.بعد از شام نزدیك ساعت

ر شده بود...گفت:حاال نمیشه بری خونه ی عزیز هستم از اینكه در مسیر رفت و آمد نمی توانست همراهم باشد دلخو

 خودتون؟

 

 خندیدم و گفتم:نه...به عزیز قول دادم.

 

وقتی رفت من هم به داخل خانه رفتم.عزیز شامش را خورده بود و داشت قالب بافی میكرد.به محض اینكه مرا دید 

یی بزرگم از خارج تماس گویی گل از گلش شكفت.خیلی دلم برای تنها بودنش میسوخت.در همین موقع دا

متوجه شدم در آن لحظه عزیز مثل پرنده ای  "گرفت.وقتی به عزیز كه در حال صحبت با دایی بود نگاه میكردم كامال

شده بود كه در آسمان پرواز میكند.فردا صبح وقتی جلوی درب دانشكده رسیدم با كمال تعجب دیدم حمیدرضا 

 آنجاست پرسیدم:اینجا چیكار میكنی؟!!!

 

 بعد از سالم پر از محبتی كه كرد گفت:هیچی...به قول تو خیلی بیكار شدم!
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وبعد مرا تا جلوی درب ورودی دانشكده همراهی كرد.وقتی میخواست برود دوباره پرسید كه ظهر به خانه عزیز 

بود كه ناراحت  میروم یا منزل خودمان و وقتی فهمید كه هنوز سر حرفم هستم و به منزل عزیز خواهم رفت معلوم

شد ولی چیزی نگفت فقط در آخر یادآوری كرد كه ظهر دنبالم می آید تا ناهار برویم بیرون.بالفاصله گفتم:نه...من 

 دانشكده ام و ناهارم رو توی سلف میخورم. 2:21امروز تا

 

 كمی نگاهم كرد و گفت:پس من چیكار كنم؟

 

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:چی رو چیكار كنی؟

 

 كمی مكث كرد و گفت:اینطوری كه نمیشه!!! من تو رو خیلی كم میبینم.

 

 خنده ام گرفت و گفتم:ای عاشق بیچاره...عاشقی سخته؟

 

اصال نخندید فقط نگاهم كرد و گفت كه اگه كاری داشتم باهاش تماس بگیرم و خداحافظی كرد و رفت.هنوز چند 

احسان را شنیدم...پشت سرم بود! وقتی برگشتم لبخندی به لب داشت و  قدم از راهرو را طی نكرده بودم كه صدای

 گفت:..

 كمی نگاهم كرد و گفت:پس من چیكار كنم؟

 

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:چی رو چیكار كنی؟

 

 كمی مكث كرد و گفت:اینطوری كه نمیشه!!! من تو رو خیلی كم میبینم.

 

 ه...عاشقی سخته؟خنده ام گرفت و گفتم:ای عاشق بیچار

 

اصال نخندید فقط نگاهم كرد و گفت كه اگه كاری داشتم باهاش تماس بگیرم و خداحافظی كرد و رفت.هنوز چند 

قدم از راهرو را طی نكرده بودم كه صدای احسان را شنیدم...پشت سرم بود! وقتی برگشتم لبخندی به لب داشت و 

 گفت:چطوری؟

 

ا اینكه فقط یك روز او را ندیده بودم اما دلم برایش تنگ شده بود به طرفش رفتم و از دیدنش خیلی خوشحال شدم ب

 گفتم:سالم...تو اینجا چیكار میكنی؟

 

 خندید و به آرامی گفت:فكر كردی فقط حمیدرضا دلش برات تنگ میشه؟

 

ترها به اندازه ی تو خودشون فهمیدم حمیدرضا را دیده.با خنده ادامه داد:عجب قهر طوالنی داشتی!!! كاشكی تموم دخ

 رو لوس میكردن!!!

 

 با كیفم به آرامی به او ضربه ایی زدم و گفتم:برو گمشو...اینهمه راه اومدی همین رو بگی؟
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 خندید و گفت:جون الهام عاشق همین اخالقتم كه هیچ وقت كینه ایی نیستی...خوش به حال حمیدرضا.

 

 بیشتر فرصت ندارم.گفتم:احسان كالسم االن شروع میشه اگه كاری نداری برم؟ دقیقه5به ساعتم نگاه كردم و دیدم

 

او هم به ساعتش نگاه كرد و گفت:نه.فقط دلم برات تنگ شده بود كه اومدم ببینم كاری نداری...یادت باشه كاری 

 داشتی تماس بگیر.

 

 و بعد خداحافظی كرد و رفت و من هم به كالسم رفتم.

 

******************* 

 

 ************** 

 

چهار شنبه ی آن هفته كه برای اولین بار به بیمارستان رفتم تازه فهمیدم چقدر حمیدرضا و برادرانش در بیمارستان 

شناخته شده هستند و كلی میزان اعتماد به نفسم باال رفت و با توجه به اینكه حمیدرضا زیاد به من سر میزد خیلی 

 ان متوجه ی رابطه ی من و او شدند.خیلی از پرستارها برخوردشان..........زود پرسنل بخش زن

 

خیلی از پرستارها برخوردشان طوری بود كه ناخودآگاه احساس غریبی میكردم ولی بعضی ها هم خیلی خونگرم و 

حاكم در  با دو شیفت برخورد داشتم خیلی موضوعات "مهربان برخورد میكردند و در همان روز اول كه تقریبا

بیمارستان برایم روشن شد.حمیدرضا دائم تذكر میداد كه زیاد با كسی گرم و صمیمی نشوم و معتقد بود این بهترین 

روش برای ادامه ی كار است.اما در همان روز اول بعضی از پرسنل آنقدر صمیمی برخورد میكردند كه نمی توانستم 

دختر جوانی به نام سهیال بود كه خیلی خوش برخورد و  سرد برخورد كنم.در شیفت بعد از ظهر سرنرس بخش

خودش توانست با لطف زیاد رابطه ی خوبی بینمان ایجاد كند و وقتی دو سه بار  "مهربان بود.وقتی مرا دید سریعا

حمیدرضا را دید كه به من سر میزند با خنده گفت:این آقای دكتر بد جوری نگرانته...تو هم باید حسابی حواست رو 

مع كنی...با توجه به زیبایی كه خدا بهت داده كافیه فقط یه لحظه دست از پا خطا كنی و یا آقای دكتر فقط برای یك ج

 ثانیه یادش بره به تو سر بزنه...اونوقته كه دیگه تو رو پیدا نمیكنه!!!

 

 بعد هم خندید! ولی من معنی حرفش را نفهمیدم و با تعجب گفتم:یعنی چی؟

 

طوالنی به من كرد و در حالیكه داشت برگه های ویزیت عصر را برای پزشكان آماده میكرد گفت:توی  "نگاه نسبتا

 بیمارستان باید حواست فقط به كارت باشه و...

 

بقیه ی حرفش را نگفت چون در این لحظه دو پزشك وارد بخش شدند.وقتی به میز ایستگاه پرستاری رسیدند هر 

.من هم سریع سالم كردم.سهیال هم بعد ازسالم مرا كه تازه وارد بودم به عنوان یكی از دو خیره به من نگاه كردند

دانشجویان تازه وارد مامایی به دو پزشك مزبور معرفی كرد.آنها را هم به من معرفی كرد.تخصص هر دو مشخص 

های مخصوص  بود كه زنان است چرا كه آن بخش مخصوص زنان بود.یكی از پزشكها زیاد معطل نشد و برگه
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بیماران خودش را برداشت و به همراه دو پرستار دیگر به سمت اتاق بیمارانش رفت ولی دكتر كامران قدمی كه 

جوانتر بود هنوز ایستاده بود و همانطور كه به من نگاه میكرد پرسید:چرا این بیمارستان رو برای كارآموزی انتخاب 

 كردی؟

 

و كمی مرا معذب كرده بود.تا خواستم جواب بدهم سهیال سریع سرش را باال نگاهش همانطور خیره به صورتم بود 

 گرفت و متوجه نگاههای دكتر قدمی شد و گفت:خانم نعمتی از آشناهای دكتر شهیدی هستن.

 

 دكتر قدمی سر تا پای مرا نگاه كرد و سپس رویش را به سمت سهیال كرد و گفت:آشنای كدوم شهیدیه؟

 

ر هدایتی سرش را از اتاقی بیرون آورد و سهیال را صدا زد.سهیال هم مجبور شد به سمت دكتر در این موقع دكت

هدایتی برود.دكتر قدمی برگه های ویزیت بیمارانش را برداشت و دوباره نگاهی به من كرد و در حالیكه یك 

 ابرویش را باال داده بود گفت:باید سال اولی باشی درسته؟

 

 گفتم:بله.

 

 ی كه چند ورق را امضا میكرد گفت:به این رشته عالقه داری یا از روی ناچاری انتخابش كردی؟در ضمن

 

 گفتم:نه...عالقه داشتم...البته هنوز كار عملی انجام ندادم ولی شنیدم كار عملی سخته.

 

 لبخندی زد و گفت:كم كم عادت میكنی...راستی چه روزهایی در بیمارستانی؟

 

را برداشت و با حركت دستش به من فهماند كه همراهش برای ویزیت بیماران به اتاقها  برگه های ویزیت

 بروم.همراهش راه افتادم و گفتم:شنبه ها بعد از ظهر و چهار شنبه ها صبح تا بعد از ظهر.

 

سرم  از پشتبا سر حرفم را تایید كرد و هنوز چند قدم از ایستگاه پرستاری دور نشده بودیم كه صدای حمیدرضا را 

 شنیدم كه میگفت:خانم نعمتی...

 

من و دكتر قدمی با هم به سمت عقب برگشتیم.متوجه نگاه حمیدرضا شدم كه خیره به دكتر قدمی با حالتی خاص 

نگاه میكرد.دكتر قدمی با دیدن او به طرفش رفت تا با هم سالم و علیكی داشته باشند.بعد دكتر قدمی به سمت من 

 شما آشنای این آقای دكتر ما هستید؟ برگشت و گفت:پس

 

 تا خواستم جوابی بدهم سهیال آمد و به دكتر قدمی گفت:دكتر تشریف نمی آورید برای ویزیت؟

 

حمیدرضا به طرف من آمد.كمی عصبی شده بود اما نمی توانستم بفهمم علتش چه چیز می تواند باشد.دكتر قدمی رو 

 ی با خانم نعمتی.به سهیال كرد و گفت:چرا میرم...ول

 

 سهیال نگاهی به من كرد و گفت:مبارك باشه...دقیق باش...قیافه ات معلومه كه خوب شاگردی هستی.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 7  

 

 لبخندی زد و دوباره ادامه داد:یكی دو بار اول من كنارتم ولی بعدها خودت باید تنهایی كارهات رو انجام بدی.

 

 آمد و گفت:نیازی نیست شما بیای.در این موقع دكتر قدمی به میان حرف سهیال 

 

 حمیدرضا ساكت بود.سهیال رو كرد به او و گفت:آقای دكتر تشریف بیارید بنشینید...زیاد طول نمیكشه.

 

دكتر قدمی راه افتاد و من هم به دنبالش.وقتی خواستیم داخل اتاق بیماران شویم برای یك لحظه برگشتم و دیدم 

اده و مرا نگاه میكند.سهیال هم در كنارش بود و به آرامی با او صحبت حمیدرضا هنوز وسط سالن ایست

میكرد.حمیدرضا نگران بود اما از چه چیزی نمیدانستم.پرونده های بیماران دكتر قدمی در دستم بود و سر هر تختی 

تاق سوم شده كه میرسیدیم و یا وارد هر اتاقی كه میشدیم پرونده ی مورد نظر را در اختیارش میگذاشتم.وارد ا

 بودیم كه به آرامی پرسید:با دكتر شهیدی چه نسبتی داری؟

 

 با تعجب نگاهش كردم.بالفاصله گفت:قصد فضولی ندارم...فقط از روی كنجكاوی این سوال رو پرسیدم.

 

 ایستاد و من در حالیكه پرونده بیمار را به دست او میدادم دوباره با آرامی پرسید:نامزدین؟202جلوی تخت

 

 نگاهش كردم و گفتم:نه...دوست برادرم هستن.

دكتر قدمی راه افتاد و من هم به دنبالش.وقتی خواستیم داخل اتاق بیماران شویم برای یك لحظه برگشتم و دیدم 

حمیدرضا هنوز وسط سالن ایستاده و مرا نگاه میكند.سهیال هم در كنارش بود و به آرامی با او صحبت 

ن بود اما از چه چیزی نمیدانستم.پرونده های بیماران دكتر قدمی در دستم بود و سر هر تختی میكرد.حمیدرضا نگرا

كه میرسیدیم و یا وارد هر اتاقی كه میشدیم پرونده های مورد نظر را دراختیارش میگذاشتم.وارد اتاق سوم شده 

 بودیم كه به آرامی پرسید:با دكتر شهیدی چه نسبتی داری؟

 

 كردم.بالفاصله گفت:قصد فضولی ندارم...فقط از روی كنجكاوی این سوال رو پرسیدم.با تعجب نگاهش 

 

 ایستاد و من در حالیكه پرونده بیمار را به دست او میدادم دوباره با آرامی پرسید:نامزدین؟202جلوی تخت

 

 نگاهش كردم و گفتم:نه...دوست برادرم هستن.

 

 رونده را از دست من گرفت و گفت:پس دوستید درسته؟سرش را به عالمت تایید تكان داد و پ

 

 ."نمیدانم چرا ولی كمی خجالت كشیدم و سعی كردم زیاد به روی خودم نیاورم و به آرامی گفتم:تقریبا
 

دیگر حرفی نزد و مشغول ویزیت بیمارش شد.در این اتاق فقط همین بیمار را داشت.وقتی از اتاق خارج شدیم دیدم 

ار پست پرستاری ایستاده و منتظر مانده.به طرفش رفتم.متوجه بودم كه به دكتر قدمی نگاه خاصی حمیدرضا كن

میكند ولی دكتر قدمی مشغول صحبت با سهیال شده بود و یك سری سفارشاتی را هم در مورد بیمارانش به او 

 میكرد.گفتم:حمیدرضا...
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 متوجه نشد! دوباره تكرار كردم:حمیدرضا؟...كجایی؟

 

 تازه فهمید صدایش میكنم! بالفاصله عذرخواهی كرد.گفتم:صبركن پرونده ها رو بذارم روی میز.االن برمیگردم.

 

دنبالم تا جلوی میز آمد ولی میدانستم حواسش جای دیگری است.در این موقع دكتر قدمی به سمت حمیدرضا 

من و گفت:خانم نعمتی انشاهلل شنبه بعد از ظهر برگشت و این بار برای خداحافظی با او دست داد و بعد رو كرد به 

 می بینمتون.........

 

در این موقع دكتر قدمی به سمت حمیدرضا برگشت و این بار برای خداحافظی با او دست داد و بعد رو كرد به من و 

 گفت:خانم نعمتی انشاهلل شنبه بعد از ظهر می بینمتون.

 

من و دكتر قدمی نگاه كرد و دوباره همان عرق كه شب تولد اشكان به  بعد خداحافظی كرد و رفت.حمیدرضا به

پیشانی اش دیده بودم روی صورتش نشسته بود...با صدایی گرفته گفت:آماده شو وقت شیفتت تموم شده.منم میرم 

 باال آماده بشم.

 

 وقتی از سالن بیرون میرفت گفتم:حمیدرضا...

 

 برگشت و گفت:جونم؟...

 

 رو امشب میبری خونمون؟گفتم:من 

 

 لبخند كمرنگی روی لبش آمد و گفت:باشه.

 

از سالن خارج شد و من به اتاق مخصوص پرستاران رفتم تا لباسم را عوض كنم كه سهیال آمد داخل.به تختی كه در 

 اتاق بود تكیه داد و با لبخند به من نگاه كرد و گفت:دكتر شهیدی خیلی دوستت داره نه؟

 

 یكه روپوشم را عوض میكردم گفتم:چطور مگه؟در حال

 

با حركت سریعی روی تخت نشست و گفت:آخه وقتی كامران داشت تو رو به اتاق بیماران میبرد كم مونده بود 

 منفجر بشه.

 

 دكمه های بارونی ام را بستم و پرسیدم:كامران؟؟

 

 شهیدی داشت سكته میكرد. گفت:آره دیگه...دكتر قدمی رو میگم...آخه اونم مجرده...دكتر

 

 گفتم:تو اشتباه میكنی...دلیلی نداره كه حمیدرضا نگران بشه.
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كیفم را برداشتم و بعد از تشكر و خداحافظی با سهیال به سمت درب رفتم.سهیال از روی تخت پایین آمد و 

گن و قشن "كه مثل تو واقعاگفت:همیشه در جامعه ی ما دو دسته هستن كه با مشكل روبه رو میشن! یكی اونهایی 

 گروه دوم كسانی كه خیلی زشتن...

 

 خندیدم و گفتم:بس كن سهیال...این حرفها چیه میزنی؟

 

وقتی بیرون رفتم دیدم حمیدرضا منتظر ایستاده.برای بار دوم از سهیال خداحافظی كردم و به همراه حمیدرضا از 

نزل عزیز تا من وسایلم را بردارم و بعد مرا به خانه بیمارستان خارج شدیم.طبق خواهش من اول رفتیم م

رساند.جلوی درب خانه وقتی خداحافظی میكردم فهمیدم خیلی گرفته و ناراحت است.با توجه به حرفهایی كه سهیال 

م نلزومی ندیدم در این باره با او صحبتی بك "زده بود حاال به راحتی می توانستم دلیل ناراحتی اش را بفهمم ولی اصال

ناراحتی خودش را بروز میداد و وقتی هم كه رفتم به خانه تا موقع خواب برعكس  "او هم صحبتی نكرد ولی كامال

همیشه هیچ تماسی با من نگرفت و منم چون موضوع برایم خیلی بی اهمیت بود دنبالش را نگرفتم و از آنجاییكه چند 

ه ام كلی ذوق كرده بود و آنقدر سر به سرم گذاشت كه مسائل روز هم در خانه نبودم وقتی بابا آمد و دید كه من آمد

 و اتفاقات آن روز بعد از ظهر را به كلی فراموش كردم.

 

از اواخر هفته شروع كرد به تدارك برای پنجشنبه ی هفته ی آینده كه قرار بود جشن نامزدی ناهید و  "مامان تقریبا

 ن قضیه و چگونگی برگزاری آن حساس بود.احسان در منزل ما برپا شود و چقدر هم روی ای

 

ناهید دیگر بدون هیچ مانعی به خانه ی ما رفت و آمد میكرد و خیلی هم سریع توانست در دل مامان جا باز كند.ناهید 

صادقانه بود و فكر میكنم همین اصل برای مامان از همه  "اهل تظاهر نبود و هر حرف و حركتی كه انجام میداد كامال

 همتر بود.چیز م

 

بار تلفنی صحبت كرده بودم و بعد از ظهر شنبه كه به دنبالم آمد و مرا به بیمارستان برد تا 2تا شنبه صبح با حمیدرضا

نزدیكی های بیمارستان حالت عادی داشت ولی به محض اینكه به بیمارستان رسیدیم دوباره ساكت شد! نمیخواستم 

یدانستم ممكن است كار خرابتر شود و از آنجایی كه من مجبور بودم این به این رفتارش زیاد اهمیت بدهم چون م

دوره را طی كنم و چه بسا امثال دكتر قدمی در این بیمارستان زیاد بودند...پس او باید به خیلی از مسائل و خیلی از 

این حساسیتش مرا دوست داشت كه در این شكی نداشتم باید دست از  "موارد دیگر عادت میكرد.اگر او واقعا

به من اعتماد داشت  "برمیداشت چرا كه این رفتار و اخالقش از نظر من تنها باعث نابودی خودش میشد و اگر واقعا

این واكنشها كمی غیر معقول بود.وقتی وارد بیمارستان شدیم او نیز به همراه من به بخش زنان آمد.به محض ورود 

ایستاده بود و با دیدن من لبخندی زد و به طرفمان آمد.متوجه  متوجه دكتر قدمی شدم كه جلوی پست پرستاری

پریدگی رنگ چهره ی حمیدرضا هم شدم اما حرفی نزدم چرا كه كاری هم نمی توانستم بكنم.دكتر قدمی ابتدا با او 

 دست داد و سالم و احوالپرسی كرد سپس رو به من كرد و گفت:خانم نعمتی چقدر خوب شد كه به موقع رسیدید...

 

 حمیدرضا بالفاصله گفت:چطور؟!
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دكترقدمی فقط به من نگاه میكرد و در ادامه حرفش گفت:دكتركوالیی یه جراحی آپاندیسیت ساده داره و فكر كردم 

 جالبه كه بیای اتاق عمل...

 

 ره؟!ابا تعجب به دكترقدمی و بعد به حمیدرضا نگاه كردم و گفتم:آپاندیسیت؟!!...چه ربطی به رشته ی من د

 

دكتر در حالیكه لبخندی به لب داشت گفت:ربطی كه نداره اما به هر حال باید با موقعیت عمل و اتاق عمل كم كم 

 آشنا بشی.

 

 حمیدرضا دستش را پشت من گذاشت و من را به سمت اتاق پرستاران فرستاد و گفت:برو لباست رو عوض كن...

 

یدم كه به كامران گفت:كامران...االن خیلی زوده...حداقل باید یه ماه دیگه در حالیكه من را به اتاق می فرستاد شن

 بگذره و بعد بیاد اتاق عمل...

 

شنیدم كه كامران گفت:سخت نگیر بابا...االن همه سر و دست میشكونن كه هر چه زودتر چنین موقعیتی براشون 

 پیش بیاد اونم در موقعیتی به این شلوغی و بل بشویی...

 

رد اتاق شدم اما چون فاصله حمیدرضا و كامران با اتاق كم بود صدایشان را همچنان در حالیكه روپوشم را به تن وا

 میكردم میشنیدم.حمیدرضا گفت:كامران دارم بهت میگم زوده...

 

دادی  راز طرز صحبت كامران و حمیدرضا فهمیدم كه باید دوستان قدیمی باشند.كامران گفت:حاال تو چرا اینقدر گی

 كه شرایط به این خوبی رو از دست بده؟...در ثانی مگه االن نباید تو باال باشی؟

 

دیگر حرفی نشنیدم و فقط صدای پای حمیدرضا را تشخیص دادم كه از سالن بیرون میرفت.وقتی بیرون رفتم كامران 

 یا همان دكترقدمی جلوی درب اتاق هنوز منتظرم بود.نگاهم كرد و گفت:بریم؟

 

به سمتی كه حمیدرضا از سالن خارج شده بود نگاه كردم و گفتم:وهلل نمیدونم...حمیدرضا گفت زوده كه من به اتاق 

 عمل بیام...

 

به میان حرفم آمد و گفت:اون رو ول كن بابا! اگه بخوای به حرف اون گوش بدی حداقل تا دو ماه دیگه هم فكر 

 نكنم بتونی چیزی یاد بگیری!

نشنیدم و فقط صدای پای حمیدرضا را تشخیص دادم كه از سالن بیرون میرفت.وقتی بیرون رفتم كامران دیگر حرفی 

 یا همان دكترقدمی جلوی درب اتاق هنوز منتظرم بود.نگاهم كرد و گفت:بریم؟

 

ه اتاق ب به سمتی كه حمیدرضا از سالن خارج شده بود نگاه كردم و گفتم:وهلل نمیدونم...حمیدرضا گفت زوده كه من

 عمل بیام...
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به میان حرفم آمد و گفت:اون رو ول كن بابا! اگه بخوای به حرف اون گوش بدی حداقل تا دو ماه دیگه هم فكر 

 نكنم بتونی چیزی یاد بگیری!

 

 كامران به سمت میز پرستاری رفت و یكسری برگه ویزیت امضا كرد بعد برگشت به سمت من و دوباره گفت:بریم.

 

دانم چرا شاید حس كنجكاوی باعث شد دنبال او سوار آسانسور بشوم و به قسمت جراحی بروم.قبل از ورود به نمی

بخش جراحی همراهان همان بیماری كه قرار بود عمل آپاندیسیت شود را دیدم.یك مرد جوان به همراه یك 

ی افتاد با عجله خودش را به ساله نشان میداد.به محض اینكه چشمش به دكتر قدم02یا01"پسربچه كه تقریبا

 كامران رساند و گفت:آقای دكتر با توجه به وضعیت خانمم این عمل خطری براش نداره؟

 

به كامران نگاه كردم دیدم خیلی سریع گفت:دكتر جراحش من نیستم...دكتر كوالئی اون رو جراحی میكنه...ولی 

نم شما در شرایطی قرار گرفته كه باید این عمل صورت نگران نباشید انشاهلل مشكلی پیش نمیاد...به هر حال خا

 بگیره...

 

 وقتی از آن مرد دور شدیم آهسته پرسیدم:مگه اون خانم چه وضعیتی داره كه این آقا اینقدر نگران بود؟

 

كامران درب بخش جراحی را برای من باز نگه داشت و در حالیكه من داخل میشدم گفت:خانمش باردار هم 

 .....هست....

 

 كامران درب بخش جراحی را برای من باز نگه داشت و درحالیكه من داخل میشدم گفت:خانمش باردار هم هست...

 

 با تعجب گفت:مگه میشه در این شرایط عمل بشه؟

 

 خندید و گفت:چرا نشه...

 

 پرسیدم:چند ماهشه؟

 

 ماه تموم داره...5بارداریشه یعنی21جواب داد:پایان هفته

 

در این موقع به اتاق دیگری رفتم تا به كمك پرستار دیگر لباس مخصوص ورود به اتاق عمل را بپوشم.وقتی وارد 

اتاق عمل شدم با اشاره دست كامران توانستم او را تشخیص بدهم چرا كه با توجه به لباسهایی كه همه به تن داشتند 

 به آهستگی گفت كه فقط نگاه كنم و اگر سوالی برایم پیششناختن او برایم مشكل شده بود.به آرامی كنارش رفتم.

آمد بعد از عمل برایم توضیح میدهد.در ابتدا از دیدن آن صحنه حالم بد شده بود! من تا حاال حتی سر بریدن یك 

مرغ را هم ندیده بودم ولی حاال ناظر صحنه ایی بودم كه حتی در خواب هم تصورش را نمیكردم.دكتر كوالئی را كه 

نگاه میكردم متوجه عرق بیش از حدی كه روی پیشانی اش نشسته بود شدم.در حین كار دائم فشار و ضربان بیمار را 

می پرسید! منهم متوجه شده بودم كه ریتم ضربان و فشار نامنظم شده! در این بین نمیدانم چرا ولی دائم صورت 

بهم دست داده بود و با بهم ریختن ضربان این نگران شوهر و پسر این بیمار جلوی چشمم می آمد.احساس بدی 
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حس در من قویتر میشد.متوجه سرعت عمل تیم جراحی شده بودم و دائم به دستگاه كاردیوگرافی نگاه 

میكردم.صورت معصوم بیمار كه مهتابی رنگ شده بود توجهم را به خود جلب كرد.ضربان به سرعت پایین می آمد و 

فشارش نیز به سرعت سیر نزولی را طی میكرد و بعد به جای صدای ضربان قلب یكباره با تمام تالشی كه تیم میكرد 

سوت ممتدی به گوشم رسید! تیم جراحی اقدامات الزم را جهت برگرداندن بیمار انجام میداد ولی پس از لحظاتی 

خود را پایین  ورتدیدم كه دكتر كوالیی دستانش شل شد! به بقیه اعضای تیم نگاه كردم.بعضی بی تفاوت ماسك ص

 كشیدند و پرستار دیگر هم در نهایت یكی یكی دستگاهها را قطع كرد!!!!

 

باورم نمیشد به این راحتی كسی بمیرد! نفسم بند آمده بود و ناخواسته اشك در چشمم حلقه زد.حتی قدرت فرو 

ك  ردم سرم گیج میرود و برای یبردن آب دهانم را هم نداشتم.نمیدانستم باید چه بكنم فقط نگاه میكردم.احساس ك

لحظه دستانی محكم و قوی دو بازوی مرا گرفت و سپس به آرامی از اتاق مرا بیرون برد.روی صندلی نشستم و وقتی 

نفهمیده بودم كه او هم در اتاق عمل حضور "نگاه كردم متوجه شدم حمیدرضا مرا از اتاق جراحی بیرون آورده! اصال

عمل  ربطی به این"اش به خاطر من باعث شده بود به آنجا بیاید چرا كه تخصص او اصال داشته.مطمئن بودم نگرانی

نداشت.گریه ام گرفته بود و همانطور كه نشسته بودم به شدت زدم زیر گریه.حمیدرضا ایستاده بود و به آرامی 

 .گریه نكن.شروع كرد به نوازش كردن سر من كه به پایش تكیه داده بودم.با صدایی آهسته گفت:بسه..

 

 در این موقع دكتر كوالئی هم از اتاق جراحی بیرون آمد و شنیدم كه گفت:شهیدی جان این خانم كیه؟

 

 حمیدرضا در جواب گفت:دانشجوی سال اول مامائیه...خانم نعمتی هستن...برای كارآموزی اومده...

 

مهربان و پدربزرگانه ایی داشت به من نگاه  از جایم بلند شدم ولی همچنان گریه میكردم.دكتر كوالئی كه صورت

كرد و گفت:دخترم...شما كه اینقدر حساسی پس چرا این رشته رو انتخاب كردی؟...این اتفاقات در رشته های ما كم 

مادر  01كودك مرده و 21زایمانی كه انجام بدی0111نیستن...باید تحمل خیلی چیزها رو داشته باشی...شاید از هر

 اشی...با توجه به حالتی كه من از شما میبینم خیلی سختی خواهی كشید...مرده داشته ب

 

 فكر نمیكردم این خانم اینطوری بشه..."همانطور كه گریه میكردم گفتم:من اصال

 

دكتر لبخندی زد و گفت:اتفاق خبر نمیكنه...خود منم بعد از اینهمه سال سابقه جراحی فكر نمیكردم كه با داشتن 

انی قوی این بیمار در حین انجام عمل دچار افت فشار بشه!!!! اما خوب اتفاق افتاد...ولی برای ما دیگه این شرایط جسم

 چیزها عادی شده...تو هم بهتره سعی كنی به اعصابت از این به بعد بیشتر مسلط بشی...

 

 حیط ببری بیرون.بعد رو كرد به حمیدرضا و گفت:شهیدی جان...بهتره خانم نعمتی رو زودتر از این م

 

باید لباسم را تعویض میكردم وقتی از آن اتاق بیرون آمدم متوجه شدم كه بین حمیدرضا و "رفتم به اتاقی كه مجددا

كامران بحث شده.كامران معتقد بود من باید به این صحنه ها عادت كنم ولی حمیدرضا عصبی شده بود و میگفت 

د بود.كامران وقتی چشمش به من افتاد و دید كه چقدر گریه كرده ام برای یك همچین تجربه ایی خیلی زو"فعال

ساكت شد و بدون هیچ حرفی من و حمیدرضا را تنها گذاشت.حمیدرضا مرا تا بخش زنان همراهی كرد وقتی 
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میخواست به بخش مربوط به خودش برود خیلی سفارش كرد كه مراقب خودم باشم.آنروز تا ساعتی كه شیفتم تمام 

حال خوشی نداشتم و دكتر قدمی را هم تا آخر ساعت ندیدم.شب هم كه به خانه رفتم و وقایع را برای  "الشود اص

مامان و احسان تعریف كردم باز هم گریه كردم.احسان كلی خندید و من را هم مسخره كرد ولی مامان ناراحت و 

ل همیشه كلی مرا به باد نصیحت خیلی هم عصبانی شده بود كه چرا به حرف حمیدرضا گوش نكرده بودم و مث

گرفت...ولی به هر حال تجربه بسیار تلخی بود آنهم برای كسی مثل من كه میخواست اولین تجربه و خاطره او 

 محسوب شود.

 

************************** 

 

************** 

 

یدن كه طبق خواست مامان برای چآن هفته تا پنجشنبه مثل برق گذشت.صبح پنجشنبه با سر و صدای كارگرهایی  

 میشد فهمید كه مامان "میز و صندلی در طبقه ی پایین آمده بودند بیدار شدم.از جو حاكم در طبقه ی پایین كامال

سنگ تمام گذاشته.وقتی پایین رفتم كمی صبحانه خوردم.مامان طفلك سرش خیلی شلوغ بود.فقط برای چند لحظه به 

 من صبحانه ام را خورده ام.وقتی بیرون میرفت پرسیدم:كاری از دست من بر میاد؟ آشپزخانه آمد تا مطمئن شود

 

 ...فقط یادت باشه با ناهید باید بری آرایشگاه..."لبخندی زد و با مهربانی گفت:نه...اصال

 

 با تعجب گفت:من؟...من برای چی؟

 

میزها و صندلی ها به چه صورت است رو كرد  مامان ضمن اینكه داشت برای كارگرها میگفت كه ترتیب قرار گرفتن

به من و گفت:وا...نا سالمتی تو خواهر دامادی ها...در ثانی دیگه بزرگ شدی...نكنه میخوای مثل دختر بچه ها موهات 

 رو از پشت ببندی و...

 

.مامان ر حرف بشنومخنده ام گرفت و گفتم:اووووه...خیلی خوب بابا...نمیدونستم با یه جمله ی من بعدش باید اینقد

ضمن اینكه داشت برای كارگرها میگفت كه ترتیب قرار گرفتن میزها و صندلی ها به چه صورت است رو كرد به من 

و گفت:وا...نا سالمتی تو خواهر دامادی ها...در ثانی دیگه بزرگ شدی...نكنه میخوای مثل دختر بچه ها موهات رو از 

 پشت ببندی و...

 

 گفتم:اووووه...خیلی خوب بابا...نمیدونستم با یه جمله ی من بعدش باید اینقدر حرف بشنوم.....خنده ام گرفت و 

 

 بعد درحالیكه از پله ها باال میرفتم گفتم:چه ساعتی باید آماده بشم؟

 

...فكر با تو میره دنبال ناهید تا ببرتتون آرایشگاه 2مامان كه حاال جلوی درب هال ایستاده بود گفت:احسان ساعت

 هم میاین خونه... 2:21میكنم ساعت
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دیگر حرفی نزدم و رفتم باال به اتاق خودم.درب كمد را باز كردم و لباسی كه مامان برای جشن آن شب از هفته ی 

پیش برایم خریده بود را برای چندمین بار بیرون آوردم و روی تخت گذاشتم.تا حاال لباس مجلسی نپوشیده بودم! 

لند و ماكسی بود اما تنگ تنگ! آنقدر تنگ كه وقتی یكبار پوشیدم تا مامان آنرا به تنم ببیند اصال قد پیراهن ب

احساس راحتی در آن نداشتم! اما مامان و بابا و احسان معتقد بودند با پوشیدن این لباس تازه میشد گفت كه الهام 

رنگش سوسنی خیلی مالیم بود و در البه الی بزرگ شده.آستینش حلقه بود و یقه اش در پشت و جلو مدل هفت باز.

بافتش از نخهای نقره ایی رنگ هم استفاده كرده بودند كه برق و درخشندگی خاصی به لباس میداد.چون تا به حال 

چنین مدلی نپوشیده بودم اولش خیلی غر غر كردم اما وقتی متوجه عصبانیت مامان شدم دست از غر غر و مخالفت 

یت این بود كه دوست نداشتم آن شب چنین لباسی به تن داشته باشم.موقع ناهار چون مامان خیلی برداشتم ولی واقع

بود كه احسان  2:21سرش شلوغ بود مجبور شدم از بیرون سفارش پیتزا بدهم.بعد از خوردن پیتزا تقریبا ساعت

آخرین لحظه مامان سر و كله اش پیدا شد و من هم كم كم حاضر شدم تا همراه او دنبال ناهید برویم.

همه اومدن و دیگه وقتی نیست كه توی اون  "گفت:الهام؟...لباست رو برداشتی؟ وقتی برمیگردید مهمونها تقریبا

 شرایط بخوای تازه بری و لباست رو عوض كنی........

 

وی اون كه ت همه اومدن و دیگه وقتی نیست "گفت:الهام؟...لباست رو برداشتی؟ وقتی برمیگردید مهمونها تقریبا

 شرایط بخوای تازه بری و لباست رو عوض كنی.

 

یادم آمد كه لباسم را فراموش كرده ام! بنابراین با عجله به باال رفتم و لباس و كفشم را برداشتم و سپس همراه 

لذت  تاحسان به دنبال ناهید رفتیم.در ماشین وقتی به احسان نگاه میكردم از آنهمه شوق و عشقی كه در چهره داش

میبردم.ناگهان یادم آمد كه قرار بود امروز عقد محضری هم صورت بگیرد اما با توجه به اینكه از صبح تا آن زمان 

 مامان را سرگرم دیده بودم پرسیدم:راستی احسان...مگه قرار نبود امروز عقد هم بكنید؟...پس چی شد؟

 

ه فردا بعد از ظهر به محضر بریم كه هم جشن نامزدی خندید و گفت:مامان چون امروز خیلی گرفتار بود قرار شد

 تداخلی با عقد نداشته باشه هم اینكه مامان اینطوری راحتتر بود.

 

دیگر صحبتی نكردیم تا به خانه ی ناهید رسیدیم.جلوی درب زیاد معطل نشدیم چرا كه ناهید خودش منتظر 

فهمیدم مامان در یكی از بهترین آرایشگاههای تهران بود.وقتی جلوی درب آرایشگاه احسان ماشین را نگه داشت 

برای من و ناهید وقت گرفته و خوش بختانه آرایشگر مورد نظر آنقدر برای خودش كالس داشت كه معتقد بود 

مشتری دیگری نمی پذیرد.بنابراین ما دو نفر را به  "وقتی برای عروس یا جشن نامزدی به كسی وقت میدهد شخصا

ش برد ولی در بیرون اتاق كمك آرایشگران دیگر مشغول كار بودند.وقتی به اتاق وارد شدیم اتاق مخصوص كار

دیده چرا كه با لبخند به ناهید گفت:این باید خواهر شوهرت باشه  "نگاهی به من و ناهید كرد.معلوم بود ناهید را قبال

 درسته؟

 

 !و به من اشاره كرد.ناهید هم گفت:آره...ببین چقدر خوشگله!!
 

 و بعد با خنده ادامه داد:اگه بتونید من رو درست شبیه الهام در بیارید معلومه كه یه آرایشگر واقعی هستید!!!
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خانم توكلی)آرایشگر(خندید و گفت:اون وقت خدا بودم...متعجبم كه با اینهمه قشنگی كه توی صورت خواهر 

فته؟!!! این كه نیاز به آرایش نداره!!! خدا خودش شوهرت وجود داره اصال مادر شوهرت برای چی براش وقت گر

 آرایشش كرده!!!

 

 مانتویم را در آوردم و گفتم:شما لطف دارین.

 

كار من و ناهید همزمان تمام شد.در 6:21ساعت"دقایقی بعد مشغول كارش شد.جالبی كارش این بود كه تقریبا

در آیینه خودمان را ببینیم.البته من ناهید را دیدم كه خیلی تمام مدتی كه روی صورتهای ما كار میكرد اجازه نمیداد 

قشنگ شده بود ولی خودم را هنوز ندیده بودم.ناهید وقتی لباس نامزدی اش را پوشید دیگر محشر شده بود و منهم 

مدل  در مدل آرایش صورت و "لباسم را تنم كردم كه اجازه داد خودمان را در آیینه ببینیم.باورم نمیشد!!! واقعا

موهایم سنگ تمام گذاشته بود!!! برای اولین بار بود كه من به خاطر جشنی به آرایشگاه رفته بودم و به این سبك مو 

و صورتم آرایش شده بود.وقتی درب اتاق را باز كرد اكثر كسانیكه در آرایشگاه بودند ناخودآگاه به داخل اتاق 

زی میگفت و كار خانم توكلی را تحسین میكرد.خود خانم توكلی آمدند و من و ناهید را نگاه میكردند.هر كسی چی

 "ریباتق و گرفت تماس احسان با ناهید.بود محشر كارش "هم با رضایت خاصی به من و ناهید نگاه میكرد ولی واقعا

چشمش  وقتی ولی بخورد را ناهید٬احسان بود مانده كم رفتیم بیرون كه سالن از.آمد ما دنبال به احسان بعد ربع یك

 به من افتاد كمی خیره خیره نگاه كرد و بعد با تعجب و خنده گفت:وای الهام چقدر قشنگ شدی!!!

 

 ناهید دستش را دور شانه ی من انداخت و گفت:چی میگی بابا! الهام همیشه قشنگ بوده.

 

یم مضطرب جلوی درب شده بود.بابا را دیدم كه در كنار عموها8:01به علت راه بندان تا به خانه برسیم ساعت

حیاط ایستاده است.وقتی از ماشین پیاده شدیم تازه خیالش راحت شد.جلوی درب فیلمبردار خیلی اصرار داشت كه 

من هم با عروس و داماد وارد بشوم.ولی چون لباسم كم بود و هوا هم خیلی سرد بود قبول نكردم و با عجله رفتم 

 را ام روسری و آمد طرفم به مامان.آمد می گرم حسابی نظرم به٬خانهداخل خانه.به علت حضور جمعیت زیاد داخل 

 چون گرفتم مامان از دوباره را روسری.است راضی من آرایش سبك از چقدر كه فهمیدم نگاهش از.گرفت

ا دید رم كه دور همان از عزیز.پایین برگردم بعد و بیاورم در باال همان هم را مانتویم و اتاقم به باال ببرم میخواستم

شروع كرد به قربان صدقه رفتن برای من...به طرفش رفتم و با او روبوسی كردم و بعد هم با زن عموهایم و عمه 

هایم و با بقیه مهمانها هم سالم و علیكی كردم وقتی برگشتم كه به سمت پله ها بروم تازه چشمم به حمیدرضا افتاد 

رفتم وقتی كنارتر رفت دیدم مادرش نیز آمده و روی یكی از كه با لبخند مهربانی به من نگاه میكرد.به طرفش 

صندلی ها نشسته است.كلی خجالت كشیدم و از اینكه دیر متوجه آنها شده بودم عذرخواهی كردم و تازه آن وقت 

بود كه فهمیدم احسان لطف كرده و حمیدرضا را با مادرش دعوت رسمی كرده بوده.خانم شهیدی با چنان عشق و 

ا در آغوش گرفت و بوسید كه قابل وصف نیست.بعد از دقایقی كه خواستم باال بروم احسان و ناهید وارد محبتی مر

شدند و مجبور شدم با همان وضع كنار حمیدرضا و مادرش بایستم.هنوز مانتو تنم بود و فقط روسری ام را برداشته 

م.فرهاد و نازنین هم آمدند كنار ما.احسان و بودم.حمیدرضا هر بار كه نگاهم میكرد اوج عشق را در چشمانش میدید

ناهید وقتی سر جای معین خود نشستند مامان تازه متوجه من و حمیدرضا و مادرش شد و بالفاصله به طرف ما آمد و 
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با مادر حمیدرضا به گرمی برخورد كرد و با خود حمیدرضا هم خوش آمدگویی كرد ولی زیاد معطل نشد و بعد از 

ت مهمانهای دیگر رفت.من هم فرصت را مناسب دیدم و از مادر حمیدرضا عذرخواهی كردم و عذرخواهی به سم

رفتم طبقه ی باال.خانه بیش از حد شلوغ و پر از جمعیت شده بود ولی شلوغی اصلی مربوط به دوستان احسان بود كه 

ر آوردم وقتی برگشتم و از پله ها به همراه دوستان و یا نامزدهایشان آمده بودند.به اتاق خودم رفتم و مانتو را د

پایین میرفتم حمیدرضا را دیدم كه در یكسوی سالن ایستاده و با چه عشق و مهربانی كه خاص خودش بود به من 

نگاه میكرد.هر كسی به نوعی در مهمانی خودش را سرگرم كرده بود به طرف خانم شهیدی رفتم كه دیدم حمیدرضا 

طرف من آمد.همانطور كه جلو می آمد خیره خیره نگاهم میكرد.من كه هنوز به از جهت دیگر سالن پذیرایی به 

خانم شهیدی نرسیده و منتظر حمیدرضا ایستاده بودم تازه متوجه شدم ایستادن در بین جمعیت در حال رقص چقدر 

ت ل جمعیمشكل است! حمیدرضا هم به سختی توانست خودش را به من برساند و دستم را گرفت و با خودش از داخ

بیرون و پیش مادرش برد.من كه هنوز به خانم شهیدی نرسیده و منتظر حمیدرضا ایستاده بودم تازه متوجه شدم 

ایستادن در بین جمعیت در حال رقص چقدر مشكل است! حمیدرضا هم به سختی توانست خودش را به من برساند و 

برد.مامان خیلی سرش شلوغ بود و دائم مراقب  دستم را گرفت و با خودش از داخل جمعیت بیرون و پیش مادرش

بود كه حسابی از مهمانها پذیرایی شود كه البته در این میان مادر ناهید هم خیلی كمك مامان بود.وقتی كنار 

حمیدرضا و مادرش نشستم متوجه شدم حمیدرضا به من نگاه میكند گفتم:خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم مامان رو 

 هم آوردی...

 

انطور كه نگاهم میكرد گفت:احسان لطف كرد و خواست كه مامانم بیاد و مامان خیلی از دعوتش خوشحال شد و هم

 اومد.

 

 بعد به آرامی سرش را نزدیك من آورد و گفت:الهام...سرما نخوری...

 

ردم میدانستم از مدل لباسم خوشش نیامده اما نمیتوانستم كاری بكنم.در حالیكه جمعیت را نگاه میك

 هوای داخل خونه خیلی گرمه..."گفتم:نه...اتفاقا

 

دوباره سرش را نزدیك گوشم آورد و گفت:پس زیاد از جات بلند نشو چون درب هال بازه و بادی كه به داخل میاد 

 ممكنه باعث مریضیت بشه...

 

 برگشتم و نگاهش كردم ولی خنده ام گرفت و گفتم:باشه...چشم

 

به لبش آورد و بعد یك دست مرا در دستش گرفت.میدانستم تمام هدفش این است كه با توجه او هم لبخند قشنگی 

به آرایش و مدل لباسی كه داشتم بیشتر از این در معرض دید مهمانها قرار نگیرم.بعد از گذشت دقایقی تازه متوجه 

ساختمان است و تازه آن شدم كه حمیدرضا درست میگفت و باز بودن درب هال باعث ورود هوای سرد به داخل 

موقع بود كه احساس سرما كردم.حمیدرضا بالفاصله متوجه شد و درست مثل اینكه این وضعیت من از خدایش بوده 

چرا كه كتش را درآورد و انداخت روی شانه های من.من هم از خدایم بود چرا كه گرمای بدنش كه در كتش بود 

خودش چقدر خیالش راحت شد از اینكه با انداختن كتش روی دوش  باعث شد سریع گرم بشوم ولی متوجه بودم كه
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من تا حدود زیادی مدل لباسم پوشیده شد.مهمانی آن شب تا نیمه های شب طول كشید ولی در تمام این مدت 

حمیدرضا لحظه ایی نگذاشت از او دور باشم. چند مرتبه ایی هم كه برای انجام كاری بلند شدم به همراه من می 

ا آخر مهمانی هم نگذاشت كت را از روی شانه هایم بردارم! تنها وقتی عكاس خواست چند عكس دو نفره از آمد.ت

من و حمیدرضا بگیرد تازه آنهم با بی میلی اجازه داد كتش را به خودش كه حاال به خاطر عكس مجبور بود تنش كند 

اده بودند و به عقیده ی من خرج یك عروسی را از روی شانه هایم بردارم.مامان و بابا شام خیلی مفصلی سفارش د

همان شب متحمل شده بودند.بابا هم از حمیدرضا خوشش آمده بود و با او صمیمی برخورد كرد.فهمیدم كه مامان 

 با او در مورد من و حمیدرضا كلی صحبت كرده است.آخر شب هم وقتی مهمانها..............."قبال

 

تند حمیدرضا كه خانم شهیدی را خیلی قبلتر با آژانس به منزل فرستاده بود ماند و با آخر شب هم وقتی مهمانها رف

بود كه حمیدرضا هم 2:21ساعت "احسان و كارگرها كمك كردند صندلی ها و میزها را به حیاط انتقال دادند.تقریبا

ه خانه خودشان نرفت و خداحافظی كرد و رفت.من آنقدر خسته بودم كه دیگر روی پا بند نبودم.ناهید آن شب ب

برای خواب به اتاق من آمد...البته من روی تخت خوابیدم و ناهید با كمك مامان برای خودش روی زمین رخت 

خواب پهن كرد تا اینكه باالخره دوتایی بعد از كلی حرف و خنده به خواب رفتیم.جمعه صبح همه دیر از خواب بیدار 

نه خوردن كشیدیم.مامان به كمك دو كارگری كه بابا به منزل فرستاده بود كه دست از صبحا۲۱شدیم.ساعت نزدیك

بود مشغول نظافت شده بود.در این بین ناهید هر قدر اصرار كرد كه به مامان كمك كند ولی مامان به او این اجازه را 

همراه بابا و عموی نرسیده بود كه احسان به دنبال مادر ناهید رفت و بعد همگی 2نداد.بعد از ناهار ساعت هنوز به

بزرگم و زن عمویم به محضر رفتیم.نمیدانم به چه علت شاید همان مهر مادری و یا شاید داشتن هزار آرزوی برای 

فرزند بود كه باعث شد مامان و مادر ناهید به هنگام خواندن خطبه ی عقد كلی گریه كنند.طفلك احسان وقتی گریه 

كند و به گریه افتاد البته خیلی زود هم توانست به خودش مسلط شود ولی مامان را دید نتوانست خودش را كنترل 

بعد از مراسم عقد وقتی بابا به طرف او رفت و احسان دست بابا را بوسید همه به گریه افتادیم.این حركت احسان 

رونی اش همه را دچار دگرگونی كرد ولی احسان واقعا ممنون بابا و مامان بود و رفتارش كامال گویای حس د

میشد.بعد از اینكه از محضر بیرون آمدیم عمو و زن عمویم علی رغم اصراری كه مامان و بابا داشتند دیگر نخواستند 

 مادر٬بیشتر از این مامان را به زحمت بیندازند و در نتیجه به خانه ی خودشان رفتند.مامان به پیشنهاد عزیز نگذاشت

ن برگردند و قرار شد شام همگی دور هم باشیم.به خانه كه رسیدیم به طبقه خودشا خانه به ناهید خواهر دو و ناهید

باال رفتم كه تلفن طبقه ی باال زنگ خورد.بعد از چند دقیقه صدای مامان را از پایین شنیدم كه گفت:الهام جان گوشی 

 رو بردار...با تو كار دارن...

 

حالش خوب نبود.حدس  "ه شدت سرما خورده بود و اصالگوشی را برداشتم اول صدای حمیدرضا را نشناختم چون ب

زدم باید به خاطر شب گذشته باشد كه كتش را روی شانه ی من انداخته بود بنابراین گفتم:ببین حمیدرضا اگه 

 دیشب لباس من رو تحمل كرده بودی االن اینطوری مریض نبودی...

 

كرد و در پایان صحبتهایش یادآوری كرد كه فردا ظهر اصال جواب این حرف مرا نداد و موضوع صحبت را هم عوض 

دنبالم می آید تا مرا با خودش به بیمارستان ببرد در آخر هم اضافه كرد كه مادرش چقدر از خانواده ی من خوشش 

آمده بوده و به خصوص مامانم.در ال به الی حرفهایش هم خیلی با احتیاط اشاره كرد به مدل لباسم.میدانستم اصال از 
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مدل لباسم خوشش نیامده بود اما به هر حال چاره ایی نداشتم و این سلیقه مامان بود.ولی حمیدرضا خیلی مودبانه 

 خواهش كرد كه دیگر از این مدلها نپوشم.....

 

آن شب برای شام همگی رفتیم بیرون و شب خوبی را پشت سر گذاشتیم وقتی هم برگشتیم خانه من خیلی زود به 

 از شدت خستگی در حال مرگ بودم. "ا كه واقعاخواب رفتم چر

 

************************** 

 

*************** 

 

یك ماه از عقد احسان گذشته بود و كم و بیش در جریان قضایای مربوط به فعالیتهای احسان برای مهاجرت به كانادا 

ك وكیلی كه گرفته بودند تا اواسط تابستان كه درس قرار داشتم.اینطور كه از ظواهر امر پیدا بود مهاجرتشان به كم

ناهید هم تمام میشد امكان پذیر میگشت.احسان مشكل خدمت سربازی هم نداشت چرا كه بابا طبق قوانین مصوب 

 جدید توانسته بود موعد خدمت او را از دولت خریداری نماید و از این نظر مشكلی نداشتند.

 

به روحیاتش و حتی به انفجارات ناگهانی روحی اش "ر حمیدرضا را دیده بودم و تقریبادر فاصله این یك ماه هم بیشت

هم پی برده بودم اما همانطور كه دكترفاضل و خانم شهیدی به من گفته بودند تمام این حاالت در او خیلی زودگذر 

اما گاه گداری هم كه  بود البته در این مدت برخورد خاصی با من در این زمینه كه به شدت عصبی شود نداشت

 روی و گردد مسلط اعصابش به میتواند بهتر و سریعتر٬عصبی میشد میفهمیدم كه در آن شرایط هر چه سكوت كنم

 تا وردیم ولی داشتم او رفتار از وحشتناكتری تصورات من كه چرا بود شده كاسته او به نسبت وحشتم از رفته هم

ن شوم توجهم را جلب نكرده بود.حمیدرضا خیلی با محبتتر از آنچه بدبی او به نسبت من بشود باعث كه آنروز

تمام حرفها و خواسته هایش را خیلی سنجیده و منطقی بیان میكرد و من هم  "تصورش میشد رفتار میكرد و اصوال

كرش را ف"هیچ وقت سعی نمیكردم رفتاری داشته باشم كه باعث رنجش و یا عصبانیت او بشود.روی هم رفته اصال

هم نمیكردم كه بعد از گذشت زمانی به این كوتاهی خودم هم اینقدر به او وابسته و عالقه مند شوم.گاهی به رفتار 

را كه او مطابق میل او رفتار كنم چ "خودم دقیق میشدم میفهمیدم این عشق و دلبستگی به او بود كه سبب میشد كامال

ی نمیكرد.هر روز كه از رابطه ما میگذشت رفتار او و وابستگی نیز در ابراز عشق و عالقه اش به من هیچ وقت كوتاه

 اش نسبت به من و عشق من بیشتر میشد.

 

چند سالی بود تهران اینطوری سفید پوش نشده بود.آن روز صبح  "اواسط اسفند ماه بود كه برف سنگینی آمد.تقریبا

ان برویم هنوز بارش برف ادامه داشت.به علت زود چهارشنبه وقتی حمیدرضا به دنبالم آمد تا با هم به بیمارست

سنگینی برف ترافیك هم درست شده بود و همین امر سبب میشد حركت اتومبیلها به كندی صورت بگیرد.اواسط 

چند سالی بود تهران اینطوری سفیدپوش نشده بود.آن روز صبح زود  "اسفند ماه بود كه برف سنگینی آمد.تقریبا

به دنبالم آمد تا با هم به بیمارستان برویم هنوز بارش برف ادامه داشت.به علت سنگینی چهارشنبه وقتی حمیدرضا 

برف ترافیك هم درست شده بود و همین امر سبب میشد حركت اتومبیلها به كندی صورت بگیرد.به لطف حمیدرضا 

عداد هم بودم از هر لحظه ام و برادرانش خیلی زود در بیمارستان جا افتادم و از آنجایی كه به قول خیلی ها با است
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استفاده میكردم.در این بین تنها چیزی كه باعث عذاب حمیدرضا میشد حضور كامران در بیمارستان بود گرچه من 

نسبت به او خیلی بی تفاوت تر از آنچه كه تصورش میرفت بودم اما از تغییر چهره حمیدرضا میفهمیدم كه نسبت به 

شده است.به علت ترافیك و ریزش برف در آن روز كمی دیرتر به بیمارستان  حضور كامران در بخش چقدر حساس

رسیدیم.به محض ورود به ساختمان بیمارستان حمیدرضا خیلی زود از من جدا شد و به بخش مربوط به خودش رفت 

داد نو من هم به بخش زنان رفتم.خوشبختانه مشكل خاصی پیش نیامده بود و كسی هم مرا مورد بازخواست قرار 

درست مثل این بود كه آنروز همه سرشان به كار خودشان است.كامران در بخش بود و من وقتی این موضوع را 

فهمیدم كه بعد از تعویض لباسم دیدم كامران از یكی از اتاقها خارج شد.به محض اینكه مرا دید به طرفم آمد بعد از 

 سالم با خوشرویی پرسید:چرا دیر اومدی؟

 

صندلی های ایستگاه پرستاری نشستم و در حینی كه دستهایم را به هم میمالیدم تا شاید از سرمای آن  روی یكی از

 كم كنم گفتم:راه بندون شدید بود دیر رسیدیم...

 

 نگاه پرسشگرانه ایی به من كرد و گفت:دیر رسیدیم؟؟!!! یعنی چی؟

 

هنوز گرم نشده بودند و به این كار ادامه میدادم با اینكه دقایقی بود كه دستهایم را به هم میمالیدم ولی 

 گفتم:خوب...با حمیدرضا بودم دیگه...

 

سرش را به عالمت تایید تكان داد و بعد فالكس چایی كه زیر میز بود را باال آورد و در دو لیوان چایی ریخت كه یكی 

اعث شد كم كم دستم گرم را به دست من داد و دیگری را خودش در دست گرفت.گرمای لیوان و چایی ب

 شود...تشكر كردم.كامران روی صندلی كنار من نشست و...............

 

كامران روی صندلی كنار من نشست و صندلی دیگری را جلوی خودش كشید و پایش را به حالت استراحت روی آن 

خنك شود برای چند لحظه به  دراز كرد.در حالیكه لیوان چایی را در دستش حركت میداد تا چایی داخل آن زودتر

صورت من خیره شد! از جایم بلند شدم تا از خیرگی نگاه او فرار كنم! در عین حال قندان را هم برداشتم و روی 

صندلی دیگری نشستم.حاال سرش را پایین انداخته بود و به چایی داخل لیوان خیره شده بود.بعد از چند لحظه 

 سكوت گفت:خانم نعمتی؟

 

 ردم.سرش هنوز پایین بود.گفتم:بله؟نگاهش ك

 

 سرش را بلند كرد و مستقیم به چشمهایم خیره شد و گفت:میتونم یه سوالی از شما بپرسم؟

 

 از لحن صحبتش و سوالی كه كرده بود تعجب كردم و گفتم:چه سوالی؟!!!

 

ه ا نسبت به یه پسری عالقپایش را از روی صندلی جلویش برداشت و درست و صاف نشست و گفت:اگه یه روز شم

 مند بشین ولی در عین حال بدونید اون پسر به دختر دیگه ایی عالقه منده چیكار میكنید؟
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خنده ام گرفت طوریكه نتونستم جلوی خنده ام را بگیرم ولی او اصال نمیخندید و فقط به من نگاه میكرد.پرسید:چرا 

 میخندی؟

 

 برداشتم و گفتم:آخه...سوال شما خیلی...ببخشید خیلی مسخره بود!خودم را كنترل كردم و دست از خنده 

 

 لیوان چایی هنوز در دستش بود و آنرا تكان میداد و گفت:چرا؟

 

مقداری از چای را خوردم و گفتم:آخه...این مسئله برای من امكان نداره...ببخشید ولی من باید خیلی احمق باشم...در 

به دختر دیگه ایی عالقه داره و اون وقت بازم با علم به این موضوع بیام بهش عالقه مند  حالیكه بدونم فرد مورد نظرم

 از ابتدا نشدنیه...بنابراین من پاسخی به این سوال شما ندارم و نمیتونمم بدم. "هم بشم! خوب این مسئله اصال

 

 كه دلم میخواد با شما مطرحش كنم...از جایش بلند شد و به میز تكیه داد و گفت:ولی برای من مشكلی پیش اومده 

 

 بقیه چایی ام را خوردم و همانطور كه سرجایم نشسته بودم لبخندی زدم و گفتم:بفرمایید...

 

لیوان چایی اش را یك نفس سر كشید! آنهم بدون قند و بعد صندلی را كشید و درست رو به روی من نشست و 

 ه مند شدم ولی متاسفانه اون دختر...گفت:واقعیتش اینه كه مدتیه به دختری عالق

 

در این موقع به پشت سر كامران نگاه كردم كه حمیدرضا ایستاده بود و خیلی دقیق به كامران كه درست رو به روی 

من نشسته بود نگاه میكرد.كامران خط نگاه مرا دنبال كرد و وقتی حمیدرضا را پشت سرش دید از جایش بلند شد.به 

م دست دادند و سالم و علیكی كردند كه با توجه به برخورد حمیدرضا من اگر جای كامران بودم رسم معمول با ه

 سریع آنجا را ترك میكردم ولی او این كار را نكرد.از جایم بلند شدم و گفتم:حمیدرضا كارم داری؟

 

ا فت به طبقه باال.هنوز بخواست حرفی بزند كه او را با بلندگو برای اتاق عمل پچ كردند.حرفی نزد و برگشت و ر

من عسل هم نمیشه 5چشم رفتنش را دنبال میكردم كه با صدای كامران به خودم آمدم او گفت:بعضی اوقات با

 خوردش!!! تو چطوری تحملش میكنی؟

 

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:منظورتون حمیدرضاس؟!!!

 

ندلی نشستم.او هم این بار روی صندلی كنار من نشست و با سر حرفم را تایید كرد.جوابش را ندادم و دوباره روی ص

 گفت:جدی میگم...چطوری میتونی با اون كنار بیای؟ خیلی عصبی و بداخالق برخورد میكنه!!!

 

 لبخندی زدم و گفتم:با من اینطوری برخورد نمیكنه...حتما با كسانی كه الزم میدونه این برخورد رو داره...

 

صندلی تكیه داد و به نقطه ای خیره شد.از جایم بلند شدم و برای سر زدن به بیماران از او دور حرف دیگری نزد...به 

نزدیكیهای ظهر بود كه بعد از ویزیت دكترها از بیمارانشان حسابی خسته شده بودم.حمیدرضا هم از  "شدم.تقریبا

دمی یا همان كامران و دو دكتر دیگر در صبح كه رفت باال هنوز پایین نیامده بود.با چند تا از پرستارها و دكترق
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ایستگاه پرستاری نشسته بودیم و در رابطه با یكی از بیماران كه مبتال به دیابت هم بود صحبت میكردیم.متوجه بودم 

با براده های چوب زیر میز دست  "كه كامران ضمن صحبت دستش را دائم به لبه چوبی میز هم میكشد.چون قبال

 گفتم:مواظب دستت باش. خودم زخمی شده بود

 

درست همزمان با این حرف من براده های چوب داخل دستش رفت و با شتاب دستش را عقب كشید.از حالت چهره 

اش فهمیدم كه حسابی دستش درد گرفته اما به روی خودش نمی آورد و ادامه صحبتش را با دكتر سعیدی پی 

رستارها هم هر كدام مشغول كار خودشان شدند.متوجه شدم گرفت.بعد از چند دقیقه دو دكتر دیگر رفتند و پ

 كامران به انگشتها و كف دست راستش نگاه میكند به آرامی جلو رفتم و گفتم:چیه؟ براده چوب به دستتون رفته؟

 

 سرش را باال گرفت و گفت:آره...یكی دو تا هم نیس! نگاه كن...

 

توجه شدم درست میگوید و حسابی كف دستش و دو انگشت وسطش دستش را به طرفم دراز كرد وقتی نگاه كردم م

 زخمی شده.داخل كیفم موچین ظریفی داشتم بنابراین گفتم:صبركنید...االن میام.

 

برگشتم به سمت اتاق پرستاری و داخل شدم.از كیفم موچین را بیرون آوردم وقتی برگشتم متوجه شدم كامران 

ه میكند.موچین را به او دادم و گفتم:با این خیلی راحت میتونین براده ها رو پشت سرم ایستاده و به كف دستش نگا

 بیرون بیارید...

 

 نگاهی به موچین كرد و گفت:چطوری؟

 

 خنده ام گرفت و گفتم:چطوری نداره...مثل پنس جراحی باهاش كار كنید دیگه...

 

 یتونم این كار رو روی دست راستم انجام بدم.به دستش نگاه كرد و گفت آخه من با دست چپم تسلط ندارم و نم

 

موچین را از او گرفتم و دستش را هم با دست دیگرم گرفتم و شروع كردم آرام آرام براده ها را از زیر پوستش و 

بعضی ها را هم كه حتی عمیق تر فرو رفته بودند بیرون آوردم.آخرین براده را كه بیرون كشیدم صدای حمیدرضا را 

 سر شنیدم كه گفت:عمل جراحیت تموم شد؟!!!از پشت 

 

 یكدفعه مثل برق گرفته ها ترسیدم و موچین از دستم افتاد.نگاه كردم دیدم حمیدرضا

برگشتم به سمت اتاق پرستاری و داخل شدم.از كیفم موچین را بیرون آوردم وقتی برگشتم متوجه شدم كامران 

وچین را به او دادم و گفتم:با این خیلی راحت میتونین براده ها رو پشت سرم ایستاده و به كف دستش نگاه میكند.م

 بیرون بیارین...

 

 نگاهی به موچین كرد و گفت:چطوری؟

 

 خنده ام گرفت و گفتم:چطوری نداره...مثل پنس جراحی باهاش كار كنید دیگه...

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 2  

 

 كار رو روی دست راستم انجام بدم. به دستش نگاه كرد و گفت:آخه من با دست چپم تسلط ندارم و نمیتونم این

 

موچین را از او گرفته و دستش را هم با دست دیگرم گرفتم و شروع كردم آرام آرام براده ها را از زیر پوستش و 

بعضی ها را هم كه حتی عمیق تر فرو رفته بودند بیرون آوردم.آخرین براده را كه بیرون كشیدم صدای حمیدرضا را 

 جراحیت تموم شد؟!!! شنیدم كه گفت:عمل

 

یكدفعه مثل برق گرفته ها ترسیدم و موچین از دستم افتاد.نگاه كردم دیدم حمیدرضا جلوی درب اتاق پرستاری 

 ایستاده.دوال شدم و موچین را از روی زمین برداشتم.كامران دستش را مالید و گفت:مرسی خانم نعمتی.

 

دم.به قدری عصبی بود كه جای هیچ شكی در آن نبود ولی باید این را سر جایم صاف ایستادم و به حمیدرضا نگاه كر

میفهمید كه موضوعی نبوده فقط من سعی داشتم براده های چوب را از دست كامران بیرون بیاورم...فقط 

همین.كامران با تعجب به حمیدرضا كه حاال جلو آمده بود و درست رو به روی من ایستاده و به من خیره شده بود 

اه كرد.حمیدرضا بعد از چند لحظه خیره شدن به من با حالت تمسخرآمیز به سمت كامران برگشت و گفت:دیگه نگ

 مشكلی نداری؟

 

ناراضی بودم اما هیچ كاری و یا حرفی هم برای گفتن  "موچین را در مشتم فشار میدادم و از وضع پیش آمده شدیدا

 :خانم نعمتی فقط زحمت كشید و چوبها رو از...نداشتم.كامران دوباره دستش را نگاه كرد و گفت

 

حمیدرضا به میان حرفش رفت و گفت:پس مشكلی نداری...حاال تشریف ببر بیرون...من با دكتر معالج شما چند كلمه 

 حرف خصوصی دارم!

 

ت یدرضا برگشآب دهانم را فرو بردم نمیدانم چرا ولی ترسیده بودم.كامران نگاهی به من كرد و دوباره به سمت حم

 و گفت:دكتر...چرا عصبانی شدی؟...آخه...

 

 صدای حمیدرضا كمی بلند شد و گفت:میری بیرون یا نه؟!!!............

 

آب دهانم را فرو بردم نمیدانم چرا ولی ترسیده بودم.كامران نگاهی به من كرد و دوباره به سمت حمیدرضا برگشت 

 ...و گفت:دكتر...چرا عصبانی شدی؟...آخه

 

 صدای حمیدرضا كمی بلند شد و گفت:میری بیرون یا نه؟!!!

 

 كامران به من نگاه كرد و فقط شنیدم به آهستگی گفت:ممنونم خانم نعمتی.

 

و بعد به سرعت در حالیكه او هم عصبانی شده بود از اتاق بیرون رفت و درب را با شدت به هم كوبید.از صدای بسته 

زید.حمیدرضا دو قدم دیگر جلو آمد...حاال فاصله خیلی كمی بین من و او ایجاد شده شدن درب تمام بدنم لر

 بود.صورتش را جلوی صورتم آورد و گفت:عملتون موفقیت آمیز بود؟!!...خانم دكتر!!!
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عصبی شدم و یك قدم عقب رفتم خواستم از كنارش رد شوم كه به شدت بازویم را گرفت و مرا سر جایم 

 م:حمیدرضا این چه طرز حرف زدنه؟برگرداند.گفت

 

هنوز بازویم در دستش بود...با صدایی آرام حرف میزد ولی خیلی عصبی بود.میدانستم نمیخواهد صدایش به بیرون 

 اتاق برود.با حرص خاصی بازویم را فشار میداد گفت:داشتی چیكار میكردی؟

 

 جوابش را ندادم دوباره پرسید:گفتم داشتی چیكار میكردی؟

 

بازویم را رها كرد و درست مقابلم ایستاد...مستقیم به چشمهایم خیره شد.صورتش خیس خیس از عرق شده بود و 

درست مثل این بود كه از دو چشمش آتش بیرون میریزد.به آرامی گفتم:حمیدرضا...اینقدر بیخود خودت رو عصبی 

 میز رو بیرون میكشیدم...نكن...چیز مهمی نبود...داشتم از توی دستش تكه های چوب زیر 

 

 نگذاشت حرفم تمام شود با صدایی بلند گفت:تو بیجا میكردی...به تو چه ربطی داشت؟

 

توقع این برخورد را نداشتم.یكدفعه درب باز شد و امیرمسعود را در  "از لحن كالمش و صدایش یكه خوردم.اصال

ت ماند و بعد در حالیكه سعی داشت لبخندی به لب داشته درگاه دیدم.برای فقط چند ثانیه نگاهش روی حمیدرضا ثاب

به حمیدرضا نگاه  "باشد به طرف من آمد.با صدایی آرام سالم كردم.جوابم را با خوشرویی داد ولی اصال

فهمیدم نمی "نكرد!حمیدرضا هم سریع از اتاق خارج شد و درب را پشت سرش بست.بغض گلویم را گرفته بود و اصال

ضا به خودش اجازه داده بود به این راحتی چنین رفتار زشتی را داشته باشد.امیرمسعود با صدای كه چطور حمیدر

 آرامی گفت:خوبی؟

 

دستم را باال آوردم و اشكی كه از چشمم سرازیر شده بود را گرفتم.امیرمسعود به آرامی صحبتش را ادامه 

ر فكر كردم اگه بیام پیشتون بهترین كار رو داد:دكترقدمی برام گفت كه چه مشكلی پیش اومده به همین خاط

كردم...گریه نكن...میدونم حمیدرضا عصبیه...و آدم عصبی هم ممكنه هر حرفی بزنه و یا هر كاری بكنه...اگه توهینی 

كرده من از طرف اون معذرت میخوام...االنم با شرایط پیش اومده فكر میكنم بهتره كه بری خونه...مطمئنم 

 رای عذرخواهی میاد...حمیدرضا خودش ب

 

همانطور كه گریه میكردم بدون توجه به حضور امیرمسعود روپوشم را در آوردم و مانتویم را پوشیدم و كیف و 

وسایلم را برداشتم.برگشتم تا از درب بیرون بروم كه دیدم حمیدرضا دوباره داخل شد به محض اینكه چشمم بهش 

پنجره و به محوطه بیمارستان خیره شدم.متوجه شدم كه امیرمسعود به طرف  افتاد رویم را برگرداندم و رفتم جلوی

 حمیدرضا رفت و گفت:مزاحمش نشو...میخواد بره خونه...

 

 صدای حمیدرضا را شنیدم كه گفت:خودم میبرمش.

 

ری داشتی اامیرمسعود دیگر حرفی نزد فقط شنیدم كه موقع بیرون رفتن از اتاق دوباره برگشت و گفت:اگه با من ك

 خداحافظ. "بیمارستانم...فعال 8من تا ساعت
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صدای پایش را شنیدم كه از اتاق خارج شد.حمیدرضا به طرف من آمد و درست پشت سرم ایستاد.هنوز اشك 

 میریختم.با صدایی آرام اما محكم و عصبی گفت:بریم...تا خونه میرسونمت.

 

ه شدم روپوش سفیدش را درآورد و پرت كرد روی یكی از صندلی جوابش را ندادم و به سمت درب اتاق رفتم متوج

هایی كه در اتاق بود.درست زمانی كه داشتیم از سالن خارج میشدیم سهیال تازه وارد شد و با تعجب به من و بعد به 

 حمیدرضا نگاه كرد.سالم كوتاهی كرد و بعد با اشاره از من پرسید:چی شده؟!!!

 

درب سالن را برایم باز نگه داشته بود تا خارج شوم.به حمیدرضا نگاه نمیكردم ولی متوجه  جوابش را ندادم.حمیدرضا

بودم كه كاپشن به تن ندارد.در تمام مدتی كه من و امیرمسعود در اتاق مانده بودیم مثل این بود كه فقط تصمیم 

یز تن سوئیچ ماشینش بوده و نه چگرفته بود مرا به خانه برگرداند چون تنها چیزی كه به ذهنش رسیده بود برداش

دیگر.هوای بیرون به شدت سرد شده بود و به علت ریزش برف سوز شدیدی به صورتم میخورد.وقتی درب ماشین 

را باز كرد تا سوار شوم فقط برای چند لحظه نگاهم به صورتش افتاد.هنوز صورتش غرق عرق بود!!! درست مثل 

اعتها زیر آفتاب مانده باشد!!! وقتی سوار ماشین شدم درب ماشین را چنان اینكه در گرمای طاقت فرسای تابستان س

محكم بهم كوبید كه برای لحظه ایی فكر كردم همین االن شیشه خورد میشود...اما نشد.ماشین را دور زد و خودش 

ف نمیزد رهم پشت رل نشست.سرم را به سمت شیشه كنارم برگردانده بودم و بی اختیار اشك میریختم.یك كلمه ح

فقط متوجه بودم كه هر چند لحظه یكبار عرق پیشانی اش را پاك میكند.تا جلوی درب خانه یك كلمه با هم حرف 

نزدیم.هنوز به درب منزل نرسیده بودیم كه گوشی من زنگ خورد.اول نمیخواستم جواب بدهم و هیچ واكنشی 

همان صدای آرام ولی عصبی گفت:یا گوشی رو نسبت به صدای زنگ گوشی نشان ندادم ولی بعد حمیدرضا باز با 

 جواب بده یا خاموشش كن.

 

گوشی را از كیفم بیرون آوردم و وقتی به شماره اش نگاه كردم فهمیدم احسان پشت خط است.بعد از سالم و 

ناهید  راحوالپرسی گفت كه برای شام به منزل مادر ناهید بروم در ضمن گفت كه مامان هم خانه نیست و به منزل ماد

رفته.همانطور كه صحبت میكردم اشكم را هم پاك میكردم اما نمیگذاشتم احسان متوجه گریه كردنم بشود.حاال 

جلوی درب رسیده بودیم.حمیدرضا ماشین را جلوی درب پارك كرد ولی به همان حالت نشسته به درب كنارش 

لی خسته ام...اگه تونستم آژانس میگیرم میام ولی تكیه داد و به من نگاه میكرد.در پایان به احسان گفتم:امروز خی

 اگه نیومدم نگران نشید.

 

احسان خیلی اصرار كرد بعد هم ناهید گوشی را گرفت و كلی اصرار كرد اما نتوانستم قول صد در صد بدهم.احسان 

تان وی بیمارسبا اصرارهایش حسابی عصبیم كرده بود آخرین لحظه شنیدم كه احسان گفت بعد از ظهر می آید جل

رم با آنها تماس میگی "دنبالم! اما من حاال جلوی درب خانه رسیده بودم! بالفاصله مخالفت كردم و گفتم خودم مجددا

و بعد هم خداحافظی كردم.حمیدرضا هنوز به من نگاه میكرد.گوشی را در كیفم گذاشتم شنیدم این بار به آرامی 

 گفت:الهام...بعد از ظهر كجا میخوای بری؟

احسان خیلی اصرار كرد بعد هم ناهید گوشی را گرفت و كلی اصرار كرد اما نتوانستم قول صد در صد بدهم.احسان 

با اصرارهایش حسابی عصبیم كرده بود آخرین لحظه شنیدم كه احسان گفت بعد از ظهر می آید جلوی بیمارستان 
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م با آنها تماس میگیر"الفت كردم و گفتم خودم مجددادنبالم! اما من حاال جلوی درب خانه رسیده بودم! بالفاصله مخ

و بعد هم خداحافظی كردم.حمیدرضا هنوز به من نگاه میكرد.گوشی را در كیفم گذاشتم شنیدم به آرامی 

 گفت:الهام...بعد از ظهر كجا میخوای بری؟

 

از ماشین پیاده شد.كلیدم را  جوابش را ندادم و از ماشین پیاده شدم.ریزش برف دوباره شروع شده بود.حمیدرضا هم

از كیفم بیرون آوردم و در قفل قرار دادم.حمیدرضا دستگیره درب حیاط را گرفت و به درب تكیه داد.برف بی محابا 

 روی سر هر دوی ما میریخت.با عصبانیت نگاهش كردم و گفتم:دستت رو بردار میخوام برم توو...

 

چه حسی در وجودش دارد! "میزد.نمیتوانستم بفهمم در آن لحظه واقعاهنوز عصبی بود ولی در چشمش التماس موج 

دلخور بودم.به چشمهایم  "اما حال خودم را خوب میفهمیدم و آن هم اینكه در آن شرایط من نیز از دست او شدیدا

 خیره شد و گفت:گفتم بعد از ظهر كجا میخوای بری؟

 

 برمیداری یا نه؟ عصبی شدم و گفتم:میخوام برم بمیرم...دست از سرم

 

برای چند لحظه بینمان سكوت برقرار شد.فقط خیره به صورتم نگاه میكرد.آرام دستش را از دستگیره برداشت و با 

صدایی آرامتر از همیشه گفت:الزم نیس به آژانس تلفن كنی...هر جا خواستی بری با من تماس بگیر خودم میام 

 دنبالت.

 

 ....جوابش را ندادم و..........

 

آرام دستش را از دستگیره برداشت و با صدایی آرامتر از همیشه گفت:الزم نیس به آژانس تلفن كنی...هر جا 

 خواستی بری با من تماس بگیر خودم میام دنبالت.

 

جوابش را ندادم و رفتم داخل حیاط و درب را هم بستم.بعد از چند لحظه شنیدم سوار ماشین شد و رفت.به داخل 

مان رفتم ولی یك لحظه برخورد حمیدرضا در بیمارستان از ذهنم خارج نمیشد.هیچ كس در خانه نبود.اینطوری ساخت

مشكلی پیش می آمد.رفتم طبقه باال و  "اگر كسی در خانه بود و مرا با آن حال میدید حتما "راحتتر بودم چون مطمئنا

د به حمام رفتم و دوش گرفتم.از حمام كه بیرون آمدم مانتو و كاپشنم را در آوردم و برای اینكه اعصابم بهتر شو

گوشی تلفن زنگ خورد وقتی گوشی را برداشتم متوجه شدم بابا پشت خط است.با تعجب گفت:ا...تو خونه ایی؟!!مگه 

 نباید االن بیمارستان باشی؟!!

 

 گشتم خونه.جواب دادم:سرم شدید درد میكرد كار زیادی هم در بیمارستان نداشتم این بود كه بر

 

 بالفاصله گفت:میخوای بیام ببرمت دكتر؟...مامان یا احسان خونه نیستن؟

 

گفتم:نه هیچكدوم نیستن...شما هم الزم نیس بیای...دوش گرفتم یه قرص مسكنم میخورم االنم میخوام استراحت 

 كنم...فكر كنم تا بعداز ظهر خوب میشم...
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 الت خیلی بد نیست؟كمی مكث كرد و گفت:مطمئن باشم كه ح

 

 چقدر مهربان و دوست داشتنی رفتار میكرد.از پشت گوشی بوسیدمش و گفتم:آره...خیالتون راحت باشه...

 

نمیتواند به خانه بیاید گفتم كه مامان و احسان شام منزل مادر ناهید هستند 01در پایان گفت كه شب زودتر از ساعت

 فت:مگه تو نمیای؟!!و او هم باید به آنجا برود.با تعجب گ

 

 سرم خوب شده باشه میام..."در جواب گفتم:اگه كامال

 

بعد هم یكسری سفارش كرد و شماره منزل ناهید را از من گرفت كه دیر رسیدنش را به آنها اطالع بدهد و مامان را 

ی رفتم و قرص مسكن از نگرانی احتمالی نجات دهد سپس خداحافظی كرد و من هم گوشی را قطع كردم.به آشپزخانه

بود كه به 2:21"خوردم از یخچال هم كمی كالباس و خیارشور برداشتم و الی نان گذاشته و خوردم.ساعت تقریبا

اتاقم رفتم و خوابیدم.با صدای زنگ گوشیم كه در كیفم بود بیدار شدم.همه جا تاریك بود.فهمیدم باید مدت طوالنی 

تم روی زمین گذاشته ام نخواستم از زیر پتو بیرون بیایم با دست كورمال خوابیده باشم.میدانستم كیفم را زیر تخ

كورمال دنبال گوشی داخل كیفم در تاریكی اتاق میگشتم و در نهایت بدون اینكه بفهمم چه كسی پشت خط است آن 

ست ر كسی هرا خاموش كردم و دوباره رفتم زیر پتو.بعد از چند لحظه صدای زنگ تلفن خانه بلند شد! میدانستم ه

میداند كه من در خانه هستم احتمال دادم احسان پشت خط باشد و برای اینكه نگران نشود با سختی از زیر پتو 

 بیرون آمدم.از اتاق بیرون رفتم و گوشی داخل راهروی باال را برداشتم.با صدایی خواب آلود گفتم:بله...بفرمایید...

 

 شناختم گفت:سالم...خوبی؟بالفاصله صدای حمیدرضا را از پشت گوشی 

 

نمیدانستم چه جوابی باید بدهم دوباره حركات و گفتارش در بیمارستان را به یاد آوردم.جوابی ندادم.دوباره 

 گفت:الهام...بیام دنبالت ببرمت همون جایی كه میخواستی بری؟

 

ره بغض كرده بودم.نمیدانم چرا ولی به دیوار تكیه دادم و یك دستم را كردم الی موهایم و آرام آرام نشستم.دوبا

نمیتوانستم  "لحظاتی كه عصبی نبود آنقدر با محبت رفتار میكرد كه تمام ذرات وجودم به طرفش كشیده میشد و اصال

او را با لحظاتی كه از دستش دلخور بودم مقایسه كنم.اشكم سرازیر شد و به دنبال آن طبق معمول آب ریزش 

 گریه میكنم.كمی مكث كرد و گفت:هنوز داری گریه میكنی؟ بینی...از تن صدایم فهمید

 

باز هم جواب نمیدادم و فقط اشكهایم را پاك میكردم.با صدایی كه مهربانی در آن موج میزد گفت:آماده شو...میام 

 دنبالت ببرمت جایی كه میخواستی بری...

 

 بالفاصله گفتم:حوصله ندارم...خونه راحتترم...

 

 تنهایی؟!!دوباره گفت:

 

 جواب دادم:آره...سرم درد میكنه...میخوام بخوابم...
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 مكثی كرد و گفت:لباست رو بپوش آماده باش میام دنبالت بریم بیرون...

 

نمیخوام بیام بیرون...بیام بیرون كه چی بشه؟...كه دوباره مثل دیوونه ها بیخود سرم  "عصبی شدم و گفتم:من اصال

 رون كه به خاطر مسائل بی ارزش آبروریزی كنی؟...ولم كن حمیدرضا...ولم كن...داد بكشی؟...بیام بی

 

ساكت شد.صدای نفسهایش را پای تلفن به وضوح میشنیدم...بعد از چند لحظه سكوت گفت:باشه...میام 

 دنبالت...میریم بیرون...تموم دلخوریهات رو بهم بگو...

 

ناهید آمدند داخل و چراغهای طبقه پایین را یكی یكی روشن در همین موقع درب هال باز شد و احسان و 

كردند.دیدم احسان از پله ها باال می آید.تند تند اشكهایم را پاك كردم.حمیدرضا گفت:نیم ساعت دیگه جلوی درب 

 خونتونم...

 

 بالفاصله گفتم:نه...میخوام تنها باشم...دنبالم نیا...

 

به من نگاه میكرد.برای لحظه ایی تمام وجودش از نگرانی پر شد.پشت سرش ناهید احسان پله ها را طی كرده و حاال 

هم باال آمد و با تعجب به من كه روی زمین نشسته بودم و گوشی تلفن در دستم بود نگاه كرد.احسان آمد داخل 

وی گفت:نمیخوام تنها تپاگرد راهرو و به نرده ها تكیه داد و فقط به من خیره نگاه كرد.صدای حمیدرضا را شنیدم كه 

 خونه بمونی...

 

 با عصبانیت گفتم:ولی من دلم میخواد تنها باشم...

 

بعد هم گوشی را قطع كردم.ناهید آمد كنار من روی زمین نشست.دوباره قطره اشكی كه از چشمم سرازیر شده بود 

 ز با حمیدرضا حرفتون شد؟را با دستم پاك كردم.احسان خیره خیره نگاهم كرد و گفت:دوباره چی شده؟ با

 

جوابش را ندادم و همانطور كه اشكم را پاك میكردم آب بینی ام را هم باال میكشیدم.صدای احسان بلند شد:گفتم با 

 حمیدرضا حرفت شده؟

 

ناهید به احسان نگاه كرد و گفت:چه خبرته؟!!! چرا داد میكشی؟!!! خوب حاال هر چی هم كه شده با این برخورد تو 

 ه بدتر میشه...ك

 

احسان آمد و طرف دیگر من روی زمین نشست و گفت:الهام...تمومش كن...با این وضعیت فقط داری اعصابت رو 

خورد میكنی...از یه طرف دعواتون میشه...از یه طرف دیگه سریع باهاش آشتی میكنی و همه چی یادت میره بدون 

وضعه...ببین...االن مدت چندان طوالنی نیس كه از رابطه ی شما دو تا اینكه واقعا مشكلتون رو حل كنید...این بدترین 

لی مشك "میگذره...توی همین مدت كوتاه این چندمین باره كه اینطوری اعصابت بهم ریخته؟...هان؟...خوب اگه واقعا

 داره یا تو نمیتونی طبق میل اون رفتار كنی همین جا همه چی رو تموم كن...
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!!...تو نمیتونی این تصمیم رو بگیری...الهام خودش باید به این نتیجه برسه...در ثانی شاید اگه ناهید گفت:احسان!

 لزومی به گفتن این حرفها نباشه... "موضوع رو بفهمیم اصال

 

 بعد رو كرد به من و گفت:الهام...نمیخوای ماجرا رو برای احسان تعریف كنی؟

 

تكانی نخوردم.احسان با عجله به سمت تلفن رفت اما  "م نشسته بودم و اصالدوباره تلفن به صدا در آمد.من سر جای

ناهید دستش را روی گوشی گذاشت و نگذاشت احسان گوشی را بردارد.احسان داد كشید:ناهید دستت رو بردار 

 ش...؟بذار ببینم حرف حساب حمیدرضا چیه؟ چرا هر چند وقت یه بار بازی سر الهام در میاره و به گریه مینداز

تكانی نخوردم.احسان با عجله به سمت تلفن رفت اما  "دوباره تلفن به صدا در آمد.من سر جایم نشسته بودم و اصال

ناهید دستش را روی گوشی گذاشت و نگذاشت احسان گوشی را بردارد.احسان داد كشید:ناهید دستت رو بردار 

 ر بازی سر الهام در میاره و به گریه میندازش...؟بذار ببینم حرف حساب حمیدرضا چیه؟چرا هر چند وقت یه با

 

ناهید با آرامش دستش را روی گوشی گذاشته بود و فقط به احسان نگاه میكرد سپس به آرامی گفت:احسان تو هنوز 

 از اصل ماجرا خبر نداری پس بهتره بذاری خودشون مشكلشون رو حل كنن...

 

از حد مهربونه...مطمئنم با وجود اینهمه اشكی كه ریخته مشكل از  احسان دوباره با عصبانیت گفت:الهام بیش

 حمیدرضا بوده ولی خیلی هم زود همه چیز از یادش میره...

 

 گوشی هنوز زنگ میخورد.ناهید گفت:احسان سعی كن خودت رو كنترل كنی...بذار الهام خودش تصمیم بگیره...

 

از جایش بلند شد و دستش را زیر بازوی احسان گذاشت و به آرامی  بعد گوشی را برداشت و به من داد.دیدم ناهید

 گفت:بلند شو ما بریم پایین تا الهام راحت صحبتش رو بكنه...

 

گوشی هنوز دستم بود و به ناهید و احسان نگاه میكردم.احسان با عصبانیت بلند شد و سریعتر از ناهید از پله ها 

 با اشاره گفت:تو راحت باش...صحبتت رو بكن...من پایین پیش احسانم... پایین رفت.ناهید برگشت به سمت من و

 

 و بعد به دنبال احسان از پله ها پایین رفت.گوشی را به گوشم گرفتم و گفتم:بله؟

 

 صدای حمیدرضا را شنیدم كه گفت:....................

 

 رو بكن...من پایین پیش احسانم... ناهید برگشت به سمت من و با اشاره گفت:تو راحت باش...صحبتت

 

 و بعد به دنبال احسان از پله ها پایین رفت.گوشی را به گوشم گرفتم و گفتم:بله؟

 

صدای حمیدرضا را شنیدم كه گفت:الهام...حق داری...ولی به منم حق بده...بذار بیام دنبالت...میریم بیرون با هم 

 صحبت میكنیم...
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.میدانستم اگر تن به خواسته اش بدهم خون احسان به جوش می آید از طرفی دلم برای آب دهانم را فرو دادم

صدای التماس آمیز حمیدرضا میسوخت ولی راضی به این هم نبودم كه همین امشب با او به بیرون بروم.بنابراین 

 مكثی كردم و گفتم:حمیدرضا...میخوام راحت باشم...

 

 بیرون اومدن با من ناراحت میشی؟به میان حرفم آمد و گفت:یعنی از 

 

 جواب دادم:ببین حمیدرضا...احسان و ناهید اومدن دنبالم...میخوام برم بیرون...

 

 گفت:ولی من االن با ماشین دارم میام...

 

 دوباره عصبی شدم و گفتم:اشتباه میكنی...هر جا هستی دور بزن برگرد خونتون...

 

ایم بلند شدم و برگشتم به اتاق خودم.تختم را مرتب كردم و شانه ایی هم به بعد هم گوشی را قطع كردم.از ج

موهایم كشیدم.صدای صحبت ناهید و احسان را از طبقه پایین میشنیدم.از پله های پایین رفتم.ناهید به آشپزخانه 

هال  كی از راحتی هایرفته بود.دیدم سبد كوچكی از نارنگی را به هال آورد به همراه چند تا پیش دستی.رفتم روی ی

نشستم.احسان نگاه پرسشگرانه اش را همچنان به من ادامه داد.میدانستم منتظر است تا حرف بزنم.ناهید هم 

ناراحت نمیشم...الزم میدونی میرم طبقه باال تا تو با  "نشست و بعد از چند لحظه گفت:الهام جون اگه من مزاحمم اصال

 احسان راحتتر صحبت كنی...

 

 اینطور نیست...بشین. "در حال بلند شدن از روی راحتی است بالفاصله گفتم:نه...نه...ناهیدجون...اصال دیدم

 

ناهید به احسان نگاه كرد و او هم با سر اشاره كرد كه ناهید بنشیند وقتی ناهید دوباره نشست مشغول پوست كندن 

ودش در این میان من هم تمام ماجرای امروز را نارنگی برای من شد و بعد هم یكی برای احسان آخر هم برای خ

تعریف كردم.در تمام مدت احسان سكوت كرده و درون راحتی فرو رفته بود...به نوعی لمیده بود و فقط به اتفاقات 

دقیقه ایی حرف زدم و در آخر متوجه شدم كه ناهید و احسان 01پیش آمده كه تعریف میكردم گوش میكرد.تقریبا

ه اند.ناهید خودش را با پوستهای نارنگی سرگرم كرده بود و با كارد میوه خوری كه در دست هر دو سكوت كرد

داشت تمام آنها را ریز ریز میكرد و داخل بشقاب میریخت.احسان هم حاال از آن حالت لمیده در راحتی خارج شده 

چند لحظه سرش را بلند كرد و  بود و غرق در فكر پشت گردنش را میمالید و به جلوی پایش خیره شده بود.بعد از

 به من خیره شد و گفت:الهام...اگه یه چیزی بگم...بهت برنمیخوره؟

 

 سرم را به دستم كه روی دسته ی راحتی بود تكیه دادم و گفتم:نه...بگو.

 

د و راحسان ابتدا نگاهی به ناهید كه همچنان سرش پایین و سرگرم كار خودش بود كرد بعد دوباره به من نگاه ك

گفت:ایندفعه تقصیر تو بوده...شاید اگه ناهید این كار رو كرده بود و من با این وضع رو به رو میشدم واكنشم خیلی 

 بدتر از كاری بود كه حمیدرضا انجام داد...
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 با تعجب به احسان نگاه كردم و گفتم:احسان...این چه حرفیه؟!!! من كار بدی نكردم...!

 

شد.ناهید هم مشغول جمع كردن ظروف میوه شد و آنها را به آشپزخانه برد احسان در ادامه  احسان از جایش بلند

به قول  "حرفهایش گفت:درسته الهام...درست شنیدی...ایندفعه كار بدی كردی...قبول كن...به نظر منم واقعا

قتی را؟...دیگه هم بحث نكن...واین كار به تو ربطی نداشته...توی بیابون كه گیر نكرده بوده...تو چ "حمیدرضا اصال

میگم كارت اشتباهه قبول كن...چون من از دید یه مرد به قضیه نگاه میكنم...تو با اینكه قصدت فقط كمك كردن به 

اون دكتره...چه میدونم كامران...حاال هر چی كه اسمش باشه فرقی نداره...به هر حال تو نباید این كار رو 

ینت رو به اون دادی كار بدی نبوده ولی وقتی خودت رو مشغول دست شخصی میكنی میكردی...تا اونجایی كه موچ

 كه میدونی حمیدرضا نسبت به اون حساسه...!!! خوب این عمل تو جای سوال داره...

 

 به میان حرفش رفتم و گفتم:ولی من منظوری نداشتم...!

 

ل پوشیدن كاپشنش شد و گفت:حرف تو ناهید را دیدم كه مانتو و كاپشنش را میپوشد.احسان هم مشغو

 درست...قبول...بله...تو منظوری نداشتی...اما این وضعیت هضمش برای حمیدرضا خیلی سخت بوده...

 

 با عصبانیت گفتم:مگه حمیدرضا به من شك داره؟!!!

 

 احسان كاپشن مرا كه به جالباسی بود برداشت و گفت:این رو میپوشی؟

 

 باسام باالس...اما حوصله ندارم...من امشب خونه بمونم خیلی بهتره...جواب دادم:نه...من ل

 

 ناهید برگشت و گفت:ا...الهام...خودت رو لوس نكن...بیا بریم...

 

آمد به طرف من و دستم را گرفت و از روی راحتی بلندم كرد و به طرف پله ها برد و به همراه من از پله ها هم باال 

از همان پایین گفت:در ضمن الهام...عصبانیت حمیدرضا ربطی به اینكه تو فكر كنی اون به تو آمد.شنیدم كه احسان 

 این به میك یه اگه میكنم فكر...عالقشه مورد دختر به نسبت مرد یه غیرت و تعصب به مربوط بلكه...نداره٬شك داره

 ...میدی حمیدرضا به رو مسلم حق كنی فكر مسئله

 

 د به آرامی گفت:احسان درست میگه...الهام جان قبول كن كه كارت اشتباه بوده...وقتی باال رسیدیم ناهی

 

دیگر حرفی نزدم.مانتو و كاپشنم را پوشیدم.روسری ام را هم سرم كردم و به همراه الهام رفتم پایین.احسان در این 

له ا را نگاه میكرد.وقتی دید ما از پمدت تلویزیون را روشن كرده بود و همانطور كه ایستاده بود مسابقات فوتبال اروپ

 ها پایین می آییم خندید وگفت:ا...چه زود ایندفعه حاضر شدین...كاش یه ذره دیگه باال مونده بودین...

 

 ناهید خندید و گفت:كه جنابعالی سر فرصت فوتبالتون رو تماشا كنید...
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باالخره تلویزیون را خاموش كرد و سه نفری از خانه  هر دو خندیدند و با تمام ممانعتهایی كه احسان میكرد ناهید

خارج شدیم.احسان درب هال را قفل كرد و من و ناهید به طرف درب حیاط رفتیم.بیرون كه رفتیم ماشین احسان 

جلوی درب پارك شده بود.ناهید با ریموتی كه در دست داشت درب ماشین را باز كرد.من خیلی سریع رفتم عقب 

منتظر ایستاد تا احسان هم بیاید.متوجه شدم ناهید با كسی سالم و علیك میكند.احسان هم از درب نشستم و ناهید 

حیاط بیرون آمد.دیدم او به همراه ناهید به جهت مقابل خیابان رفتند.برگشتم و از شیشه عقب نگاه كردم دیدم 

اره برگشتم و سرجایم حمیدرضا از ماشینش پیاده شده و مشغول سالم و احوالپرسی با آنها است.دوب

نشستم.دستهایم را كه یخ كرده بودند در جیبم گذاشتم.ناهید آمد داخل ماشین و جلو نشست و برگشت عقب سمت 

 من و گفت:الهام...احسان میگه پیاده شو.

 

 عصبی شدم و گفتم:بیخود...من پیاده نمیشم

هت مقابل خیابان رفتند.برگشتم و از شیشه عقب احسان هم از درب حیاط بیرون آمد.دیدم او به همراه ناهید به ج

نگاه كردم دیدم حمیدرضا از ماشینش پیاده شده و مشغول سالم و احوالپرسی با آنها است.برگشتم و سر جایم 

نشستم.دستهایم را كه یخ كرده بودند در جیبم گذاشتم.ناهید آمد داخل ماشین و جلو نشست و برگشت عقب سمت 

 سان میگه پیاده شو.من و گفت:الهام...اح

 

 عصبی شدم و گفتم:بیخود...من پیاده نمیشم...

 

ناهید گفت:الهام...زشته...با توجه به اینكه مقصری ولی حمیدرضا خیلی دوستت داره كه باز اومده دنبالت!!! به خدا اگه 

 ود...این وضعیت برای من و احسان پیش اومده بود مطمئنم احسان یه كتك حسابی مهمونم كرده ب

 

 بعد زد زیر خنده ولی من عصبی شده بودم و گفتم:احسان بیخود كرده...

 

 ناهید در حالیكه لبخند به لب داشت گفت:اما من به احسان حق میدادم اگه حتی من رو كتك هم میزد...

 

 گفتم:ولی...ناهید...

 

ماشین كرد و حمیدرضا هم خم شده درب ماشین سمت من باز شد و همینطور درب جلو و احسان سرش را داخل 

 بود و با لبخند مهربانی من را نگاه میكرد.احسان گفت:الهام پیاده شو...حمیدرضا اومده دنبالت برید بیرون...

 

 حمیدرضا تا نیم تنه وارد ماشین شد و كیف مرا گرفت و گفت:الهام...معطلشون نكن...

 

 شروع كرد به خداحافظی با ناهید و احسان.احسان..................در حالیكه كیف من را از ماشین بیرون میبرد 

 

در حالیكه كیف من را از ماشین بیرون میبرد شروع كرد به خداحافظی با ناهید و احسان.احسان حاال دیگر در ماشین 

شدم چون  یادهنشسته بود.متوجه شدم كه احسان خیلی مایل است تا من سریعتر پیاده شوم.با بی میلی از ماشین پ

چاره دیگری نداشتم.آنها هم خداحافظی كردند و راه افتادند.وسط خیابان ایستادم و به حمیدرضا نگاه كردم.لبخند 
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قشنگی به لب داشت.برگشتم به طرف درب حیاط بروم كه سریع بازویم را گرفت و آرام گفت:الهام...من از بچه 

 میكنیم... بازی خوشم نمیاد...بیا بریم بیرون با هم صحبت

 

من را به سمت ماشینش برد و داخل ماشین نشستم.هوای داخل ماشین حسابی گرم بود.وقتی پشت رل نشست 

 صحبتی نكرد و سریع ماشین را به راه انداخت.كمی از مسافت را كه رفتیم آهسته گفت:هنوز از دستم دلخوری؟

 

ك دستش را روی دستم گذاشت و گفت:الهام...روت رو صورتم را به سمت شیشه كنارم برگرداندم و جوابی ندادم.ی

 برنگردون...حرف بزن.

 

حرفی هم  جای هیچ "بغضم گرفت و گفتم:تو بی جهت عصبی میشی...اونقدرم با شدت و تندی رفتار میكنی كه اصال

 باقی نمیذاری...من كه جنایت نكرده بودم...فقط میخواستم...

 

دوست داشتن من رو نمی  "می گفت:الهام به خدا دوستت دارم...تو اصالبه میان حرفم آمد و با صدای آرا

 فهمی...خوب وقتی تا این حد میرسه كه میام داخل اتاق و میبینم كه چطوری دستش رو...الاله االاهلل...

 

ده شبعد با كف دست محكم كوبید روی فرمان ماشین و ماشین  را به كنار خیابان برد و متوقف شد.دوباره عصبی 

بود.نگاهش كردم و گفتم:وقتی میگم نمیخوام بیام بیرون به خاطر همینه...تو فقط بلدی عصبی بشی و فریاد 

 بكشی...من از این اخالق تو بیزارم حمیدرضا...میفهمی بیزارم...

 

ت دو دستش را به فرمان گذاشت و سرش را روی فرمان قرار داد.بعد از چند لحظه سرش را بلند كرد و به پش

 صندلی تكیه داد و به آرامی گفت:باشه...عصبی نمیشم...باشه.

 

یك  "دوباره ماشین را به حركت درآورد ولی متوجه بودم كه پشت سر هم عرق پیشانی اش را پاك میكند.تقریبا

 ساعتی رانندگی كرد تا كم كم حالت آرامش در او پیدا شد و باالخره جلوی یك رستوران نگه داشت.با هم رفتیم

داخل رستوران و میزی را انتخاب كرد و نشستیم.قبل از هر چیز یك لیوان آب خواست.دیدم قوطی از جیبش بیرون 

آورد و یك قرص از آن خورد! قوطی قرص را نتوانستم تشخیص بدهم بنابراین پرسیدم:حمیدرضا اون چی بود 

 خوردی؟

 

 گفت:مسكن.

 

 گفتم:مگه سرت درد میكنه؟!

 

 گفت:چیز مهمی نیس...خوب میشه...لبخندی زد و 

 

شام كه خوردیم حمیدرضا سفارش دسر داده بود.در ضمنی كه كرم كاراملم را میخوردم نگاه پر از محبتی به من كرد 

 و گفت:الهام...دست خودم نبود...نباید سرت داد میكشیدم...معذرت میخوام.
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به راستی احسان درست میگفت و من خیلی زود ناراحتی ام خندیدم و دستم را گذاشتم زیر چانه ام و نگاهش كردم 

از او را فراموش میكردم.صحبتش را ادامه داد:از این به بعد باید به حرف امیر مسعود گوش كنم...درست میگه...من 

 نباید اینقدر به بخش شما بیام...

 

 اینطوری فكر نكن... "به میان حرفش آمدم و گفتم:نه...حمیدرضا اصال

 

ولی او معتقد بود كه هر قدر كمتر مرا در بیمارستان ببیند مشكالت كمتری به وجود می آید.از لحن گفتارش 

میفهمیدم كه تمام حرفها را با ناراحتی و نارضایتی قلبی اش بیان میكند چرا كه در عمق چشمانش احساس دیگری را 

 همه جا یخبندان بود.حمیدرضا "ده بود و تقریبابه من میگفت.وقتی از رستوران بیرون آمدیم هوا به شدت سرد ش

كمك كرد سوار ماشین بشوم بعد هم خودش سوار ماشین شد.قبل از اینكه ماشین را روشن كند به سمت من 

 برگشت و گفت:الهام...موافقی نامزد كنیم؟

 

 بالفاصله در جوابش گفتم:نه...هنوز خیلی زوده...من هنوز خوب خوب تو رو نشناختم.

 

 با خنده گفت:چی زوده؟!

 

 جواب دادم:اینكه من و تو نامزد كنیم.

 

 دوباره خندید و گفت:الهام...مگه رابطه ی االن ما چیزی غیر از دو تا نامزده؟

 

دیدم عینكش بخار گرفته آنرا از چمشش برداشتم و با دستمال شروع كردم به تمیز كردن آن.حرفش را ادامه 

مثل دو تا نامزدیم...ولی اگه نامزد رسمی بشیم دیگه از بابت خانواده ها هم خیالمون راحت  داد:من و تو االن درست

میشه و به خونه همدیگه هم به راحتی رفت و آمد میكنیم...همین رفت و آمدهاس كه توی شناخت همدیگه بیشتر 

و روشن و خوب نشناسی تكلیف ركمك میكنه...البته من نسبت به تو هیچ مشكلی ندارم ولی این كه تو میگی تا من ر

 نمیكنی...خوب نامزد كردن و دوران نامزدی خودش یكی از بهترین راهها برای شناخت بیشتره دیگه.

 

 خنده ام گرفت.او هم لبخندی زد و پرسید:به چی میخندی؟

 

 "المزد رسمی بشیم...اصگفتم:به تو...به اخالقت...به اینكه ظهر سرم داد میكشی و دعوام میكنی...شب ازم میخوای نا

انگار نه انگار كه ظهر عصبی شدی و با من دعوا كردی...به خدا حمیدرضا تو عجیب ترین آدمی هستی كه تا حاال 

 دیدم.

 

دوباره لبخند مهربانی توی صورتش نشست و در همان حال كه ماشین را روشن میكرد گفت:الهام...به خدا نمیدونی 

 ذره ایی میفهمیدی كه چقدر میخوامت اینطوری مسخره ام نمیكردی. چقدر دوستت دارم...اگه فقط

 

 دوباره خندیدم و گفتم:ولی من مسخره ات نمیكنم...جدی میگم.
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عینكش را به طرفش گرفتم.دستم و عینك را با هم در دستش گرفت و خیره به صورتم نگاه كرد و گفت:نظرت 

 چیه؟

 

 نكن.نگاهش كردم و گفتم:حمیدرضا...عجله 

 

با دست دیگرم عینكش را از الی انگشتانم خارج كردم و به چشمانش گذاشتم.هنوز دستم در دستش بود و نگاهم 

میكرد.به آرامی دستم را از دستش بیرون كشیدم و گفتم:نه...نه حمیدرضا...هنوز نتونستم تصمیمم رو بگیرم...بذار 

 حد باقی بمونه...در این  "روابطمون در همین حد بمونه...حداقل فعال

 

حرف دیگری نزد و ماشین را به حركت درآورد.هنوز مسافتی نرفته بودیم كه صدای بوقهای ممتدی را پشت سرمان 

شنیدیم.به علت نور چراغ ماشین عقب نمیتوانستم چیزی ببینم ولی حمیدرضا خیلی سریع تشخیص  داد كه 

 امیرحسین و خانواده اش در ماشین پشت سر ما هستند.

هنوز مسافتی نرفته بودیم كه صدای بوقهای ممتدی را پشت سرمان شنیدیم.به علت نور چراغ ماشین عقب 

نمیتوانستم چیزی ببینم ولی حمیدرضا خیلی سریع تشخیص  داد كه امیرحسین و خانواده اش در ماشین پشت سر ما 

بعد امیر حسین هم جلوی ماشین ما پارك هستند...حمیدرضا به آرامی ماشین را به كنار خیابان برد و پارك كرد 

نمود.چهره حمیدرضا شاد شده بود و با لبخند خاصی به من گفت كه منزل امیرحسین همین نزدیكی 

هاست.امیرحسین و همسرش از ماشین پیاده شدند و ما هم به احترام آنها از ماشین پیاده شدیم.نمیدانم به چه علت 

د!!! به دلم ننشسته بو "خاله ی آنها بود درست برخالف همسر امیرمسعود اصالولی همسر امیرحسین با اینكه دختر 

نگاههایش خاص و در عین حال عجیب بود! در مهمانی تولد پسر امیرمسعود نمیتوانستم معنی نگاههایش را بفهمم! 

بی به یل عجیتنها چیزی كه در آن شب احساس كردم این بود كه در پس نگاههای عجیبش مطالبی نهفته است و تما

بازگو كردن مسائلی دارد و در صدد شرایطی مناسب است! و در این بین نیروی عجیبی باعث میشد كه من خودم را 

 افكاری آمد می نظرم به ولی است سپیده٬از او دور كنم.از شب تولد اشكان یادم مانده بود كه اسم همسر امیر حسین

سپید نیست!!! امیرحسین بعد از سالم و احوالپرسی خیلی اصرار  "اصال من برای نامش عكس بر دارد مغزش در كه

نها فاصله كمی با منزل آ "كرد كه به منزل آنها برویم.سپیده هم خیلی اصرار میكرد و اینطور كه آدرس میدادند واقعا

 داشتیم.ابتدا حمیدرضا مخالفتی نداشت ولی............

 

اصرار كرد كه به منزل آنها برویم.سپیده هم خیلی اصرار میكرد و اینطور  امیرحسین بعد از سالم و احوالپرسی خیلی

فاصله كمی با منزل آنها داشتیم.ابتدا حمیدرضا مخالفتی نداشت ولی وقتی نارضایتی مرا در  "كه آدرس میدادند واقعا

ری را به آنها داد و در چهره ام دید بالفاصله تغییر عقیده داد و از رفتن به منزل آنها منصرف شد و قول وقت دیگ

دقیقه سرمای آن شب با آنها خداحافظی كردیم و آنها رفتند.وقتی در ماشین نشستیم 01"نهایت پس از تحمل تقریبا

 ...9:05حمیدرضا گفت:الهام چرا موافق نبودی یه سر به منزلشون بریم؟!!! هنوز كه وقت داریم تازه ساعت

 

ب دادم:حمیدرضا...نمیدونم چرا از همسر امیرحسین خوشم نمیاد...یه جورایی همانطور كه به جاده نگاه میكردم جوا

 حس میكنم نباید زیاد باهاش همكالم و همنشین بشم...
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حمیدرضا با تعجب به من نگاه كرد و بعد مشغول رانندگی شد.اما این یك حس قوی در من بود و فكر میكردم 

به مذاقم خوش نخواهد آمد.آن شب با اینكه هوا سرد بود اما تا  "روزی حرفهایی از سپیده خواهم شنید كه اصال

با حمیدرضا بیرون بودم و وقتی جلوی درب حیاط مرا رساند متوجه شدم مامان اینها هنوز برنگشته 01:15ساعت

ا اینج اند.حمیدرضا اصرار داشت كه تا آمدن آنها با او در ماشین بمانم ولی چون میدانستم آمدن بابا و دیدن او در

برای من كاری خالف ادب در حضور بابا است بنابراین مخالفت كردم و حتی وقتی خود حمیدرضا اصرار كرد جلوی 

مخالفت كردم.باالخره هم وقتی از پنجره اتاق خوابم در طبقه باال مرا  "درب در ماشین میماند تا آنها برگردند شدیدا

كه 02مان اینها از جلوی درب تكان نخورد و درست یك ربع بهدید فقط رفت داخل ماشینش نشست اما تا آمدن ما

دو ماشین پشت سر هم جلوی درب ورودی حیاط توقف كرد از پنجره نگاه كردم و دیدم حمیدرضا ماشینش را 

متوجه حمیدرضا شده بودند  "متوجه نشد گرچه احسان و ناهید كامال "روشن كرد و رفت ولی خدا رو شكر بابا اصال

طر بابا هیچ عكس العملی نشان ندادند.وقتی آمدند داخل من برای سالم به طبقه پایین رفتم و چون بابا اما به خا

فهمیده بود كه از بعد از ظهر سردرد داشتم به محض اینكه مرا دید حسابی حالم را پرسید و وقتی خوب مطمئن شد 

ر پذیرایی بود رفت و مشغول بررسی یكسری كه دیگر مشكلی ندارم تازه آرام گرفت و به سر میز ناهارخوری كه د

مداركی كه خودش طبق نظم خاصی روی آن چیده بود شد.مامان هم بعد از اینكه حالم را پرسید گفت كه بهتر است 

بروم بخوابم و بی جهت با توجه به كسالت بعد از ظهرم بیدار نمانم.وقتی شب بخیر گفتم و به اتاقم برگشتم ناهید 

 تاقم شد و درب را بست.با خنده شیطنت آمیزی گفت:آشتی كردی؟بالفاصله وارد ا

 

خندیدم.آمد كنار من روی تخت نشست و گفت:كار خوبی كردی كه موضوع رو بی جهت كشش ندادی...حمیدرضا 

پسر خیلی خوبیه...سعی كن با رفتارت مشكل سازی نكنی چون توی این دوره زمونه پسر خوب و دختر خوب حكم 

 ره...حاالم كه هر دوی شما خوبین پس بهتره در اعمالت سنجیده تر رفتار كنی.كیمیا رو دا

 

چراغهای طبقه پایین یكی یكی خاموش شد و صدای دمپایی رو فرشی مامان را شنیدم كه به طبقه باال آمد و به اتاق 

بابا بود.احسان هم در خودشان رفت.فقط یكی از چراغهای اتاق پذیرایی روشن مانده بود كه آنهم به دلیل حضور 

اتاق خودش مشغول دیدن فوتبال بود.ناهید برایم گفت كه تمام كارهایشان برای مهاجرت به كانادا تمام شده است و 

از این بابت خیلی راضی و خوشحال بود بالطبع من هم از این وضع ناراضی نبودم و از اینكه احسان و ناهید به خواسته 

.وقتی ناهید شب بخیر گفت و از اتاق بیرون رفت تا دیر وقت بیدار بودم و به حرفهای هایشان میرسند خوشحال بودم

حمیدرضا فكر میكردم...درست میگفت...اگر با نامزدی رسمی با او موافقت میكردم چه بسا خیلی بهتر از شرایط 

نچه خودم انم شهیدی و یا آكنونی میتوانستم او را بشناسم و اگر خدایی نكرده طبق گفته های دكترفاضل و یا حتی خ

تا كنون از رفتارش برداشت كرده بودم مشكلی جدی در این میان وجود داشت در دوران نامزدی بهتر میتوانستم پی 

 به مسائل و مشكالتی كه از آن بیخبر بودم ببرم.

 

****************************** 

 

*************** 
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و بیش از پیش گرفتار درسها شدم به طوریكه تمام بیرون رفتنهایم و مهمانیها را بهمن ماه امتحانات من شروع شد 

برای مدتی كنار گذاشتم و این موضع باعث كالفگی شدید حمیدرضا شده بود و دائم غر میزد و بحث میكرد  "اجبارا

ستم وقتم را برای كارهای امتحاناتم سخت بود و نمیتوان "من هم هر بار با بهانه ای راضی اش میكردم چرا كه واقعا

دیگر به غیر از درس بگذارم.در همان ایام متوجه تغییر اخالق بابا هم شده بودم كه به علت فشار كاری خیلی عصبی 

یا كم به منزل می آمد و یا دیر در خانه حاضر میشد و دیگر مثل سابق من را هم زیر نظر و كنترل  "شده بود و اصوال

ر خانه بود آنقدر عصبی نشان میداد كه بی سابقه بود و با این همه مسائل تنها جای شكری نمیگرفت!!! هر وقت هم د

كه برای من داشت همین بود كه دیگر مثل سابق كارها و رفتارم را كنترل نمیكرد.دائم سرش به چكها و اسناد و 

نگه داریم.اواخر زمستان  مداركش بود و ما هم سعی میكردیم محیط خانه را تا آنجا كه ممكن است برایش آرام

امتحاناتم باالخره به پایان رسید.یك شب بعد از مدتها موقعیتی پیدا شد و با حمیدرضا شام رفتیم بیرون وقتی 

او را  هر كسی "برگشتم به محض اینكه وارد خانه شدم متوجه اوضاع خراب میان مامان و بابا گشتم.مامان كه تقریبا

و بابا هم عصبانیت از تمام وجودش میبارید.احسان منزل نبود.وقتی وارد هال شدم  میدید میفهمید گریه كرده است

هیچكدام جواب سالم مرا هم ندادند!!! مامان همچنان اشكهایش را پاك میكرد و بابا عصبی به نقطه ایی خیره شده 

ن بود كه چطور بی محابا و بود.مانتویم را در آوردم و به جالباسی جلوی درب آویزان كردم و همچنان چشمم به ماما

معلوم بود كه از آمدن من به خانه در  "سیل وار اشكهایش جاری بودند.جایی برای ماندن من در آنجا نبود زیرا كامال

آن شرایط هیچكدام خوشحال نشده اند!!! بنابراین رفتم طبقه ی باال به اتاق خودم و درب را هم بستم.به محض بسته 

فریاد از پایین بلند شد!!! برایم خیلی عجیب بود چون در مدت عمرم هیچ وقت دعوایی  شدن درب اتاق من طوفان

بین مامان و بابا ندیده بودم.روی تختم نشستم و تمام شیرینی ساعات پیش را كه با حمیدرضا بودم از یادم 

ت ان یكریز صحبرفت.نمیدانستم بحثشان بر سر چه موضوعی است ولی هر چه بود كه خیلی شدید شده بود...مام

میكرد و بابا با فریاد میگفت:به تو ربطی نداره...الزم نكرده تو نگران باشی...مگه تا حاال مشكلی پیش اومده كه تو 

 نگرانی؟...از این به بعدم مشكلی پیش نمیاد...

 

ث میكردند كه دقیقه گذشت ولی همچنان بح21"ولی مامان با گریه صحبت میكرد و تن صدایش باال رفته بود.تقریبا

یكباره صدای وحشتناك شكسته شدن چیزی را شنیدم و بعد سكوت...دوباره صدای بابا را شنیدم كه با فریاد گفت:تا 

 االن اجازه ندادم توی كارم دخالت كنی...از این به بعدم همینه...لیال نذار احترام بینمون بیشتر از این پایمال بشه....

 

 دم كه به شدت بسته شدو بعد صدای درب هال را شنی

دقیقه گذشت ولی همچنان بحث میكردند كه 21"ولی مامان با گریه صحبت میكرد و تن صدایش باال رفته بود.تقریبا

یكباره صدای شكسته شدن چیزی را شنیدم و بعد سكوت...دوباره صدای بابا راشنیدم كه با فریاد گفت:تا االن اجازه 

 این به بعدم همینه...لیال نذار احترام بینمون بیشتر از این پایمال بشه....ندادم توی كارم دخالت كنی...از 

 

و بعد صدای درب هال را شنیدم كه به شدت بسته شد.از پنجره ی اتاقم نگاه كردم و دیدم بابا با ماشینش از حیاط 

ل خارج شود! به طبقه ی سابقه نداشت بابا این وقت شب از منز "بود و اصال01:21خارج شد! به ساعتم نگاه كردم

پایین رفتم و با كمال تعجب دیدم ظروف تزئینی و مجسمه های چینی كه مامان خیلی به آنها عالقه داشت و همه روی 

یك كنسول قرار داشتند همه روی زمین ریخته و خورد و شكسته شده اند!حتی میز كنسول به آن سنگینی هم روی 
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ی مبل نشسته بود و فقط اشك میریخت.بدون اینكه سوالی بكنم به آشپزخانه زمین افتاده بود! ولی مامان آرام رو

رفتم و جارو و خاك انداز آوردم و شروع كردم به جمع كردن تكه های شكسته كه كم هم نبودند به طوریكه مجبور 

 بود.وقتیشدم جاروبرقی هم بكشم.در تمام این مدت مامان فقط اشك میریخت و به نقطه ایی نامعلوم خیره شده 

همه جا را خوب تمیز كردم رفتم كنارش نشستم و به آرامی شانه اش را مالیدم.برایم قابل باور نبود ولی مامان تازه 

 هك كرد نگاه هال ی گوشه و كنسول به بعد.كرد پاك را اشكهایش.كرد نگاه من به و خورد تكانی٬حضور مرا فهمید

ش قرار داشت! دوباره به من نگاه كرد و با صدای ضعیفی گفت:دستت جای سر خالی كنسول فقط و بود شده تمیز حاال

 درد نكنه همه جا رو مرتب كردی...

 

 به آرامی پرسیدم:مامان چی شده؟!!!...........

 

 به آرامی پرسیدم:مامان چی شده؟!!!

 

 میرسه. اشكهایش را پاك كرد و گفت:ایرج داره اشتباه میكنه...كارش غلطه...یه روز به حرف من

 

 با تعجب گفتم:بابا؟!!!...مگه چیكار كرده؟!!!...دعواتون سر چی بود؟

 

جواب داد:ایرج تمام هست و نیست چند ساله ی زندگی ما رو ضمانت چكهایی كه برای ساختمون سازی اخیرش 

 كشیده قرار داده.

 

خری كه بابا به دست گرفته خیلی كمی فكر كردم و گفتم:مگه مشكلی داره؟...مگه خودت نگفتی این كارهای آ

سنگینه...ولی در عوض سود باالیی داره؟...خوب برای یه همچین كاری كه خودتونم اولش اونهمه راضی بودید باید 

 سرمایه گذاری كرد دیگه...مگه نه؟

 

ها رو ضمانت مامان دوباره قطره اشكی را كه از چشمش پایین آمده بود با دست گرفت و گفت:درسته...ولی چرا تمام

ایرج باید بذاره؟...بابای تو دوتا شریك دیگه هم داره...ولی االن مدتیه فهمیدم كه اونها هیچ چكی نكشیدن و تموم 

متعلق به ایرج...اگه خدایی نكرده  "چكها برای باباته...حتی ضمانتهای سندی هم كه برای چكهاش قرار داده تماما

پروژه بیفته فقط و فقط ایرج و خونواده اشه كه بدبخت میشه...و اون دوتای این وسط هر اتفاقی برای ایرج یا این 

 دیگه ككشونم نمیگزه!...

 

از تعجب چشمهایم گرد شد و به مامان نگاه كردم و گفتم:شما از چی میترسی؟ تا حاال نشده بابا كاری بكنه كه 

اینهمه دعوا و مرافعه سر این  "كه واقعامتحمل ضرر بشه.خود شما كه این رو بهتر از من میدونی.تعجب میكنم 

موضوع بوده؟!! خوب مامان شما نباید خودت رو اینقدر عصبی كنی.همه چیز رو به عهده ی بابا بذار...مثل همیشه.من 

تا به حال ندیده بودم سر مسائل كاری با بابا حرفتون شده باشه! خوب این بارم مثل دفعات قبل كاری به كار بابا 

 .خودش میدونه داره چیكار میكنه.نداشته باش

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 8  

 

به میان حرفم آمد و گفت:ولی الهام جان ایندفعه با دفعات قبل فرق داره.این پروژه خیلی سنگینه! میدونی ایرج زیر 

 !گذاشته گرو هم رو دیگه جاهای خیلی سند و ماشینها سند٬بار بدهی رفته؟ اونقدر كه سند خونه ی شمال
 

كردم ولی گفتم:خوب اشكالی نداره...انشاهلل كارش كه تموم شد همشون آزاد میشه...جای  كمی از كار بابا تعجب

 نگرانی نداره.

 

مامان دوباره گفت:ولی الهام جان...اتفاق خبر نمیكنه...منم نمیگم ایرج نباید این كار رو میكرد میگم چرا فقط اون!!! 

سود پایانی شریك میشن؟!!! اگه این وسط خدای نكرده چرا اون دو تا شریكش هیچ ضمانتی ندادن؟ و تنها توی 

 اتفاقی بیفته فقط و فقط پای ایرج گیره...

 

متوجه شدم كه دوباره گریه اش گرفته.منم بالفاصله گفتم:مامان...اینقدر خودت رو ناراحت نكن...بابا اونقدر ها هم 

ریسك بابا خیلی باالتر از اونها بوده...فكر بد بی فكر نیس...حتما برای این كارش دلیلی داشته...شاید شجاعت و 

 نكن...انشاهلل كه اتفاقی نمیفته.

 

ش معلوم بود كه اعصاب "همانطور كه كنارش نشسته بودم صورتش را بوسیدم.مامان هم دیگر گریه نكرد ولی كامال

ست و در جواب گفت كه خیلی خراب شده.رفتم به دستشویی و بعد از مسواك زدن از مامان پرسیدم كه احسان كجا

شب خونه نمیاد و منزل ناهید میخوابد.به اتاقم رفتم و خوابیدم ولی نیمه های شب صدای ماشین بابا را شنیدم.مامان 

طفلك هنوز نخوابیده و منتظر بابا بیدار نشسته بود.خدا را شكر وقتی بابا آمد داخل هیچ بحثی نشد و بعد آنها هم 

 حت تا صبح خوابیدم.خوابیدند.من هم با خیال را

 

**************************** 

 

***************** 

 

روز های زمستان یكی پس از دیگری سپری میشد و كم كم به پایان اسفند و رسیدن بهار نزدیك میشدیم.لحظه 

چهار  ز طرف شركتدلم نمیخواست در خانه باشم چرا كه بابا ا "هایی كه مامان تصمیم به خانه تكانی میگرفت اصال

روز چنان خانه تكانی میكرد كه بیشتر به زلزله شبیه بود تا خانه 2به مدت  "كارگر به خانه میفرستاد و مامان تقریبا

 "جای سوزن انداختن هم در خانه نبود ولی بعد از پایان خانه تكانی واقعا "تكانی!!! همه جا به هم ریخته میشد و اصال

هر حال من از ایام خانه تكانی بیزار بودم و در آن روز ها خیلی هم بی حوصله میشدم.از بحث همه جا برق میزد اما به 

آن شب بین مامان و بابا مدتی گذشت ولی خدا را شكر مشكل دیگه ای پیش نیامد و اینطور كه از ظواهر امر پیدا بود 

میرفت ولی گاه گاه لحظاتی پیش می آمد جای نگرانی نبود.كارهای بابا خیلی عالی و طبق برنامه ریزی پیش  "اصال

كه متوجه میشدم مامان هنوز نگران است اما به هر حال خود را راضی میكرد كه همه چیز را به دست خدا بسپارد و 

 هم جای هیچ نگرانی نبود. "نگرانی به دلش راه ندهد و واقعا

 

عمول حمیدرضا جلوی درب منتظرم بود.از دوشنبه ظهر وقتی درسم تمام شد از دانشكده كه بیرون آمدم طبق م

آنجایی كه سرمای هوا كم شده بود و هوا كم كم بوی بهار به خودش گرفته بود بارونی یا كاپشنی به تن نداشت و به 
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جایش یك پولیور بافتنی خیلی قشنگ به تن كرده و به ماشینش تكیه داده بود.معلوم بود از اینكه زیر آفتاب آخر 

لذت میبرد.ابتدا سرش پایین بود و من را ندید ولی وقتی سرش را باال گرفت و دید به طرفش  زمستان ایستاده

میروم مثل همیشه لبخند مهربانش را به لب آورد و به طرفم آمد.كیف و كالسورم را گرفت و با دست دیگرش كه 

رده یرمسعود به او پیشنهاد كمهربانی خاصی به من میبخشید دستم را گرفت و مرا به سمت ماشینش برد.از وقتی ام

بود كه در بیمارستان به بخش زنان و مامایی نیاید اعصابش بهتر شده بود و كمتر بینمان بحث و جدلی صورت 

میگرفت ولی بعضی اوقات آثار دلشوره و نگرانی در چهره اش به چشم میخورد اما به هر تقدیر به خیر 

ای وای مامان روز دوم خانه تكانی را میگذراند و امروز هم مثل دیروز میگذشت.وقتی در ماشین نشستم یادم افتاد كه 

در خانه از آرامش خبری نیست!!! شب قبل هم به خاطر درسهایم مجبور شده بودم تا دیر وقت بیدار بمانم.حسابی 

ت پش خسته و خواب آلود بودم.نیاز به یك استراحت حسابی در بعد از ظهر داشتم.با بی حوصله گی سرم را به

صندلی تكیه دادم و چشمانم را بستم.به آرامی گفتم:حمیدرضا تو رو خدا با عجله نرو...تا میتونی آروم رانندگی 

كن...من هر چی دیرتر برسم خونه بهتره...اونقدر خسته ام كه حد نداره...دلم میخواد یه ساعتی هم كه شده 

 بخوابم.بخوابم.پس آروم رانندگی كن كه تا رسیدن به خونه یه كم 

 

 با تعجب گفت:مگه توی خونه چه خبره كه میخوای توی ماشین بخوابی؟!

گفتم:حمیدرضا تو رو خدا با عجله نرو...تا میتونی آروم رانندگی كن...من هر چی دیرتر برسم خونه بهتره...اونقدر 

م كه تا رسیدن به خونه یه ك خسته ام كه حد نداره...دلم میخواد یه ساعتی هم كه شده بخوابم.پس آروم رانندگی كن

 بخوابم.

 

 با تعجب گفت:مگه توی خونه چه خبره كه میخوای توی ماشین بخوابی؟!!

 

همانطور كه چشمم بسته بود و از آفتابی كه به روی پایم افتاده بود لذت میبردم گفتم:هیچی...زلزله ی خونه تكونی 

 مامان به جون خونمون افتاده...

 

 نقدر شدیده كه یعنی نمیتونی ظهر استراحت كنی؟!!!خندید و گفت:او

 

با سر جواب مثبت دادم.دوباره گفت:خوب تماس بگیر بگو ظهر خونه نمیری...میریم خونه ی ما اونجا استراحت 

 كن...ناهارم پیش من و مامان باش.

 

 م را برداشتم و به احسان تلفنفكر بدی نبود.حداقل از سر و صدا و شلوغی خانه فرار كرده بودم.بنابراین گوشی ا

كردم و گفتم كه با حمیدرضا هستم و وقتی به خانه رفت او به مامان بگوید كه بعداز ظهر به خانه برمیگردم.احسان 

هم قبول كرد و گفت ساعت دو با ناهید میروند و به مامان موضوع را میگویند.وقتی تلفن را قطع كردم خوشحالی از 

ید.فهمیدم در ضمنی كه مسیر ماشین را عوض میكند به منزلشان تلفن كرد و از مادرش چشمهای حمیدرضا میبار

پرسید ناهارچی دارند و بعد اطالع داد كه به همراه من برای ناهار به خانه میرود.وقتی به خانه شان رسیدیم ساعت 

 ......بود.به محض اینكه ماشین حمیدرضا جلوی درب نگه داشت گوشی من زنگ خورد..2"تقریبا
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به محض اینكه ماشین حمیدرضا جلوی درب نگه داشت گوشی من زنگ خورد.نگاه كردم و شماره منزلمان را روی 

آن دیدم وقتی جواب دادم فهمیدم مامان پشت خط است! كمی نگران شده بود ولی وقتی به او گفتم كه نگران نباشد 

افظی سفارش كرد كه مراقب خودم باشم.از لحن حالم خوب است و غروب به خانه برمیگردم فقط موقع خداح

گفتارش فهمیدم احسان به او گفته كه من كجا و با كی هستم بنابراین به او اطمینان دادم كه نگران نباشد و بعد از 

خداحافظی گوشی را قطع كردم.به همراه حمیدرضا وقتی وارد خانه شدیم مادرش با خوشرویی به استقبالمان آمد و با 

ی مرا در آغوش كشید و بوسید.خانه شان مثل دفعه قبل حسابی مرتب و تمیز بود.بعد از ناهار هم با تمام مهربان

خسته بودم و خوابم می آمد.متوجه شدم كه خود  "مخالفتهایی كه مادر حمیدرضا داشت ولی من ظرفها را شستم.واقعا

بعد عذرخواهی كرد و به اتاق خواب شخصی  خانم شهیدی نیز به خواب بعد از ظهر عادت دارد چرا كه نیم ساعت

خودش رفت و برای استراحت درب اتاق را هم بست.به حمیدرضا گفتم:من خیلی خسته ام...فقط یه جایی رو نشونم 

 بده یه ساعتی بخوابم.

 

 مزدیبه دنبال حمیدرضا به طرف اتاقی راه افتادم در این موقع قاب عكسهایی بزرگ از خودم و حمیدرضا كه در نا

احسان انداخته بودیم را به دیوار دیدم.هر سه در قابهایی بسیار شیك به دیوار نصب شده بودند.با تعجب گفتم:اینارو 

 از كجا آوردی؟!!!!

 

دو هفته بعد یعنی قبل از  "لبخندی زد و گفت:همون شب نامزدی آدرس رو از عكاس و فیلمبردار گرفتم و دقیقا

دی احسان رو گرفته و یا دیده باشین من عكسهای خودمون رو گرفتم و طبق سلیقه ی اینكه خود شما عكسهای نامز

 مامان اونارو توی قاب گذاشتم.

 

ا در ال به آنها ر "چند لحظه جلوی سه قابی كه به دیوار وصل شده بود ایستادم و به عكسهایمان نگاه كردم.البته قبال

حاال هر سه عكس در ابعادی بزرگ به چاپ رسیده بود و در قاب الی عكسهای نامزدی احسان دیده بودم ولی چون 

قرار داشت جلوه و نمای خیره كننده ای را به خود گرفته بودند.برای لحظه ای متوجه شدم حمیدرضا دستم را گرفته 

زیاد  كه كسیو با لبخند به من نگاه میكند و در ادامه گفت:آهای...مراقب باش زیاد به الهام من خیره نشی...من از این

 به الهامم نگاه كنی حسابی شاكی میشم...

 

 خندیدم و گفتم:اگه اینطوره پس چرا اونارو به دیوار زدی؟

 

به چشمهایم خیره شد و گفت:هم به خاطر دلم بود هم به خاطر اصرارهای بیش از حد مامان...ولی این دلیل نمیشه 

 كه كسی زیاد به الهام من نگاه كنه...حتی تو!

 

نبسته بودم كه به آهستگی  "خندیدم و هر دو به اتاق حمیدرضا رفتیم.روی تختش خوابیدم.هنوز چشمم را كامال

 گفت:الهام...اشكالی نداره تا تو استراحت میكنی منم از كامپیوترم استفاده كنم و به كارهام برسم؟

 

 ...راحت باش."جواب دادم:نه اصال
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ستش روی میز بود و نگاهم میكرد دوباره گفت:اگه سر و صدا اذیتت میكنه یا هنوز روی صندلیش ننشسته بود.د

 صدای پرینتر باعث میشه خوابت نبره...تحقیقم رو وقت دیگه ایی انجام میدم.

 

 ...نگران نباش...من اونقدر خسته ام كه همین"پشتم را به او كردم و تا گردن زیر پتویش فرو رفتم و گفتم:نه...اصال

 ابم میبره...االن خو

 

همینطور هم شد چرا كه چند لحظه بعد به خواب رفتم.وقتی دوباره چشم باز كردم از هوای بیرون و آنچه  "و دقیقا

كه از پنجره اتاق حمیدرضا قابل دید بود حدس زدم باید نزدیك غروب باشد.تكانی خوردم و وقتی برگشتم متوجه 

در اتاق نیست.به آرامی از روی تخت بلند شدم و تختش را مرتب شدم كامپیوتر حمیدرضا روشن است ولی خودش 

كردم.برگشتم و به صفحه ی مانیتورش نگاه كردم متوجه شدم اطالعاتی در رابطه با رشته خودش را پرینت 

میگیرد.بعد خیلی اتفاقی چشمم به یكسری قرص در گوشه میزش افتاد.یكی یكی قوطی ها را برداشتم و نگاه 

از  نمیشناختم حتی "وطی تنها یك قوطی قرص را كه آرام بخش بود شناختم ولی دو قرص دیگر را اصالكردم.از سه ق

روی نامشان هم نمیتوانستم تشخیص بدهم مربوط به كدام دسته و گروه دارویی هستند! نمیدانم به چه علت ولی با 

یگر را كه برایم ناشناس آمده بود عجله روی یك تكه كاغذ كه از روی ورقهای یادداشت برداشتم اسم دو قرص د

نوشتم و به سرعت ورق را در جیب شلوار جینی كه به پا داشتم قرار دادم.كنجكاو شده بودم كه بدانم این قرصها 

چه تیپ آدمهایی از این داروها استفاده میكنند! رفتم جلوی آیینه ای كه به دیوار  "مربوط به چه بیماری است و اصال

را با گلسری كه داشتم مرتب پشت سرم بستم.درب اتاق باز شد و حمیدرضا وقتی دید بیدار شده  وصل بود و موهایم

 ام با مهربانی پرسید:خوب استراحت كردی؟

 

 كه خستگیم در رفت...مرسی...خونه خیلی ساكت بود...مامانت نیست؟ "گفتم:آره...واقعا

 

 پرینترش شد در همان حال گفت:نه...مامان رفته دكتر. دوباره روی صندلیش نشست و مشغول برداشتن ورقهایی از

 

 خندیدم و گفتم:ماشاهلل...سه تا پسر دكتر داره اونوقت میره دكتر؟!!!

 

در حالیكه به ورقهای در دستش نگاه میكرد گفت:خوب آخه مشكل مامان قلبشه كه مربوط به تخصص هیچكدوم از 

 دكتر.ما نمیشه...امیرحسین اومد دنبالش و بردش 

 

گذشته بود.صندلی دیگری كه در اتاقش بود را برداشتم و كنارش نشستم.همانطور 6از "به ساعتم نگاه كردم تقریبا

غرق در تحقیق خودش است.چقدر دوست داشتنی بود و از همه  "كه مشغول بود نگاهش كردم.متوجه شدم تقریبا

احتی با توجه به اینكه حتی نامزد هم نبودیم بیش از دو مهمتر آنقدر برای من ایجاد اعتماد كرده بود كه من به ر

ساعت در اتاق او روی تختش به خواب رفتم!!! چه بسا اگر هر دختر و پسر دیگری در شرایط من و او قرار گرفته 

بودند هزار اتفاق میان آنها افتاده بود ولی حمیدرضا به قدری مرد صفت و قابل اعتماد بود كه مطمئنم هیچ فرد 

گری نمیتوانست مانند او باشد!!! برای لحظه ایی برگشت و نگاهم كرد همانطور كه مشغول كار خودش بود با دی
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مهربانی یك دستش را روی دست من گذاشت و گفت:حوصله ات سر رفته؟...فقط یه ربع دیگه تحمل كنی كارم 

 تموم میشه.

 

شدم و تازه كنارت نشستم بنابراین دلیلی نداره حوصله ام به صندلیم تكیه دادم و گفتم:نه...من االن از خواب بیدار 

 سربره...فقط هر وقت كارت تموم شد بگو كه من حاضر بشم تا من رو به خونه ببری...

 

سرش را به عالمت تایید تكان داد و مشغول ادامه كارش شد.همانطور كه به صفحه مانیتورش نگاه میكردم 

 گفتم:حمیدرضا؟

 

 ..بگو.جواب داد:جانم.

 

 پرسیدم:اون داروها كه روی میزته مال خودته؟

 

 در حین كارش با سر جواب مثبت داد.دوباره با صدایی آرام گفتم:چرا دارو مصرف میكنی؟.

 همانطور كه به صفحه مانیتورش نگاه میكردم گفتم:حمیدرضا؟

 

 جواب داد:جانم...بگو.

 

 ه؟پرسیدم:اون داروها كه روی میزته مال خودت

 

 در حین كارش با سر جواب مثبت داد.دوباره با صدایی آرام گفتم:چرا دارو مصرف میكنی؟

 

صدای زنگ درب بلند شد و در حالیكه از جایش بلند شد تا برود درب را باز كند گفت:چیز مهمی نیس...فقط 

 زمانهایی كه خیلی عصبی و كالفه میشم این قرصها كمی حالم رو بهتر میكنه.

 

ز اتاق خارج شد و بعد از چند دقیقه كه برگشت دیدم یك كاسه شله زرد به همراه دو قاشق در دستش است.یكی از ا

كه شله زرد عالی بود.هر دو حسابی با خوردن شله زرد سر حال شده  "همسایه ها برایشان آورده بود.جدا

و حمیدرضا هم تمام شده بود.دیگر حرفی از دار بودیم.وقتی كاسه و قاشقها را به آشپزخانه بردم تا بشورم كار تحقیق

بود كه به همراه حمیدرضا از خانه خارج شدیم و تا به منزل 6:21ساعت "و یا بیماری میان ما مطرح نشد و تقریبا

هم گذشته بود.موقع خداحافظی به حمیدرضا یادآوری كردم كه از قول من به مادرش سالم 2:21برسم ساعت از

كند كه نتوانستم برای خداحافظی منتظر برگشتشان باشم در ضمن از خود حمیدرضا هم  برساند و عذرخواهی

خواستم تلفنی حال مادرش را به من بگوید.خندید و گفت:خدا رو شكر مامان مشكل اونچنانی نداره ولی چون از 

 قدیم بیماری قلبی داشته باید ماهی یكبار زیر نظر پزشك معالجش باشه.

 

طمینان داد كه مشكل خاصی برای مادرش وجود ندارد كه باعث دلنگرانی شود.سپس با هم بعد هم به من ا

خداحافظی كردیم و حمیدرضا به منزلشان بازگشت.وقتی وارد خانه شدم خستگی از تمام وجود مامان می ریخت اما 
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 معمول با خوشرویی چون تمام كارهایش طبق خواسته اش انجام شده بود راضی به نظر میرسید.وقتی مرا دید طبق

 جواب سالمم را داد ولی.............

 

وقتی مرا دید طبق معمول با خوشرویی جواب سالمم را داد ولی آنقدر خسته بود كه زیاد صحبت نكرد و مشغول تهیه 

ه كی شام شد.من هم به اتاقم رفتم.وقتی لباسم را عوض میكردم دستم را به داخل جیبهای شلوارم كردم كاغذی را 

نام داروهای حمیدرضا روی آن نوشته شده بود توجهم را جلب كرد.برای لحظه ایی روی كاغذ خیره شدم و به این 

چرا حمیدرضا آنها را مصرف  "فكر كردم كه چطوری میتوانم بفهمم كه این داروها در رابطه با چه بیماری است و اصال

ز بیرون آمد و نظرم را به خود جلب كرد.سریع كاغذ را الی میكند؟ در همین افكار بودم كه صدای ناهید و احسان ا

یكی از كتابهایم گذاشتم و به طبقه پایین رفتم.آن شب بعد از مدتها بابا نیز زود به منزل آمد و همگی شام را در كنار 

پزخانه هم خوردیم و كلی هم خوش گذشت.با اینكه مامان خیلی خسته بود و اگر چاره داشت همانجا در هال یا آش

میخوابید ولی در كنار ما تا دیر وقت بیدار ماند و كلی گفتیم و خندیدیم.فردای آن روز وقتی حمیدرضا مرا جلوی 

درب دانشكده پیاده كرد در حالیكه میخواستم از ماشین پیاده شوم گفتم:حمیدرضا...امروز كالسم دیرتر از معمول 

 خونه. تموم میشه...الزم نیس بیای دنبالم...خودم میرم

 

 چه مدت طوالنی تره؟ "با تعجب به من نگاه كرد و گفت:مثال

 

 تعطیل میشیم.6:05 "احتماال5:21گفتم:به جای

 

میام دنبالت.مزاحم احسانم نشو...تنها هم خونه  6:05لبخندی زد و گفت:خوب این كه مسئله ایی نیس منم

 نرو...منتظرم باش تا بیام دنبالت.

 

به خاطر داروهایش كنجكاو شده بودم.قصد داشتم بعد از  "و رفت.ولی دروغ گفته بودم!!! شدیدا بعد خداحافظی كرد

ظهر پس از پایان كالسم به یكی از داروخانه های نزدیك دانشكده سری بزنم و در مورد داروها حسابی سوال 

یدن بهار بخشید به طوریكه كنم.آن روز اواسط روز هوا كم كم ابری شد و باران قشنگی فضای تهران را نوید رس

از بوی نمی كه بلند شده بود و وجود جوانه های سبز خوش رنگ روی درختها مژده ی پایان سرما و زمستان و  "كامال

رسیدن بهاری دل انگیز را به هر عابر پیاده ایی میداد.شكوفه های سیب و گوجه سبز تك و توك بر شاخه های 

گذشته بود كه كالسمان تمام 5از  "را به محیط پراكنده میكردند.ساعت تقریبا درختان باز شده بودند و عطر خاصی

شد.از سالن كه بیرون آمدم به خاطر زیبایی خاصی كه محیط به خودش گرفته بود اكثر دانشجوها بیرون بودند و 

ی از كس به نوع ریزش باران هیچ تاثیری بر تصمیم دانشجوها مبنی بر لذت بردن از طبیعت در آن هوا نداشت و هر

 شرایط ایجاد شده نهایت لذت را میبرد.هنوز پله ها را به پایان نرسانده بودم كه صدای نازنین را شنیدم:الهام...الهام.

 

ایستادم و پشت سرم را نگاه كردم.فرهاد هم با او بود و به همراه یكی دیگر كه حدس زدم دوست فرهاد باشد ولی 

 بیرون كیفش از را كارتی نازنین٬م تا آمدند و به من رسیدند.بعد از سالم و احوالپرسیبرای من ناشناس بود.صبر كرد

 ظارمانت از دور و عجیب خیلی! است عروسیشان كارت فهمیدم كردم نگاه وقتی تعجب كمال با.داد دستم به و آورد

ا بود.همانطور كه صحبت آنه عروسی نوروز تعطیالت از بعد پنجشنبه اولین.شد خوشحالیم باعث "واقعا اما بود
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میكردیم به سمت درب خروجی دانشكده رفتیم و جلوی درب بعد كلی حرف و خنده از همدیگر خداحافظی كردیم 

قدمی دانشكده یك داروخانه بزرگ 211در "و آنها رفتند.از كنار پیاده رو شروع كردم به راه رفتن.میدانستم تقریبا

ا رسیدم از ازدحام جمعیتی كه در داروخانه بود تعجب كردم.وقتی داخل كیفم است.پیاده تا آنجا رفتم و وقتی به آنج

را نگاه كردم تا كاغذی كه اسم داروها روی آن نوشته شده بود را بیرون بیاورم تازه به یادم آمد یكی از بچه های 

ی حوصلگی از كالس كتابم را برای دو سه روزی قرض گرفته و كاغذم هم الی همان كتاب جا مانده است.با ب

داروخانه بیرون آمدم و از خشكه پزی كنار داروخانه یك پیراشكی داغ خریدم.همچنان كه نم نم باران هم ادامه 

بود و تا 5:51داشت شروع كردم به گاز زدن پیراشكیم و به سمت دانشكده برگشتم.به ساعتم نگاه كردم

ستگاه اتوبوس نشستم تا هم با استفاده از سقف آنجا دقیقه وقت بود.روی یكی از نیمكتهای انتظار ای01هنور6ساعت

كمتر خیس بشوم و هم به راحتی پیراشكیم را بخورم.در این موقع گوشیم زنگ خورد! وقتی نگاه كردم فهمیدم 

حمیدرضا پشت خط است.لقمه پیراشكی را كه در دهانم بود سریع فرو بردم و بعد گوشی را باز كردم.بعد از سالم 

 ن تموم شد؟پرسید:كالستو

 

 گفتم:آره.

 

 كالستون تموم میشه!6:05مكثی كرد و گفت:ولی تو كه گفته بودی

 

 بالفاصله یادم آمد كه به او چه گفته بودم بنابراین جواب دادم:یك كم زودتر تموم شد...خوب منتظر میشم تا بیای...

 

 دوباره مكثی كرد و گفت:االن تو توی دانشكده ایی؟

 

 گفتم:آره.

 

و شروع كردم به ریختن خورده پیراشكی هایی كه روی مانتویم ریخته بود و در همان حال ادامه دادم:ببین 

 حمیدرضا...توی دانشكده منتظرتم تا بیای...خوب؟

 

 جوابی نداد! دوباره تكرار كردم:حمیدرضا...الو...حمیدرضا.

 

ماس قطع شده.برگشتم كه به پیاده رو بروم ولی محكم به از روی نیمكت بلند شدم و به گوشیم نگاه كردم و دیدم ت

كسی خوردم! سرم را باال گرفتم تا ببینم چه كسی بوده و عذرخواهی كنم ولی خشكم زد چون حمیدرضا را دیدم كه 

 هم كالستون تموم میشه...نه؟!!6:05فقط نگاهم میكند!!!به آرامی گفت:پس توی دانشكده هستی!!! ساعت

 

 دهانم را پاك كردم ولی تا خواستم حرفی بزنم دستم را گرفت و گفت:بریم. با عجله دور

 

ماشینش با جاییكه من نشسته بودم فاصله خیلی كمی داشت!!! فهمیدم باید مدتی باشد كه مرا زیر نظر دارد! حرفی 

م و او ماشین نشستینزدم و همانطور كه عصبی شده بود و مرا دنبال خودش میكشید به سمت ماشین رفتیم.هر دو در 

از طرز رانندگیش مشخص  "بدون هیچ حرفی ماشین را روشن كرد و راه افتادیم.فهمیدم عصبی شده و این كامال
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بود.اما صالح را در آن دیدم كه سكوت كنم و كار را خرابتر از آنچه كه شده بود نكنم.بعد از طی مسافتی در یك 

برد و پارك كرد.به سمت من برگشت.چهره اش آنقدر عصبی بود كه خلوت ماشین را به گوشه ایی  "خیابان نسبتا

سریع نگاهم را از صورتش گرفتم و به جلو خیره شدم.خیلی دوستش داشتم ولی نه موقعیكه عصبانی بود یا شاید هم 

 میترسیدم! نمیدانم.با عصبانیت گفت:الهام...مگه نگفته بودم من رو بازی نده؟...

 

 نداشت و باعث شد كه یكه بخورم...گفتم:چی؟!!! حرفش برایم معنی خوبی

 

 فریاد كشید:مگه نگفته بودم هیچ وقت من رو بازی نده؟!

 

برایم  "برگشتم به سمت درب ماشین و خیلی سریع از ماشین پیاده شدم.باران نم نم حاال رگبار شده بود ولی اصال

 من رسید.بازویم را گرفت و گفت:الهام...صبر كن.مهم نبود! پشت سر من از ماشین پیاده شد و خیلی سریع به 

 

با عصبانیت دستم را از دستش بیرون كشیدم و گفتم:برای چی صبر كنم؟...برای كی صبر كنم؟...برای تو؟...كه هر 

 وقت عصبی میشی هر چی دلت میخواد میگی؟...

 

ه میكردیم.به آرامی گفت:پس حدسم درست بازویم را رها كرد.حاال هر دو زیر باران ایستاده بودیم و به هم نگا

 بوده؟!!

 

 عصبی شدم و گفتم:چه حدسی؟ چی فكر میكنی؟...

 

برگشت به سمت ماشین.پشتش رفتم و گفتم:حمیدرضا هر وقت عصبی میشی برای خودت آسمون ریسمون 

 میبافی...آخه برای چی؟

 

د و نازنین به همراه تو از دانشكده بیرون اومد برای با مشت كوبید روی ماشین و فریاد كشید:اون پسره كه با فرها

 من ناشناس نبود...الهام...بسه...برای من نقش بازی نكن...من رو بازی نده..

 گفت:پس حدسم درست بوده؟!!

 

 عصبی شدم و گفتم:چه حدسی؟چی فكر میكنی؟...

 

یشی برای خودت آسمون ریسمون برگشت به سمت ماشین.به دنبالش رفتم و گفتم:حمیدرضا هر وقت عصبی م

 میكنی...آخه برای چی؟

 

با مشت كوبید روی ماشین و فریاد كشید:اون پسره كه با فرهاد و نازنین به همراه تو از دانشكده بیرون اومد برای 

 من ناشناس نبود...الهام...بسه...من رو بازی نده...

 

 اون رو نمیشناسم. "بسه...حمیدرضا...من اصالباران هر دوی ما را خیس كرده بود.با عصبانیت گفتم:
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 به سمت من برگشت و با صدایی محكم گفت:چرا دروغ گفتی؟ چرا؟

 

نمیتوانستم به او بگویم كه برای تحقیق در رابطه با قرصهایش مجبور شده ام به او دروغ بگویم.نمیخواستم ناراحتش 

به تو نگفته بودم اگه روزی از من خسته شدی بهم  كرده باشم.با صدایی آرام ولی به شدت عصبی گفت:مگه

 بگو...خودم رو از زندگیت كنار میشكم...گفته بودم یا نه؟...چرا الهام؟

 

 یكدفعه اعصابم به هم ریخت.نمیدانم چرا ولی این بار من هم صدایم بلند شد و گفتم...........

 

ن هم صدایم بلند شد و گفتم:ای وای...حمیدرضا...خسته ام یكدفعه اعصابم به هم ریخت.نمیدانم چرا ولی این بار م

 كردی...از این همه بدبینی...این همه شك...كالفه ام كردی...تو دیوونه ای...

 

به محض اینكه آخرین كلمه ام به پایان رسید داغی كشیده ای را در صورتم حس كردم!!! سكوتی بین ما حكمفرما 

دم باید چه نمی فهمی "لی داشته باشم.حمیدرضا به راحتی به من سیلی زده بود.اصالشد.نمیدانستم باید چه عكس العم

انتظارش را نداشتم.برای لحظه ای خواستم به راهم ادامه دهم و از او دور  "تصمیمی بگیرم.كاری كرده بودكه اصال

اید كه كجا هستم و كجا ب نمیدانستم "شوم ولی با توجه به تاریكی هوا و خلوتی خیابان و ناشناس بودن محل اصال

بروم!!! خیابان خلوت بود ولی گاه گاهی ماشینی هم رد میشد.نمیدانم خواست خدا بود یا نه كه لحظه ای احساس 

كردم ماشینی كه نزدیك میشود یك تاكسی است! دست بلند كردم و او هم بالفاصله ایستاد.حمیدرضا سر جایش 

یزد! حتی دیگر نگاهمم نمیكرد! سوار تاكسی شدم.خوشبختانه ماشین حرف نم "ایستاده و سرش پایین بود! اصال

خالی بود.از راننده خواهش كردم كه شخص دیگری را سوار نكند و آدرس منزلمان را به او دادم و او هم سریع قبول 

تم رفسه ربع ساعت گذشت تا جلوی درب خانه از ماشین پیاده شدم.پول كرایه را پرداختم كردم و  "كرد.تقریبا

داخل خانه.باز هم هیچكس در خانه نبود.حدس زدم باید مامان برای خریدن یكسری لوازم لوكس و آنتیك به بیرون 

رفته باشد...دلیل دیگری نمیتوانست مامان را با توجه به خستگی خانه تكانی به بیرون از منزل كشانده باشد.بعد از 

برداشتم و به حمام رفتم.اعصابم حسابی به هم ریخته بود.حمیدرضا را  اینكه مانتو و مقنعه ام را در آوردم حوله ام را

دوست داشتم خیلی هم دوست داشتم و به همان اندازه نگران او شده بودم!!! لحظه ای كه در خیابان رهایش كرده 

یلی دلیل از او سبودم و سوار تاكسی شدم مثل این بود كه نیمی از وجودم را در همان جا جا گذاشته بودم.با اینكه بی 

خورده بودم ولی دوستش داشتم! حتی فریادش را ستایش میكردم! حاال میفهمیدم كه حمیدرضا تنها یك پسر در 

زندگی من نیست بلكه بتی بود كه برایم نظیر نداشت! جلوی آیینه ایستادم و به صورتم نگاه كردم.هاله خیلی خیلی 

خودش به من نشان میداد كه زیاد محكم هم به صورتم سیلی كمرنگی در زیر گونه ام پیدا شده بود و این 

نزده!...ولی همین اندازه هم برای من زیاد بود.برای منی كه همیشه عزیز دردانه بابا بوده ام و تا حاال كه در 

 ینهغیر قابل باور بود.وقتی به تصویرم در آی "سالگی بودم كوچكترین تنبیه بدنی نشده بودم این امر كامال09سن

نگاه كردم گریه ام گرفت! برای خودم گریه نمیكردم!!! بلكه برای چهره ی حمیدرضا كه دائم جلوی چشمم می آمد 

گریه میكردم!!! دوستش داشتم و از اینكه تركش كرده بودم غصه میخوردم.مطمئن بودم كه او هم دوستم دارد چرا 

ران از اینكه به همراه فرهاد و نازنین و پسر كه اگر دوستم نداشت نگران محبت من نسبت به خودش نبود.دلنگ

دیگری بودم نمیشد...درست است...بله...حمیدرضا مرا دوست داشت و سیلی هم كه به صورتم زده بود فقط و فقط از 
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روی عشق بوده...این نمیتوانست به غیر از این باشد.از حمام كه بیرون آمدم مامان از خرید برگشته بود.همانطور كه 

ه بودم برای خرید یكسری ظروف تزئینی و مجسمه های كریستال و چینی خارجی به بیرون رفته بود تا حدس زد

آنها را جایگزین ظروفی كه چند وقت پیش بابا شكسته بود بكند.وقتی پایین رفتم مامان آنقدر محو خرید جدیدش 

دیدش صحبت میكرد.به آشپزخانه بود كه خوشبختانه زیاد به صورت من خیره نشد و دائم درباره ی خریدهای ج

رفتم و مقداری كوكو سیب زمینی از یخچال بیرون آوردم و با نان خوردم.حوصله نداشتم و بیشتر حرفهای مامان را 

نمی فهمیدم.بعد از اینكه سیر شدم مسواكم را هم زدم وقتی از پله ها باال میرفتم تا به اتاقم رفته و  "در واقع اصال

 ذیرایی بیرون آمد و نگاهی حاكی از تعجب به من كرد و گفت:الهام...میخوای بخوابی؟!!!بخوابم مامان از پ

 

 همانطور كه از پله ها باال میرفتم جواب دادم:آره...كارم داری؟

 

 ایستاد وسط هال و گفت:مثل اینكه ناخوشی!!! آره؟

 

یلی درگیر شدم...درسها زیاد بود...خسته حاال جلوی درب اتاقم رسیده بودم گفتم:آره...امروز توی دانشكده خ

 ام...اگه كاری نداری میخوام بخوابم.

 

 صدایش را شنیدم كه گفت:شام چی؟...برای شام بیدارت كنم؟

 

 جواب دادم:نه...كوكویی كه خوردم سیرم كرد.

 

 شده بود! گوشی را خاموشرفتم به اتاقم و گوشی ام را از كیفم بیرون آوردم و نگاه كردم اما هیچ تماسی گرفته ن

نكردم و همانطور روشن كنار بالشتم گذاشتم تا اگر هر زمانی حمیدرضا تماس گرفت سریع جواب بدهم.هنوز هیچی 

نگذشته بود دلم برایش تنگ شده بود! من به معنی واقعی به او دلبسته شده بودم.آن شب خیلی دیر خوابم برد و هر 

گرفت! صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شدم.وقتی پایین رفتم بابا و مامان هر دو چه انتظار كشیدم حمیدرضا تماسی ن

در حال خوردن صبحانه بودند.سالم كردم و به محض اینكه نشستم تا صبحانه بخورم بابا با تعجب به من نگاه كرد و 

 گفت:الهام جان...صورتت چی شده؟

 

خودم را به نفهمی زدم و گفتم:صورتم؟!!!...مگه چی  "ریباحدس زدم باید كبودی روی صورتم بیشتر شده باشد...تق

 شده؟

 

مامان دستش را زیر چانه ام قرار داد و صورت مرا به سمت خودش بگرداند و نگاه كرد بعد از چند لحظه 

 گفت:وا...ایرج!!!...من كه چیزی نمیبینم...مگه صورتش چی شده؟!!!

 

و درست دستش را به سمتی كه شب پیش از حمیدرضا سیلی خورده  بابا با دقت بیشتری به صورت من نگاه كرد

 بودم كشید و گفت:اینجا...نگاه كن...ببین لیال به نظر تو كبود نیست؟!!!
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مامان دوباره صورت مرا نگاه كرد و گفت:نه...نه زیاد...شاید دیشب بد خوابیده و در اثر فشار دستش یا لبه تختش 

 ..ولی اونطور كه تو میگی...نه...چیزی به نظر من نمیاد..كمی پوستش تحریك شده باشه.

 به محض اینكه نشستم تا صبحانه بخورم بابا با تعجب به من نگاه كرد و گفت:الهام جان...صورتت چی شده؟

 

خودم را به نفهمی زدم و گفتم:صورتم؟!!!...مگه چی  "حدس زدم باید كبودی روی صورتم بیشتر شده باشد...تقریبا

 ه؟شد

 

مامان دستش را زیر چانه ام قرار داد و صورت مرا به سمت خودش بگرداند و نگاه كرد بعد از چند لحظه 

 گفت:وا...ایرج!!!...من كه چیزی نمیبینم...مگه صورتش چی شده؟!!!

 

 بابا با دقت بیشتری به صورت من نگاه كرد و درست دستش را به سمتی كه شب پیش از حمیدرضا سیلی خورده

 بودم كشید و گفت:اینجا...نگاه كن...ببین لیال به نظر تو كبود نیست؟!!!

 

مامان دوباره صورت مرا نگاه كرد و گفت:نه...نه زیاد...شاید دیشب بد خوابیده و در اثر فشار دستش یا لبه تختش 

 كمی پوستش تحریك شده باشه...ولی اونطور كه تو میگی...نه...چیزی به نظر من نمیاد.

 

حرفی نزدم و بابا هم دیگر صحبتی نكرد ولی متوجه شدم كه یكی دو بار مامان بدون اینكه بابا متوجه شود با دقت به 

صورتم نگاه كرد.خودم را سرگرم خوردن صبحانه كردم و بعد هم آماده شدم تا به بیمارستان بروم.وقتی لباسم را 

مشغول مرتب كردن آشپزخانه بود.جلو رفتم و برای  پوشیدم و برگشتم پایین بابا رفته بود شركت و مامان

خداحافظی مثل همیشه او را بوسیدم كه دوباره دستش را زیر چانه ام قرار داد و نگاهی به صورتم كرد و سپس به 

 چشمان من خیره شد و گفت:چی شده؟

 

ونه ی تم نگاه كردم.قسمت پایین گاز مامان فاصله گرفتم و رفتم جلوی آیینه ای كه به دیوار آشپزخانه بود و به صور

چپم كمی هاله ی كبودی به خود گرفته بود ولی خیلی نامحسوس بود! اگر چه همان مقدار هم از دید چشمان پر 

 محبت بابا و تیزبین مامان دور نمانده بود! رو كردم به مامان و گفتم:.................

 

خود گرفته بود ولی خیلی نامحسوس بود! اگرچه همان مقدار هم از قسمت پایین گونه ی چپم كمی هاله ی كبودی به 

 دید چشمان پرمحبت بابا و تیزبین مامان دور نمانده بود! رو كردم به مامان و گفتم:نمیدونم!!!

 

مامان برای لحظاتی با نگاهی جدی سر تا پای مرا برانداز كرد و گفت:مطمئنی كه هیچی نشده؟...و هیچی نیست كه 

 برای من بگی؟ بخوای

 

 دیشب بد خوابیدم. "بالفاصله گفتم:آره...خودتون كه به بابا گفتین...احتماال

 

دیگر معطل نكرده و سریع با مامان خداحافظی كردم در حالیكه مامان فقط با نگاهی عمیق و جدی مرا نگاه میكرد او 

ب بیدار شده بود و از پله ها پایین آمد.چون شب را بوسیدم و از آشپزخانه خارج شدم.در این موقع ناهید هم از خوا
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قبل ندیده بودمش به طرفش رفتم و همدیگر را بوسیدیم و بعد از كمی خنده و شوخی با او نیز خداحافظی كرده و از 

خانه بیرون رفتم.فكر میكردم مثل همیشه حمیدرضا برای بردنم به بیمارستان آمده باشد ولی در عین ناباوری 

فكرم اشتباه بوده!!! آن روز با تاكسی به بیمارستان رفتم.در تمام طول صبح تا بعد از ظهر حمیدرضا را فهمیدم كه 

ندیدم! حتی با گوشیم هم تماسی نگرفت...دلم برایش تنگ شده بود...برای صدایش...طرز نگاه كردنش...لبخندهای 

 به من نگاه میكرد...برای... مهربانش...چشمهای با محبتش كه همیشه از پشت شیشه های ظریف عینكش

 

لحظه ای به خودم آمدم و فهمیدم كه گریه میكنم! سریع اشكهایم را پاك كردم و به چند كار مانده ام در آخرین 

 لحظات رسیدگی كردم.وقتی خواستم از بیمارستان خارج شوم سهیال گفت:الهام...امروز سر حال نبودی...چرا؟

 

 و گفتم:نه...نه...به نظرت اومده... شانه هایم را باال انداختم

 

دیگر معطل نكردم و بعد از خداحافظی سریع از بیمارستان خارج شدم.در محوطه پاركینگ بیمارستان هر چه با چشم 

جستجو كردم ماشین حمیدرضا را ندیدم! دلم شور میزد...نكند اتفاقی برایش افتاده؟ از محوطه بیمارستان خارج شدم 

برسم چند بار گوشی ام را از كیفم بیرون آوردم و خواستم با حمیدرضا تماس بگیرم اما باز پشیمان شدم و تا به خانه 

 این كار را نكنم. "و در نهایت تصمیم گرفتم كه فعال

 

تا جمعه بعد از ظهر از حمیدرضا بی خبر بودم.كالفگی از تمام حركاتم مشخص بود ولی خدا را شكر این مرتبه نه 

یر غ "ه مامان و نه هیچكس دیگر مزاحمم نمیشد.با هر زنگ تلفنی از جا میپریدم!!! و این حركت من كامالاحسان و ن

عادی و غیر ارادی بود...اما از صبح جمعه كم كم به اعصابم مسلط شده بودم و حداقل این بود كه با صدای زنگ تلفن 

بود كه تلفن منزل به صدا در 0:05مثل بچه های كوچك دیگر به سمت گوشی نمی دویدم.ساعت تقریبا

می رس "آمد.مشغول خوردن ناهار بودیم.احسان بلند شد و گوشی را جواب داد.بعد از سالم علیك و برخوردی نسبتا

و سنگین حدس زدم باید فرد غریبه ای پشت خط باشد.احسان گوشی را كنار تلفن گذاشت و مامان را صدا كرد و 

 گفت:مامان...با شما كار دارن.

 

سپس به آشپزخانه برگشت و روی صندلی خودش نشست و مشغول خوردن بقیه ناهارش شد.من و ناهید نگاه 

ان به من و ناهید نگاه هم نمیكرد.مام "پرسشگرانه ای به احسان داشتیم تا بگوید چه كسی پشت خط بوده اما او اصال

مشغول خوردن مقداری از نوشابه ام  بدون هیچ پرسشی به هال رفته بود و مشغول صحبت پای تلفن بود.من

شدم.ناهید كه هنوز به احسان نگاه میكرد لیوان آبی كه مقداری آب در آن بود را به طرف احسان پاشید و 

 گفت:هووووو...چرا حرف نمیزنی؟...كی بود پشت خط؟

 

ا زنها كی رد و گفت:شماحسان با شیطنتی كه همیشه خاص خودش بود آبی را كه ناهید به صورتش پاشیده بود پاك ك

 میخواین دست از فضولی بردارین؟

 

 همانطور كه نوشابه ام را میخوردم خندیدم و گفتم:چرا جمع میبندی؟ من كه حرفی نزدم...ناهید سوال كرد...
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ی كاحسان خندید و گفت:ا...نه بابا...رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون...جون خودت...تو كه داری از فضولی میتر

 بدتر از ناهید...

 

م كه به جهن "ناهید ضربه ای به سر احسان زد و گفت:گم شو بابا...لوس...حاال ببین چه شاعر هم شده برای ما...اصال

 نمیگی...

 

 احسان لبخند ریزی به لب آورد و گفت:الهام...تو هم نمیخوای بدونی كی پشت خط بود؟

 

در همان حال نوشابه ام را سر كشیدم.احسان سریع گفت:خوب حاال كه اینطوره با ابروهایم جواب منفی به او دادم و 

 میگم...خانم شهیدی پشت خطه...

 

نوشابه ام پرید توی گلویم و به شدت به سرفه افتادم.ناهید شروع كرد به خندیدن و بلند شد لیوان آبی به دست من 

ر اثر د "با دست اشاره كرد كه ساكت شویم ولی من شدیداداد.حسابی در آشپزخانه سر و صدا به پا شده بود.مامان 

نوشابه ایی كه به گلویم پریده بود دچار سرفه شده بودم و صدای خنده احسان هم حسابی بلند شده بود.ناهید سریع 

درب آشپزخانه را بست.بعد از اینكه مقداری آب خوردم وضعم كمی بهتر شد.احسان هنوز میخندید ولی من منتظر 

 دو سه دقیقه بعد مامان درب آشپزخانه را باز "مامان بیاید و بگوید خانم شهیدی با او چه كار داشته است.تقریبا بودم

كرد و آمد داخل و با اخمی ساختگی به من و احسان و ناهید نگاه كرد و بعد رو به من و احسان گفت:هنوز مثل بچه 

 پای تلفن بشنوه. كوچولو ها رفتار میكنین...آدم نمیتونه دو كلمه حرف

 

صندلی را كشید عقب و نشست و مشغول خوردن بقیه ناهارش شد.حاال هر سه نفر ما كنجكاو چشم به مامان دوخته 

 بودیم.مامان در حالیكه غذایش را میخورد به بشقابهای ما اشاره كرد و گفت:چرا غذاتون رو نمیخورین؟

 

 ای ما از شدت فضولی داریم منفجر میشیم...ناهید گفت:آخه مامان قربونتون بشم...هر سه ت

 

و بعد مامان و احسان و ناهید هر سه خندیدند ولی من نمیخندیدم و فقط به مامان نگاه میكردم.مامان نگاهی به من 

 كرد و گفت:شب میان اینجا.

 

 تادیم.ناهید با خنده شروع كرد به كل كشیدن و احسان خندید و گفت:آخ جون...الهام پس عروسی اف

 

 مامان با اخم به احسان گفت:احسان بسه.

 

احسان و ناهید ساكت شدند ولی هر دو لبخندی شیطنت آمیز به لب داشتند.نمیدانستم چه واكنشی باید داشته 

 باشم.ساكت شده بودم.نه خوشحال بودم و نه ناراحت! ناهید رو كرد به مامان و گفت:خوب...؟!

 

ی دیگه...به قول خانم شهیدی...امشب به قصد خواستگاری نمیان چرا كه دختر و پسر مامان ادامه داد:خوب هیچ

مدتیه همدیگر رو دیدن و خواستن...فقط امشب میان به عنوان یه جلسه معارفه میون برادرهای حمیدرضا با خونواده 

 ی ما.
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 ن حمیدرضا باید چه واكنشی ازصحبتی نمیكردم و با غذای داخل بشقابم بازی میكردم.نمیدانستم شب موقع دید

او چطور آدمی بود؟ بعد از اتفاقی كه چند شب پیش میان ما افتاده بود چطور به خودش  "خودم نشان بدهم.اصال

 اجازه میداد با خانواده اش به منزل ما آن هم به نیت خواستگاری بیاید؟!!

 ناهید رو كرد به مامان و گفت:خوب...؟!

 

هیچی دیگه...به قول خانم شهیدی...امشب به قصد خواستگاری نمیان چرا كه دختر و پسر  مامان ادامه داد:خوب

مدتیه همدیگرو دیدن و خواستن...فقط امشب میان به عنوان یه جلسه معارفه میون بردارهای حمیدرضا و خونواده ی 

 ما.

 

 دن حمیدرضا باید چه واكنشی ازصحبتی نمیكردم و با غذای داخل بشقابم بازی میكردم.نمیدانستم شب موقع دی

او چطور آدمی بود؟ بعد از اتفاقی كه چند شب پیش میان ما افتاده بود چطور به خودش  "خودم نشان بدهم.اصال

اجازه میداد با خانواده اش به منزل ما آن هم به نیت خواستگاری بیاید؟!! مامان شروع كرد به جمع كردن بشقابها و 

ا به دلیل سكوتی كه من كرده بودم حاال آنها هم ساكت شده بودند.احسان بلند شد و برای ناهید هم كمكش میكرد ام

حرف نمیزدم! ناهید هم صحبتی  "دیدن تلویزیون به هال رفت.در شستن ظرفها به ناهید كمك كردم ولی اصال

یه ی بات بریم تا قضنمیكرد.مامان گفت:احسان بلند شو بریم بیرون من یكسری خرید دارم سر راه هم به دفتر با

 امشب رو براش بگیم یه وقت دیر نیاد.

 

احسان سریع بلند شد و چند دقیقه بعد صدای ماشینش را كه از حیاط خارج میشدند شنیدم.ناهید كمی آشپزخانه را 

 جمع آوری كرد و بعد به هال آمد و روی یكی از راحتی ها كنار من نشست و گفت:الهام...چیزی شده؟..........

 

ناهید كمی آشپزخانه را جمع آوری كرد و بعد به هال آمد و روی یكی از راحتی ها كنار من نشست و 

 گفت:الهام...چیزی شده؟

 

 نگاهش كردم و گفتم:نه...مگه باید چیزی بشه؟

 

شب مهیچ خوشحالی توی صورتت دیده نشد وقتی خبر ا "لبخندی زد و گفت:آخه...یه دفعه خیلی ساكت شدی...اصال

 رو شنیدی.

 

 ..."به تلویزیون نگاه كردم و گفتم:نمیدونم...نمیتونم بفهمم چه احساسی دارم...یعنی اصال

 

 به میان حرفم آمد و گفت:الهام...دوستش نداری؟

 

حال خودم رو  "نگاهش كردم و گفتم:ناهید!...وای...این چه حرفیه؟...خیلی هم دوستش دارم ولی نمیدونم...اصال

 مم...نمیفه
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نمی توانستم به ناهید بگویم كه چند شب پیش چه اتفاقی بین من و حمیدرضا افتاده.ناهید خندید و گفت:شاید اینم 

 نوع دیگه ایی از عاشقی باشه.

 

ناهید درست میگفت و این نوع دیگری از عشق بود كه من فقط در وجود خودم پیدا كرده بودم.ناهید صورتم را 

 ..بسه دیگه...اینجوری اینجا نشین...بلند شو برو یه دوش بگیر شاید حالت سر جاش بیاد.بوسید و گفت:خوب.

 

و بعد دست مرا گرفت و از روی راحتی بلندم كرد.رفتم به طبقه ی باال و حوله ام را برداشتم و به حمام رفتم اما وقتی 

بابا هم 2رون آمدند.غروب نزدیك ساعتبیرون آمدم هنوز حال خوشی نداشتم.یك ساعت بعد مامان و احسان از بی

 "به من نگاه نمیكرد.برای شام احسان از بیرون غذا گرفت.سریع شام را خوردیم.ساعت تقریبا "به خانه آمد ولی اصال

گذشته بود كه به گفته ی مامان همه برای پذیرایی مهمانها حاضر شدیم.من یك كت و شلوار خیلی خوش دوخت 9از 

دم و موهایم را به طور صاف و ساده دورم ریختم.هر چه ناهید اصرار كرد كه كمی هم آرایش به رنگ شكالتی پوشی

كنم قبول نكردم.ناهید حسابی كالفه شده بود و باالخره هم موفق شد فقط كمی از جلوی مویم را با تافت و سشوار 

ید سریع خودش را هم توی بود.ناه9:21حالت دهد در همین موقع صدای زنگ درب بلند شد.به ساعتم نگاه كردم

آیینه برانداز كرد و برگشت و دوباره به من نگاه كرد و بعد از چند لحظه لبخندی زد و گفت:حق داری نذاری 

 صورتت رو آرایش كنم...آخه خدا خودش تو رو آرایش كرده...

 

شویم.هم زمان با پایین رفتن ما  و بعد هر دو خندیدیم.ناهید درب اتاق را باز كرد و منتظر شد كه با هم از اتاق خارج

خانواده ی حمیدرضا نیز از درب هال وارد شدند.ولی من تمام توجهم معطوف به بابا بود تا ببینم چه برخوردی با آنها 

میكند.چرا كه در اینجور مواقع بابا كمی عجیب به نظر میرسید! اگر افراد به دلش می نشستند برخورد بسیار گرم و 

بابا از افراد مورد نظر خوشش  "میكرد و در غیر این صورت هر كسی به راحتی میفهمید كه مثالصمیمی با آنها 

ز تیپ ظاهری ا "نیامده.ولی از برخورد بابا با امیرحسین و امیرمسعود كه به ترتیب با بابا دست دادند فهمیدم كه كامال

ه من افتاد بعد از روبوسی با ناهید و و شخصیت آنها راضی به نظر رسیده.خانم شهیدی به محض اینكه چشمش ب

مامان سریع مرا در آغوش گرفت و با مهربانی بوسید.فرشته و سپیده هم آمده بودند ولی هیچكدام بچه هایشان را 

نیاورده بودند.احسان و بابا همه را به پذیرایی راهنمایی كردند.حمیدرضا هم بود.ولی به عمد سعی كردم از نگاه 

نمیدانستم باید با او چه برخوردی داشته باشم! ناهید به پذیرایی رفت و مشغول  "ری كنم اما واقعاكردن به او خوددا

تعارف میوه شد.من هم به دنبال مامان به آشپزخانه رفتم تا برای مهمانها چای ببرم.مامان كمك كرد تا سینی چای 

شپزخانه آمد و بعد از چند دقیقه هر دو در آماده شود بعد به پذیرایی رفت و كنار خانم شهیدی نشست.ناهید به آ

حالیكه هر كدام یك سینی با چند فنجان چای در آن به دست داشتیم از آشپزخانه خارج شدیم.باز هم موقع تعارف 

چای به عمد جهتی را انتخاب كردم تا به حمیدرضا چای تعارف نكنم.سبد گل خیلی زیبایی آورده بودند و احسان هم 

قابل دید پذیرایی را برای آن انتخاب كرده بود.یك ساعتی از آمدن آنها گذشت و در این مدت بابا بهترین نقطه ی 

با امیرحسین و امیرمسعود گرم صحبت شده بودند و من هم متوجه بودم كه بابا خیلی سوالهایش را در ال به الی 

ن گرم صحبت كردن بود.ناهید و مامان صحبتهایش با آنها مطرح كرد و آنها هم جوابگو بودند.حمیدرضا هم با احسا

و خانم شهیدی و سپیده و فرشته هم گرم صحبت بودند و فقط در این بین تنها كسی كه ساكت مانده بود من 

با كسب اجازه ایی كه 00بودم.خیلی بی حوصله شده بودم و تا حدودی هم خوابم گرفته بود.ساعت نزدیك 
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خانم شهیدی جعبه انگشتری را از كیفش بیرون آورد و گذاشت روی  امیرحسین از بابا گرفت همه ساكت شدند و

میز جلویش و گفت:با اجازه ی شما آقای نعمتی ما این انگشتر رو برای الهام جون آوردیم تا كه به قول قدیمیها الهام 

ناسن همدیگرو بشعزیزم رو نشون كرده ی حمیدرضا بكنیم...تا این جوونها هم راحتتر بتونن با ایجاد روابطی معقول 

و از طرفی هم شما دلنگران و آشفته خاطر نباشین و هر وقتم كه شما اجازه دادین و خود این دو جوون خواستن 

مراسم مفصلی براشون بگیریم تا سر زندگیشون برن.از بابت شغل و تحصیل و مسكن و غیره هم فكر میكنم 

ثل قدیم نیست كه ما مادرها و پدرها انتخاب كنیم و امیرحسین توضیحات الزم رو خدمتتون عرض كرده...دیگه م

بچه ها قبول كنن...این روزها خودشون میبینن و میپسندن و تصمیم میگیرن...این وسط مهمترین نقش ما هدایت 

اونهاس و مراقبت كه خدای نكرده انتخاب غلط نداشته باشن كه الحمدهلل تربیت خانوادگی شما بسیار صحیح بوده كه 

تر نازنینی رو پرورش دادین.من هم فكر میكنم تا اینجا قدمی رو خطا برنداشتم و تونستم بچه هام رو با چنین دخ

روز دیگه با 2وجود فقدان پدر سالم و درست تحویل جامعه بدم...حاال با تمام این اوصاف شما صاحب اختیارید و ما تا 

 نگشتر برای الهام جون جویا بشیم...شما تماس میگیریم كه نظرتون رو مبنی بر رد یا قبول این ا

 

.باز نیم ساعت بعد هم بلند شدند "صحبتش كه به اینجا رسید مامان تعارف معمول بین خانمها را شروع كرد و تقریبا

روز دیگر تماس خواهد گرفت.موقع خداحافظی از 2در آخرین لحظات خداحافظی خانم شهیدی تاكید كرد كه 

به او نگاه نمیكردم.وقتی رفتند ناهید مثل دختر بچه های شیطان به  "دم خودم هم اصالتیررس نگاه حمیدرضا دور ش

سمت پذیرایی دوید و جعبه را به هال آورد.بابا هنوز داخل نیامده بود و داشت درب حیاط را قفل میكرد و احسان هم 

 اااااای...مامان...ببین چقدر قشنگه!!!ماشینها را در پاركینگ جابجا میكرد.ناهید درب جعبه را كه باز كرد گفت:واااا

 

و با جعبه ایی كه در دستش بود به سمت مامان رفت.لبخند رضایت مامان را وقتیكه به انگشتر نگاه میكرد دیدم.بعد 

م زیبا بود و معلو "ناهید در حالیكه هنوز به انگشتر داخل جعبه نگاه میكرد به طرف من آمد و آن را نشانم داد.واقعا

در انتخاب آن نهایت سلیقه را به كار گرفته اند.صدای بابا و احسان كه به سمت درب هال می آمدند به گوش بود 

رسید.ناهید سریع به سمت مامان رفت و جعبه را به دست او داد.به همراه ناهید به پذیرایی رفتیم تا پیش دستی ها و 

حرف و یا صحبتی نشد.من هم ساكت بودم و بعد از شستن میوه ها را جمع كنیم.بابا و احسان وقتی داخل آمدند هیچ 

ظرفها خیلی سریع برای خواب به اتاق خودم رفتم ولی متوجه بودم كه بعد از باال آمدن من احسان و ناهید و بابا و 

 مامان تا دیر وقت بیدار بودند و صحبت میكردند

را جمع كنیم.بابا و احسان وقتی داخل آمدند هیچ حرف به همراه ناهید به پذیرایی رفتیم تا پیش دستی ها و میوه ها 

و یا صحبتی نشد.من هم ساكت بودم و بعد از شستن ظرفها خیلی سریع برای خواب به اتاق خودم رفتم ولی متوجه 

 به شنبه صبح.میكردند صحبت و بودند بیدار وقت دیر تا مامان و بابا و ناهید و احسان٬بودم كه بعد از باال آمدن من

مراه ناهید و احسان كه می خواستند به عزیز سری بزنند به منزل عزیز رفتیم.بعد از ناهار احسان مرا به بیمارستان ه

رساند و خودش برگشت.به محض اینكه وارد بیمارستان شدم امیرمسعود را دیدم.با خوشرویی به طرفم آمد و من 

اشكان و فرشته را پرسیدم و با هم وارد سالن شدیم اما او  به سمت او رفتم.بعد از سالم و احوالپرسی حال "هم طبیعتا

به بخش مربوط به تخصص خودش رفت و من هم به بخش زنان رفتم.حمیدرضا هنوز با من تماس تلفنی نگرفته بود 
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 و جالب این بود كه من هم نمی توانستم خودم را راضی كنم كه با او تماسی بگیریم! وقتی شیفتم تمام شد و لباسم را

 عوض كردن از سالن خارج شدم.درست جلوی پله ها صدایی از پشت سرم شنیدم كه گفت:سالم.

 

صدا را شناختم.صدای مهربان خودش بود.آنقدر دلتنگ صدایش بودم كه اندازه نداشت اما برنگشتم و همانطور به 

دست دیگرم آزاد بود.صدای پایش را كه راهم ادامه دادم و از پله ها پایین رفتم!!! كیفم را با یك دستم گرفته بودم و 

 و عشق گویای همیشه مثل دستش گرمی.گرفت را آزادم دست سپس و شنیدم٬پشت سر من از پله ها پایین آمد

 اردو آن به هم مهربانی و مالیم فشارهای میگرفت دستش در را دستم وقتی همیشه...بود اش اندازه از بیش محبت

دی عشق برای من بود.حرف نمی زدم! حتی نگاهش نمیكردم! متوجه شدم مرا به ملو و ریتم بهترین این و میكرد

سمت پاركینگ بیمارستان میبرد.بدون هیچ ممانعتی همانطور كه دستم را به آرامی میفشرد به همراهش می رفتم.من 

رد.از ركت كدوستش داشتم و بی اختیار هم پای او به هر سویی كه میرفت قدم برمیداشتم.سوار ماشین شدیم و ح

پاركینگ كه خارج شدیم در حینی كه ماشین را هدایت میكرد گفت:الهام...من معذرت میخوام...ببخشید...آره من 

دیوونه ام...اگه دیوونه نبودم بیخود به تو شك نمیكردم...به خدا اگه بدونی اون شب تا حاال چی به من گذشته...به 

تو و اون كسی كه اون روز باهاتون بود...سعید رو میگم...هیچ ارتباطی خصوص وقتی واقعیت رو از فرهاد شنیدم...كه 

با هم نداشتید...به خدا الهام...به مرحله جنون رسیده بودم و اگه مامان به فریادم نمیرسید شاید االن از دستم راحت 

شین تكیه داده بودم شب همونجا به ما00شده بودی...الهام به قرآن دست خودم نبود...وقتی اون شب رفتی تا ساعت

نفهمیدم چرا یه همچین حركت زشتی ازم سر  "و گریه میكردم...به خدا الهام راست میگم...دست خودم نبود...اصال

م نمیدونست "زد...اون شب اگه اون عابر پیاده و ناشناس صدام نمیكرد شاید من تا صبح اونجا میموندم...الهام اصال

 ن به چه حالی افتاده بودم...باید چیكار كنم...مامان دید كه م

 

 حرفی نمیزدم و از شیشه ی كنارم به بیرون نگاه میكردم.بغضم گرفته بود.........

 

حرفی نمیزدم و از شیشه ی كنارم به بیرون نگاه میكردم.بغضم گرفته بود و هر چه تالش میكردم اشكم سرازیر 

م سرازیر شد...ولی هنوز صورتم را به سمت حمیدرضا نشود اما در جنگ با اشك...مغلوبه شدم و سیل وار اشك

برنگردانده بودم.با دست راستش دستم را گرفت و گفت:الهام...تو رو خدا...حرف بزن...هر چی دلت میخواد بهم 

بگو...هر كاری دلت میخواد باهام بكنم...ولی سكوت نكن...حرف بزن...دعوا كن...مثل همون شب سرم داد 

دا نباش...به خدا الهام خیلی دوستت دارم...الهام تو رو خدا یه وقت انگشتر رو پس نفرستی...من بكش...ولی فقط بیص

 بدون تو میمیرم...

 

هنوز ساكت بودم و آرام آرام اشك میریختم و صورتم همچنان به سمت شیشه ی كنارم بود.ماشین را به آرامی كنار 

می آمد و آرام بخش وجودم بود اما به شدت غمگین گشته بود خیابان پارك كرد و با صدایی كه از اعماق وجودش 

 گفت:تو حتی نمیخوای به من نگاه كنی!!!...من باید چیكار كنم؟...به خدا نمیدونم...بگو...هر كاری بگی میكنم...فقط...

 

ین دو ببه طرفش برگشتم و نگاهش كردم.دوستش داشتم...خیلی بیشتر از آنچه كه خودش تصور میكرد.صورتم را 

 دستش گرفت و گفت:الهام...تو رو خدا اینطوری اشك نریز...معذرت میخوام...به خدا دست خودم نبود...
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لبخندی روی لبم نشست و ناخودآگاه گفتم:حمیدرضا حیف كه خیلی دوستت دارم وگرنه دیگه هیچ وقت نمیذاشتم 

باش خودم زودتر از تو از بین میرم...حیف كه عاشقتم من رو ببینی...ولی حاال اگه بخوام این تصمیم رو بگیرم مطمئن 

 وگرنه بهت میگفتم عاقبت سیلی خوردن بیدلیلم از تو...چه واكنشی نسبت به تو میتونست به وجود بیاره...

 

لبخندی روی لبهاش نشست و صورتم را آرام رها كرد و به پشتی صندلی تكیه داد.عینكش را از چشمانش برداشت و 

 ا الی موهای خوش فورمش كرد و با صدایی آرام گفت:خداجون قربونت بشم...شكرت ای خدا...یك دستش ر

 

************************* 

 

*************** 

 

بهار رسید و بهار آن سال پر باران ترین نوروز را برای همه به ارمغان آورده بود به طوریكه دو هفته تعطیالت نوروز 

رفته بودیم بیشتر ساعات را در ویال ماندیم.با جواب مثبتی كه مامان و بابا به تلفن خانم شهیدی دادند را كه به بابلسر 

به نوعی من و حمیدرضا هم با یكدیگر نامزد تلقی میشدیم.در تعطیالت نوروز بنا به خواهش و دعوت مامان و 

آنكه بارندگی زیاد بود و بیشتر مجبور بودیم  با.آمدند بابلسر در ما ویالی به حمیدرضا همراه هم شهیدی خانم٬بابا

در خانه بمانیم ولی با وجود حمیدرضا و احسان و ناهید وخواهرهای ناهید و بقیه كه امسال نوروز باعث شده بود 

به همه  خیلی "نسبت به سالهای گذشته سرمان شلوغ باشد و دائم در حال شوخی و خنده و یا بازی دبرنا بودیم و كال

 دل در سریع خیلی٬ذشت.حمیدرضا بی نهایت با محبت رفتار میكرد آنقدر كه به علت محبت زیادش به منخوش میگ

 ازابر هم حمیدرضا به حاال میكرد نگاه ناهید و احسان و من به محبت و عشق با كه همانقدر بابا و كرد باز جا بابا

خیلی سریع روابط بسیار صمیمی با بابا پیدا  پدرش نبود و فقدان علت به بین این در هم حمیدرضا و مینمود محبت

كرد.خانم شهیدی هم خانمی بسیار با شخصیت و مهربان بود و چون هوای شمال برای بیماری قلبی او بسیار مساعد 

بود در جواب تلفنهای مكرر امیرمسعود و امیرحسین كه دائم حال او را جویا میشدند ابراز رضایت و سالمتی 

 بود كه او نیز از اینكه تعطیالت را با ما و در كنار ما میگذراند بیش از اندازه راضی است. معلوم "داشت.كامال

 

نچه كه تصورش میرفت.اواخر اردیبهشت رسید و موعد مهاجرت احسان و آفروردین هم گذشت خیلی سریعتر از 

بود كه می فهمیدم چقدر به  ن شرایطآن هفته چه به من و مامان گذشت.تازه در آناهید شد.فقط خدا میداند در 

ن هفته خیلی بی حوصله شدم و حمیدرضا هم كه میدانست در این آاحسان وابسته و به ناهید عالقه مند هستم.در 

برای رفتن به بیرون و یا گردش اصرار نمی كرد  "هفته حتی یك ثانیه نمی خواهم از دیدن احسان محروم باشم اصال

مد.احسان در تمام لحظات سعی داشت با من شوخی كند و نگذارد زیاد آنه ی ما میو بیشتر مواقع خود او هم به خا

غصه بخورم ولی در نهایت و در پایان تمام شوخی هایش گریه ام میگرفت.ناهید وقتی غصه خوردنهای مامان و گریه 

ن بمانند اما همه های مرا دید یك بار از احسان خواست كه از مهاجرت به كانادا منصرف بشوند و در همین ایرا

میدانستیم با توجه به خرج زیادی كه بابا برای مهاجرتشان كرده بود این مسئله امكان نداشت.بابا برای اینكه از 

نها در كانادا اطمینان حاصل كند برای خودش هم بلیط گرفته بود ولی وقتی بی قراریهای مامان آموقعیت و وضعیت 

ط تهیه كرد اما من نمی توانستم بروم.قرار شد در دو هفته ای كه بابا و مامان را دید به ناچار برای مامان هم بلی

تم دو ناراحت نبودم چون میدانس "نیستند من پیش عزیز بمانم.چهارشنبه كه پرواز داشتند از رفتن مامان و بابا اصال



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 6  

 

فلك خود ط;ی گریه كردمهفته دیگر برمیگردند ولی وقتی احسان برای خداحافظی مرا بغل كرد و بوسید خیلی خیل

احسان هم خیلی گریه كرد.در تمام مدتی كه به یاد داشتم احسان حتی یكبار هم تنهایی به مسافرت نرفته بود و این 

نچه كه خواهران دیگر به برادرشان عشق میورزند آبرای من و خودش خیلی سخت بود.من احسان را خیلی بیشتر از 

ب میدانست.ناهید هم برای خداحافظی با مادر و دو خواهرش خیلی گریه دوست داشتم و خودش این را خیلی خو

كرد اما در نهایت مجبور به رفتن بودند.حمیدرضا از اینكه من یك لحظه دست از گریه برنمی داشتم خیلی ناراحت 

من و عزیز و خانم  بود و دائم سعی داشت مرا دلداری بدهد اما زیاد موثر نبود.مامان و بابا و احسان و ناهید كه رفتند

مده بود در ماشین حمیدرضا نشستیم و مادر و دو خواهر ناهید هم با آشهیدی كه زحمت كشیده و برای بدرقه 

ژانسی كه احسان قبل از پروازش برایشان گرفته بود به خانه خودشان برگشتند.حمیدرضا ابتدا من و عزیز را جلوی آ

انم شهیدی به منزل خودشان رفت ولی به محض اینكه مادرش را به خانه خانه عزیز پیاده كرد و بعد برای رساندن خ

ه باید به تا یكشنبه ك "رساند بنا به سفارش مامان كه خواسته بود مرا زیاد تنها نگذارد به خانه عزیز برگشت.دقیقا

شنبه صبح كه به یكدانشگاه میرفتم حتی با وجودی كه تلفنی با احسان و بقیه صحبت كرده بودم ولی خیلی پكر بودم.

دانشكده رفتم نازنین به من تلفن زد.مدتی بود به خاطر شرایط جسمانی جدیدش كه به بارداری زودرس دچار شده 

نجایی كه فرهاد هم بیشتر از هر آبود و حال مساعدی نداشت تصمیم گرفته بود دیگر به درس ادامه ندهد و از 

موافقت كرده بود.نازنین پای تلفن عذرخواهی كرد كه برای بدرقه چیزی نگران حال نازنین بود با ترك تحصیل او 

نها به من تلفن كرده بود.از اینكه به یادم بوده خیلی از او تشكر كردم و آنیامده و در نهایت برای گفتن جاخالی پای 

به ساعتم نگاه كردم ساعتی بیكار بودم.2 "بعد از قطع گوشی كه به سالن دانشكده رفتم فهمیدم استاد نیامده و تقریبا

بود.اول تصمیم گرفتم برگردم خانه پیش عزیز ولی بعد پشیمان شدم.رفتم و روی یكی از نیمكتهای 8نزدیك 

ن.هنوز چند صفحه را آمحوطه دانشكده نشستم و كتابی را از كیفم بیرون كشیدم و شروع كردم به مرور مطالب 

ن نوشته بودم و به خاطر آپیش اسم داروهای حمیدرضا را روی بیشتر ورق نزده بودم كه یكدفعه كاغذی  كه مدتها 

مده هدفم را از این كار فراموش كرده بودم توجهم را به خودش جلب كرد! كاغذ را از الی كتاب آوقایع پیش 

 نرا پاره كنم ولی نیروی عجیبی مرا از این كار منع كرد.نمی دانم چهآن كردم.ابتدا خواستم آبرداشتم و نگاهی به 

ن موقع روز داروخانه ها باز و آدلیلی داشت!!! اما كتابم را در كیفم گذاشتم و به ساعتم نگاه كردم...حدس زدم در 

خلوت باشند.بی اختیار كیف و كالسورم را برداشتم و در حالی كه كاغذ را در دستم می فشردم از دانشكده  "نسبتا

م كه یكدفعه كاغذی را كه مدتها پیش اسم داروهای حمیدرضا بیرون رفتم..هنوز چند صفحه را بیشتر ورق نزده بود

مده هدفم را از این كار فراموش كرده بودم توجهم را به خودش آن نوشته بودم و به خاطر وقایع پیش آرا روی 

ز انرا پاره كنم ولی نیروی عجیبی مرا آن كردم.ابتدا خواستم آجلب كرد! كاغذ را از الی كتاب برداشتم و نگاهی به 

ن آاین كار منع كرد.نمی دانم چه دلیلی داشت!!! اما كتابم را در كیفم گذاشتم و به ساعتم نگاه كردم.حدس زدم در 

خلوت باشند.بی اختیار كیف و كالسورم را برداشتم و در حالی كه كاغذ را در  "موقع روز داروخانه ها باز و نسبتا

بعد به داروخانه بزرگی رسیدم كه خوشبختانه خیلی خلوت بود.با دقیقه 21دستم می فشردم از دانشكده بیرون رفتم.

مد آتردید از پله های داروخانه باال رفتم.یكی از مسئولین داروخانه كه فكر میكرد برای خرید دارو وارد شده ام جلو 

این  ازو دستش را برای گرفتن به اصطالح نسخه من دراز كرد.بعد از سالم گفتم:ببخشید...من با دكتر داروس

 داروخانه كار دارم...چند تا سوال می خواستم بپرسم...تشریف دارن؟
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مد و آمرد مسن خوشرویی كه روپوش سفیدی هم به تن داشت از قسمت پشت قفسه های دارو بیرون 

 گفت:بله...بفرمایید.

 

 به من بدید؟سریع بعد از سالم گفتم:ببخشید میشه لطف كنید و یه توضیحی در رابطه با این داروها 

 

و بعد كاغذی را كه در دست داشتم به سمتش گرفتم.نگاهی به كاغذی كه از من گرفته بود انداخت و بعد ابروهایش 

وردم و به او نشان دادم.به كارت نگاهی كرد و آباال رفت و دوباره به من نگاه كرد.بالفاصله كارت دانشجویی ام را در 

نگاه میكرد گفت:رشته شما ربطی به این دارویی كه در اینجا نوشته نداره...حاال در حالی كه دوباره به كاغذ دستش 

 برای چی میخوای؟

 

 این داروها چی هستن و مورد استفاده چه بیمارانیه؟ "جواب دادم:هیچی...فقط میخوام بدونم اصال

 

روها اینجا اومدی باید بگم نه تنها در حالی كه كارت دانشجوییم را به من بر می گرداند گفت:اگه برای خرید این دا

در این داروخانه شاید به جرات بگم كه حداقل در این محدوده اینها رو پیدا نمیكنی...در ثانی خیلی گرونن...حداقل 

 تومان قیمت داره...021111هر قوطی باالی

 

ن داروها استفاده میكنه...فقط ابروهایم از تعجب باال رفت و گفتم:نه...من برای خریدنیومدم...كسی هست كه از ای

 میخوام بدونم چه كسانی و به چه علتی از این داروها مصرف میكنن؟

 

 خه...شاید درست نباشه كه...آدكتر داروخانه مكثی كرد و گفت:

 

به میان حرفش رفتم و گفتم:خواهش میكنم...كسی كه از این دارها مصرف میكنه نامزد منه...قراره با هم ازدواج 

 یم...كن

 

 به حالت مات و خیره به من نگاه كرد و گفت:مطمئنی دخترم؟!! "چهره دكتر یكباره بهم ریخت و تقریبا

 

دستش را روی پیشخوان مغازه گذاشت و برای لحظه ای به فكر فرو رفت.با صدایی كه حاكی از دنیایی التماس بود 

 گفتم:خواهش میكنم...........

 

غازه گذاشت و برای لحظه ای به فكر فرو رفت.با صدایی كه حاكی از دنیایی التماس بود دستش را روی پیشخوان م

 گفتم:خواهش میكنم...

 

از  چقدر "خه...من نمیدونم فرد مورد نظر شما در چه شرایطیه و اصالآسرش را باال گرفت و به من نگاه كرد و گفت:

 این دارو مصرف میكنه...

 

 "و در حالی كه صدایم میلرزید گفتم:خواهش میكنم...فقط بگید این چه داروییه و اصوال با عجله حرفش را قطع كردم

 چه افرادی از اون استفاده میكنن؟
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این دارو خیلی نایابه و از خارج به ایران وارد میشه در ثانی مخصوص  "با یك دست پیشانی اش را مالید و گفت:اوال

 ماری اسكیزوفرنی كه در شرایطی حاد قرار دارن...بیماران عصبیه به خصوص مبتالیان به بی

 

 رامی گفتم:میشه خواهش كنم بیشتر توضیح بدید.آصدایم میلرزید و بغض كرده بودم به 

 

این افراد خیلی عصبی هستن و  "نگاهی به من كرد و گفت:من نمیدونم فرد مورد نظر شما در چه شرایطیه ولی اصوال

هر كاری ممكنه از اونها سربزنه...هیچ وقت رفتارشون در حمالت عصبی قابل پیش بینی به هنگام بروز حمالت عصبی 

نیست...در شرایط عصبی رفتار و حركات و گفتارشون غیر عادی و غیر ارادیه...تعجب میكنم كه چطور شما میگید 

چه موقعیتی از این بیماریه ولی  قا درآاون نامزد شماس و قراره با هم ازدواج كنید...البته بازم میگم من نمیدونم این 

این بیماران با باال رفتن  "این افراد صالحیت ازدواج ندارن...به خصوص میگم ازدواج به دلیل اینكه معموال "معموال

میزان عالقه شون به طرف مقابل بیش از اندازه روی اون حساس میشن و این حساسیت باعث بروز بسیاری از 

 نی نیست و...مشكالت میشه كه گاه حل شد

 

كاغذ را از دستش گرفتم و اشكم سرازیر شد زیر لبی تشكر كردم و برگشتم به سمت درب خروجی.صدای دكتر را 

 شنیدم كه گفت:دخترم...صبر كن...

 

رامی راه می رفتم.اشكم آولی دیگر معطل نكردم و از داروخانه خارج شدم.كاغذ را در دستم مچاله كرده بودم و به 

 "نهم بیماری كه در شرایط اصالآاز چشمانم سرازیر شده بود.پس حمیدرضای من یك بیمار عصبی بود  بی امان

دكتر اشتباه كرده...اینهمه  "خوبی به سر نمی برده...خدایا چرا؟..چرا باید حمیدرضای من مریض باشد...نه حتما

هم یكی  بیمار نیست...اگر "ت...او اصالعصبی نیس "مربوط به حمیدرضای من نیست...او اصال "توصیف و تفسیر اصال

 دو بار عصبی شد...خوب مقصر من بودم...نه...این امكان ندارد كه حمیدرضای من مریض عصبی باشد.............

 

 در همین افكار بودم كه شنیدم:الهام جان...مادر...اینجا چیكار میكنی؟

 

خریدش ایستاده و به من نگاه میكند.تند تند اشكهایم را پاك سرم را به سمت صدا برگرداندم دیدم عزیز با زنبیل 

 كردم.با تعجب به من نگاه كرد و گفت:اینجا چیكار میكنی؟ مگه االن نباید دانشكده باشی؟

 

 سعی میكردم به چشمهای عزیز نگاه نكنم جواب دادم:استاد نیومده بود...این ساعت بیكار بودیم.

 

 الت تعجب نگاهم كرد و گفت:هنوزم از دلتنگی برای احسان گریه میكنی؟!!سرش را كج كرد و با همان ح

 

نها جلوگیری كنم.به ساعتم آجوابش را ندادم اما دوباره چشمهایم پر از اشك شد ولی تالش میكردم كه از ریزش 

عدیم شروع كالس ب نگاه كردم و گفتم:بیا عزیز...من تا یه مسیری زنبیل رو كمكتون میكنم...بعد باید برم دانشكده

 میشه...
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معلوم بود درد كمر و زانو اذیتش میكند برای همین مانع من از برداشتن زنبیل از زمین نشد.تا سر كوچه زنبیل را 

ن روز هیچ چیز از درسها آخر درسی آبرایش بردم و بعد خداحافظی كردم و رفتم به دانشكده.تا ساعت 

ب آداشتم دكتر نیز متوجه حال بدم شده بود و دو بار برای اینكه به صورتم نفهمیدم.حتی وقتی با دكترفاضل كالس 

خر وقتی درسم تمام شد سرم سنگین بود و به شدت درد میكرد.از محوطه آبزنم مرا از كالس بیرون فرستاد.ساعت 

همید باید فدانشكده كه بیرون رفتم حمیدرضا جلوی درب منتظرم ایستاده بود.به محض اینكه چشمش به من افتاد 

مد و كیف و كالسورم را گرفت با دست دیگرش هم یك دستم را گرفت.با آاتفاقی افتاده باشد با عجله به سمتم 

 نگرانی در حالی كه به من نگاه میكرد گفت:الهام...حالت خوبه؟

 

 حالم خوب نیس...سرم خیلی درد میكنه. "جواب دادم:نه...اصال

 

ت هر وق "ین میرفتیم گفت:چرا اینقدر خودت رو اذیت میكنی؟...خوب تو كه دائمارامی سمت ماشآهمانطور كه به 

 بخوای با اونها تماس تلفنی داری...پس اینهمه گریه برای چیه؟...به خدا الهام مریض میشی...

 

ینطوری اجوابی برایش نداشتم چون از صبح تا حاال به تنها چیزی كه فكر نكرده بودم احسان و ناهید بود.چیزی كه 

من را دگرگون كرده بود خود حمیدرضا بود كه حاال میدانستم یك بیمار عصبی است.یك بیماری كه با خوردن این 

قرصها تا حدودی میتواند خودش را كنترل كند.وقتی در ماشینش نشستیم با گوشی خودش به عزیز تلفن كرد و 

بود و به حالم خوب ن "لفتی با تصمیم او نكردم گرچه اصالگفت بعد از اینكه ناهار بیرون خوردیم به خانه میرویم.مخا

شدت سرم درد میكرد اما حاال دیگر احساس میكردم تحت هیچ شرایطی نباید حمیدرضا را عصبی كنم چون نمی 

 "زاری ببیند.برای ناهار رفتیم به یك پیتزا فروشی ولی برای اولین بار بود كه اصالآخواستم به هر دلیلی كه باشد 

ی از پیتزا را حس نكردم سرم به طرز وحشتناكی درد گرفته بود به طوریكه بعد از ناهار حمیدرضا مجبور شد طعم

جلوی یك داروخانه توقف كند و برایم قرص بگیرد.یك ساعت بعد از خوردن قرص كمی سردردم بهتر شده بود.با 

ی میلی مساعد نیست با ب "شرایط من اصالاینكه حمیدرضا خیلی دلش میخواست تا شب بیرون بمانیم ولی وقتی دید 

به طرف خانه عزیز برگشتیم.حمیدرضا هم ترجیح داد به خانه عزیز بیاید و این مسئله خوشحالی عزیز را دو چندان 

كرد.من زیاد نتوانستم وانمود به سرحالی بكنم به همین دلیل در یكی از اتاقهای عزیز بالشتی روی زمین گذاشتم و 

كه بیدار شدم دیدم حمیدرضا هم بالشتی كنار من گذاشته اما در جهت مخالف من خوابیده.معلوم بود خوابیدم.غروب 

عزیز بعد از اینكه فهمیده بود ما هر دو خواب هستیم روی هر كداممان هم یك پتو انداخته بود.وقتی بیدار شدم به 

را كنار بالشت گذاشته بود و به خواب عینكش ;رامی نشستم.هنوز سرم كمی درد میكرد.نگاهی به حمیدرضا كردمآ

ن سیر نمی شدم.غروب كه آعمیقی رفته بود.نگاهش كردم...به قدری صورتش مهربان و با محبت بود كه از دیدن 

بیدار شدم دیدم حمیدرضا هم بالشتی كنار من گذاشته اما در جهت مخالف من خوابیده.معلوم بود عزیز بعد از اینكه 

وز رامی نشستم.هنآخواب هستیم روی هر كداممان هم یك پتو انداخته بود.وقتی بیدار شدم به فهمیده بود ما هر دو 

سرم كمی درد میكرد.نگاهی به حمیدرضا كردم...عینكش را كنار بالشت گذاشته بود و به خواب عمیقی رفته 

قه االخره بعد از چند دقین سیر نمی شدم.بآبود.نگاهش كردم...به قدری صورتش مهربان و با محبت بود كه از دیدن 

رامی بلند شدم و پتویی كه رویم بود را تا كردم و با بالشتم به كناری گذاشتم و از اتاق خارج شدم.عزیز به حیاط آبه 

ب میداد...كمی هم میوه شسته بود و روی تخت كنار حیاط كه همیشه فرش می آرفته بود و داشت باغچه قشنگش را 
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نجا میخورد گذاشته بود.وقتی صدای دمپایی مرا شنید به سمتم برگشت و با آش را انداخت و چایی بعد از ظهر

 ره؟آمهربانی گفت:بیدار شدی عزیز دلم...سرت چطوره؟..حمیدرضا میگفت كه سردرد شدیدی داری...

 

 جواب دادم:خیلی بهتر شدم...خواب بعد از ظهر خیلی برام الزم بود.

 

عدانیش سرگرم شده بود و برگهای خشك و خرابش را از گلدانها خارج میكرد عزیز در حالیكه با گلدانهای شم

خر آگفت:طفلك...حمیدرضا...خیلی نگرانت بود...مثل مرغ پركنده...دائم توی اتاق می اومد باالی سرت می نشست...

ودم بعید خونه نبسرم به اصرار من بود كه راضی شد بالشتی كنارت بذاره و خودشم استراحت كنه...فكر كنم اگه من 

 نبود به خاطر سردردت گریه هم بكنه!!!...طفلكی خیلی نگرانت شده بود.

 

بی به دنبال هم شنا میكردند و از یك گوشه به گوشه دیگر آسرحوض رفتم و به ماهی های قرمزی كه در حوض 

كنار حوض روی دو حوض می رفتند خیره شدم.عزیز رفت سر تخت...فهمیدم مشغول چایی دم كردن است.همانجا 

 نها حسودیآپا نشستم و مشغول تماشای ماهیها شدم.از بچه گی عاشق ماهیهای حوض خانه عزیز بودم ولی حاال به 

نها از عاشقی چیزی نمی فهمیدند.ای كاش من هم یك ماهی بودم و بی خیال در حوض زندگیم آمیكردم! چرا كه 

می شدم.بی هدف و تنها زندگی میكردم و فقط گاه گداری فقط شنا میكردم...ای كاش من هم هیچ وقت عاشق ن

 نی و زود گذر به دنبال همجنسان خودم شنا میكردم.....آمحض یك لذت 

 

 عزیز از پله ها باال رفت و داخل خانه شد من هم همچنان سرگرم دیدن ماهیها بودم.یكدفعه.............

 

هم همچنان سرگرم دیدن ماهیها بودم.یكدفعه دو دست در حالیكه عزیز از پله ها باال رفت و داخل خانه شد من 

ب حوض كرد.جیغی كشیدم و از ترس اینكه به داخل آمحكم من را گرفته بود به حالت شوخی با سرعت مرا نزدیك 

حوض نیفتم با دستهایم لبه حوض را محكم گرفتم.صدای خنده عزیز از بالكن و خنده حمیدرضا از كنار گوشم بلند 

.خودم هم خنده ام گرفت.حمیدرضا با این حركتش باعث شد بازار شوخی بین من و خودش باز شود چرا كه بعد شد

دقیقه ای به خنده و شوخی 01 "ب حوض را به او می پاشیدم و تقریباآاز شوخی او حاال این من بودم كه بی معطلی 

ز نشستیم و مشغول میوه خوردن شدیم خر سر وقتی دو تایی روی تخت كنار عزیآگذشت و حسابی خیسش كردم.

خاطره 0111عزیز در ضمنی كه چایی میریخت و جلوی هر كدام از ما میگذاشت لبخندی زد و گفت:این حوض

داره...درست كاری كه تو با الهام من كردی پسرهام هر كدوم با زنهاشون در زمانهای متفاوت كرده بودن اما فرقی 

خر با شیلنگ آب تموم جون زناشون رو خیس آاین بود كه دایی های الهام دست كه بین شما دو تا و اونها دیدم 

و خرم دستش رآب حوض رو می پاشید فقط میخندیدی و تازه آكردن ولی عجیب بود در تموم مدتی كه الهام به تو 

 وردیش روی تخت.........آبوسیدی و 

 

ب از روی عینكش بود آول پاك كردن اثرات حمیدرضا با لبخند نگاهی به من كرد و در حالیكه هنوز مشغ

 خه...می ترسم الهام سرما بخوره...من نمی تونم...آگفت:عزیز...من 
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مد و گفت:خوب...خوب...فهمیدم...میترسی نكنه مریض بشه...همین امروز دیدم به خاطر یه آعزیز به میان حرفش 

 الهام مریض بشه چه میكنی؟ "دا نخواسته واقعاسردرد الهام چه حالی پیدا كرده بودی...حاال اگه یه روز خ

 

حمیدرضا خندید و عینكش را به من كه داشتم از دستش میگرفتم تا تمیز كنم داد و دستش را دور شانه ام انداخت و 

 به عزیز گفت:عزیز خدا نكنه الهام مریض بشه...اگه الهام مریض بشه من میمیرم.

 

افكارم را نسبت به حمیدرضا به سویی دیگر منحرف كنم ولی هر بار كه ن روز تا شب موقع شام سعی كردم آ

تی ن شده بودم حالآن روز متوجه آوردم تا نسبت به حقیقتی كه آنگاهش میكردم باید خیلی به اعصابم فشار می

 "بایعادی به خودم میگرفتم.برای شام عزیز ته چین مرغ درست كرده بود كه خیلی مزه كرد...شب بعد از شام تقر

بود كه حمیدرضا خداحافظی كرد و رفت.بعد از رفتن او موقع خواب هم به دلیل مشغول بودن 00ساعت نزدیك

مد...بنابراین ترجیح دادم تا وقتی آخوابم نمی "بیش از حد افكارم و هم به خاطرخواب طوالنی ام در بعد از ظهر اصال

خسته شدم و  "نیمه شب بود كه واقعا2ت نزدیك به خر هم ساعآخوابم بگیرد به مرور درسهایم بپردازم...در 

 خوابیدم.

 

یم مد! وقتی به گوشآسه شنبه همان هفته موقع ظهر وقتی راهی سلف شدم تا ناهار بخورم زنگ گوشی ام به صدا در 

ا بودم یدیده  "یا این شماره را قبالآن دیدم و هر چی فكر كردم یادم نیامد كه آنگاه كردم شماره ناشناسی را روی 

نه! وقتی به گوشی جواب دادم با كمال تعجب فهمیدم كه سپیده پشت خط است!!! بالفاصله تمام وجودم را ترس 

گرفت...وحشتی عجیب و ناشناخته...وحشت از اینكه نكند برای حمیدرضا اتفاقی افتاده باشد.بعد از سالم و 

 احوالپرسی سوال كردم:سپیده اتفاقی افتاده؟

 

 ...نگران نباش...فقط می خواستم ببینم كی وقت داری یه ساعتی می خواستم تو رو ببینم...جواب داد:نه

 

 ترسم بیشتر شد...بالفاصله گفتم:سپیده...تو رو خدا...چیزی شده؟

 

 جواب داد:نه...چرا نگرانی...من فقط میخوام تو رو ببینم...فقط همین.

 

و گفتم:من فردا بیمارستانم از صبح تا بعد از ظهر...میتونی بیای اونجا با اینكه هنوز دلم شور میزد كمی فكر كردم 

 همدیگر رو ببینیم؟

 

 ...من از محیط بیمارستان متنفرم."مكثی كرد و گفت:نه...نه...بیمارستان اصال

 

 فكری كردم و گفتم:پس با این حساب پنجشنبه یا جمعه بعد از ظهر با حمیدرضا یه سر مزاحمت میشیم...

 

 بالفاصله حرفم را قطع كرد و گفت:نه...نه...الهام...من میخوام تو رو ببینم.

 

 مده...گفتم:یعنی...تنها باشم؟!!!آوردم...حاال دیگر مطمئن شده بودم موضوعی پیش آاز تعجب داشتم شاخ در می
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 خه فقط با تو كار دارم.آره...فقط خودت...آره...آجواب داد:

 

 تو داری من رو دیوونه میكنی!!!!...اتفاقی افتاده؟ دوباره گفتم:سپیده

 

 مد كه:ببین الهام تو امروز تا كی كالس داری؟آبار دیگر صدایش از پشت گوشی 

 

 دانشكده ام...چطور؟!!5:21به ساعتم نگاه كردم و گفتم:تا

 

 گفت: میشه كالس نری و بیای خونه ی ما؟

 

 شما؟!! من كه اونجا رو بلد نیستم. با تعجب گفتم:كالس نرم؟!! بیام خونه

 

جواب داد:من االن جلوی درب دانشكده شمام...اگه حاضر باشی همین االن با هم میریم خونه ی ما.گفت:میشه كالس 

 نری و بیای به خونه ی ما؟

 

 با تعجب گفتم:كالس نرم؟!! بیام خونه شما؟!! من كه اون جا رو بلد نیستم.

 

 لوی درب دانشكده شمام...اگه حاضر باشی همین االن باهم میریم خونه ی ما.جواب داد:من االن ج

 

 بد جوری دلم به شور افتاده بود بنابراین گفتم:تو...جلوی درب دانشكده هستی؟!!چرا؟!!

 

 گفت:گفتم كه كارت دارم...

 

 اشه...همونجا منتظر باش من االنحاال ضربان قلبم سریع شده بود و درد عجیبی را در مغزم احساس میكردم...گفتم:ب

 میام.

 

سریع وسایلم را برداشتم و از دانشكده بیرون رفتم.در كمال تعجب دیدم سپیده جلوی درب دانشكده ایستاده!!! با 

مد و بعد از سالم و روبوسی مرا به سمت ماشینش كه در خیابان مقابل فرعی نزدیك دانشكده پارك آلبخند به طرفم 

نیم ساعت بعد با توقف  ".سوار ماشین شدیم و خیلی زود از محیط اطراف دانشكده دور شدیم.تقریبابرد٬كرده بود

ماشین فهمیدم باید به مقصد رسیده باشیم.در طول مسیر صحبتی بین ما رد و بدل نشده بود ولی من از شدت 

م.همه زیبا تزئین شده بود...شدیكنجكاوی داشتم خفه میشدم.به همراه سپیده وارد منزلش كه بسیار هم با سلیقه و 

نشان میداد كه سپیده تا چه حد میتواند ولخرج و  "چیز لوكس و درست مطابق مد روز خریده شده بود و این كامال

ع ن همه تجمل گویای وضآهمه چیز باید مطابق با مد روز پیش برود! و البته  "حساس روی اسباب خانه باشد كه حتما

اتی شپزخانه رفت و لحظآبود.طبق راهنمایی سپیده روی یكی از مبلها نشستم و خودش به مالی عالی امیرحسین هم 

 "بعد با یك سینی كه حاوی دو لیوان شربت بود برگشت.تشكری كردم و یكی از لیوانها را برداشتم و چون هوا نسبتا

رخارج كرد.بعد از چند لحظه نهمه استرس و فشاآحالم را از  "ن شربت خیلی به موقع بود و تقریباآگرم شده بود 

 پرسیدم:بچه ها نیستن؟
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لبخندی زد و گفت:مدرسه ی اونا نزدیك منزل امیرمسعود...صبح كه می رفتن مدرسه گفتن برای ناهار به خونه 

 خه خیلی به اشكان عالقه دارن...االن هم اونجان.آامیرمسعود میرن 

 

 ...درسته؟مكثی كردم و گفتم:خوب؟..گفتی با من كاری داشتی

 

ن را داخل سینی روی میز گذاشت و دستانش را در هم گره كرد و گذاشت آته لیوان شربتش را هم سر كشید و 

روی پاهایش...بعد از چند لحظه گفت:ببین الهام...چیزی رو كه بهت میخوام بگم شاید باور نكنی...ولی میخوام این رو 

ینده خدای نكرده اگه مشكلی برات پیش آوست ندارم در فقط باور كنی كه به خاطر خودت میگم...چون د

اومد...حداقل از دست من یكی ناراحت نباشی...كه چرا با توجه به این كه همه چیز رو میدونستیم...اما تو رو در 

 جریان قرار نداده بودیم..............

 

ی د باور نكنی...ولی میخوام این رو فقط باور كنبعد از چند لحظه گفت:ببین الهام...چیزی رو كه به تو میخوام بگم شای

ینده خدای نكرده اگه مشكلی برات پیش اومد...حداقل از دست آكه به خاطر خودت میگم...چون دوست ندارم در 

 من یكی ناراحت نباشی...كه چرا با توجه به این كه همه چیز رو میدونستیم...اما تو رو در جریان قرار نداده بودیم...

 

فاصله حدس زدم در رابطه با بیماری حمیدرضا میخواهد صحبت بكند.نمی دانم به چه علت ولی دلم نمی خواست بال

چیزی بشنوم!!! فكر میكردم از وقتی خودم پی به بیماری حمیدرضا برده ام دیگر این موضوع رازی است كه فقط 

ند! سپیده ادامه داد:ببین الهام جون...فقط ن صحبت بكآمربوط به خودم میشود و هیچ كسی حق ندارد حتی در مورد 

امیدوارم از دست من عصبانی نشی...واقعیت مسئله اینه كه حمیدرضا یه كمی مشكل عصبی داره...یعنی میدونی...كمی 

 بیشتر از یه كم...مشكل اون جدیه...چطور بگم...

 

و دندانهایم را به هم میفشردم.منتظر سكوت كرده بودم و فقط به سپیده نگاه میكردم.از درون عصبی شده بودم 

مانده بودم ببینم در پایان اینهمه مقدمه چینی اش چه خواهد بود.ادامه داد:الهام جون...واقعیتش رو بخوای حمیدرضا 

سالش بود در اثر فوت پدرش كه جلوی چشمش اتفاق افتاد دچار بیماری عصبی شد...بیماریشم با اینكه 01از وقتی

ره هر سال بهتر و كمتر و ضعیفتر شده اما از نظر ما كه واقع بین تر و به دور از احساس به قضایا نگاه مامان اعتقاد دا

 میكنیم...نه تنها ضعیف نشده بلكه شدت بیشتری هم گرفته...

 

 عصبی شده بودم ولی خیلی خودم را كنترل میكردم.گفتم:سپیده منظورت چیه؟

 

بیماری حمیدرضا را برای من باز تر كند ولی من منظورم از این سوال این بود كه مثل اینكه دنبال این سوال بود تا 

حرفش را تمام كند چرا كه دیگر تحمل شنیدن حرفهایش را نداشتم.ادامه داد:حمیدرضا خیلی عصبیه...خیلی...اونقدر 

ل غیر ممكنی از اون بعید در اون شرایط حاد فشار روانی قرار میگیره اگه داروش رو نخوره هر عم "كه وقتی واقعا

نیس...فریاد كشیدناش...شیشه خورد كردناش...شكستن اشیاء...با تمام شرایطی كه براش ایجاد میكنن و خیلی 

سریع داروش رو به اون میدن ولی دست از دیوونه بازی بر نمی داره...به خدا الهام من فقط به خاطر خودت 

 زنه...فقط...میگم...می ترسم روزی برسه و به تو صدمه ب
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از جایم بلند شدم.تمام بدنم از شدت عصبانیت می لرزید.سعی كردم صدایم از حد معمول بلند تر نشود.درد شدیدی 

را در شقیقه هایم حس میكردم.گفتم:بسه...خواهش میكنم...تو حق نداری بگی حمیدرضا دیوونه اس...یا دیوونه بازی 

 ه به تو و نه به هیچ كس دیگه نمیدم...از خودش در میاره...من این اجازه را ن

 

خه...تو حیفی...تو خیلی موقعیتهای بهتری از آاز جایش بلند شد و مستقیم توی چشمهای من نگاه كرد و گفت:ولی 

حمیدرضا رو میتونی به دست بیاری...ببین الهام شاید تحصیل و تخصص حمیدرضا باعث ایجاد رابطه ات با اون شده 

نمیتونم بگم شاید ثروت حمیدرضا باعث شده رهاش  "با توجه به خونواده ات و وضع مالیتون...اصالباشه...چرا كه 

نكنی...ولی به خدا تو خیلی ماهی...مطمئن باش اگه این حرفها رو زدم فقط به خاطر اینه كه فردایی نیاد و بگی كه 

 دن...خونواده شهیدی با توجه به واقف بودن به بیماری پسرشون من رو گول ز

 

 به میان حرفش پریدم و گفتم:بسه دیگه...خواهش میكنم...سپیده حتی یه كلمه دیگه نمیخوام حرفی بزنی...........

 

كیف و كالسورم را از روی مبل برداشتم و بدون اینكه دیگر منتظر كالمی از طرف سپیده بمانم به طرف درب 

با تعجب دیدم امیرمسعود به همراه دو دختر امیرحسین كه خروجی رفتم.به محض اینكه درب چوبی را باز كردم 

نقدر عصبی شده بودم كه حد و اندازه آنها را به خانه خودشان برگردانده...جلوی درب ایستاده بودند.آمعلوم بود 

ی تمد ولی وقتی امیرمسعود را دید درست مثل یخی كه وا برود ایستاد و با حالآنداشت.سپیده با عجله به دنبال من 

خاص به امیرمسعود خیره شد.امیرمسعود اول به من و بعد با تعجبی همراه با اخم به سپیده نگاه كرد.سالم سریع و 

كوتاهی كردم.وقتی خواستم از كنارش رد بشوم و از پله ها پایین بروم با دستش جلویم را گرفت و گفت:صبر 

 كن...میرسونمت.

 

 ما نمیشم...خودم میرم.بغض كرده بودم و گفتم:ممنون...مزاحم ش

 

امیرمسعود همانطور كه با دستش راه من را سد كرده بود فقط به سپیده نگاه میكرد...نگاهی حاكی از عصبانیت! بعد 

 دست دیگرش را پشت دو دختر امیرحسین زد و گفت:عموجون...شما برید داخل.

 

 گه ای...فرمایشی...چیز دیگه ای هس...در خدمتم...دوباره نگاهی به من كرد و بعد رو كرد به سپیده و گفت:كار دی

 

 معلوم بود. "امیرمسعود با طعنه صحبت میكرد!!! كامال

 

 هسته گفتم:خداحافظ.آهنوز با دست راستش راه مرا سد كرده بود.به سپیده نگاه كردم و 

 

ی بوده.بچه ها نگاهی از روی رنگش پریده بود و معلوم بود حضور امیرمسعود برایش غیر قابل تصور و پیش بین

تعجب به من و عمو و مادرشان كردند و سپس رفتند به داخل خانه.سپیده هنوز سر جایش ایستاده بود كه 

امیرمسعود با دست چپش دستگیره درب را گرفت و بدون اینكه حتی كالمی با سپیده حرف بزند درب را بست و 

 بعد دستش را از جلوی من برداشت و گفت:بریم.
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 دوباره گفتم:از لطفتون ممنونم...ولی خودم میرم...راضی به زحمت شما نیستم.

 

 نگاه مهربانی به من كرد و گفت:تعارف نكن...بیا بریم.

 

با هم از پله ها پایین رفتیم.وقتی داخل ماشین نشستیم بعد از اینكه ماشین را روشن كرد گفت:ببخشید...خونه 

 خودتون میری؟

 

 .عزیزم ی خونه٬م:نه...تا وقتی بابا و مامان برگردنهسته گفتآ
 

ن جا را شناخت و ماشین را به راه انداخت.تا آن خیلی سریع موقعیت آدرس عزیز را گفتم به دلیل سر راستی آوقتی 

سر كوچه یك كلمه صحبت نكرد ولی من به شدت عصبی و بی حوصله شده بودم.سر كوچه كه از ماشین پیاده شدم 

 رامی پرسید:سپیده چی میگفت؟آمد.در فاصله كمی از من ایستاد و به آعود هم پیاده شد و به سمت من امیرمس

 

دوباره بغضم گرفت و خیلی سریع هر دو چشمم از اشك پر شد...دلم نمی خواست هیچكس حرفی در مورد بیماری 

الیكه وانه هم به او نسبت داده بود...در ححمیدرضا بزند ولی سپیده نه تنها از بیماریش صحبت كرده بود بلكه لفظ دی

حمیدرضای من دیوانه نبود.به چشمهای امیرمسعود نگاه نمی كردم...سعیم بیشتر بر این بود كه از ریختن اشكهایم 

 رامی پرسید:الهام...گفتم سپیده چی به تو گفته؟آجلوگیری كنم.امیرمسعود بازویم را گرفت و دوباره به 

 

 اب دادم:هیچی ...یه مشت دروغ و مزخرف...یه مشت چرندیات به هم بافته شده...همین.صدایم میلرزید جو

 

خواستم بروم ولی هنوز بازویم را رها نكرده بود...برگشتم و او مستقیم به چشمهایم نگاه كرد و گفت:خوب...حاال 

 نظر تو در مورد اون چرندیات چیه؟

 

ه و نه مشكلی داره...هیچكس حق نداره به اون نسبت بیماری بده...هر اشكم سرازیر شد و گفتم:حمیدرضا نه بیمار

كس چنین ادعایی داشته باشه باید بدونه كه خودش مشكل داره...من دلم نمیخواد دیگه یك كلمه ...حتی یك كلمه 

 از كسی چیزی در این رابطه بشنوم...هیچ كس...هیچ كس

 پرسید:الهام...گفتم سپیده چی به تو گفته؟رامی آامیرمسعود بازویم را گرفت و دوباره به 

 

 صدایم میلرزید جواب دادم:هیچی ...یه مشت دروغ و مزخرف...یه مشت چرندیات به هم بافته شده...همین.

 

خواستم بروم ولی هنوز بازویم را رها نكرده بود.برگشتم و او مستقیم به چشمهایم نگاه كرد و گفت:خوب...حاال نظر 

 ون چرندیات چیه؟تو در مورد ا

 

اشكم سرازیر شد و گفتم:حمیدرضا نه بیماره و نه مشكلی داره...هیچكس حق نداره به اون نسبت بیماری بده...هر 

كس چنین ادعایی داشته باشه باید بدونه كه خودش مشكلی داره...من دلم نمیخواد دیگه یك كلمه ...حتی یك كلمه 

 چ كس...هیچ كس.از كسی چیزی در این رابطه بشنوم...هی
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روم باش...گریه نكن...مطمئن باش دیگه هیچكس جرات زدن اون حرف آرامی گفت:آدستش را پشتم گذاشت و به 

رو نداره...به تو اطمینان میدم...فقط تو هم قول بده كه هر مشكل و سوالی برات پیش اومد فقط با خود من تماس 

 بگیری...باشه؟

 

دادم و همانطور كه دستم را جلوی صورتم گرفته بودم تا مردم كمتر متوجه اشكهایم  سرم را به عالمت مثبت تكان

بشوند از امیرمسعود دور شدم و به داخل كوچه رفتم.جلوی درب كه رسیدم اشكهایم را پاك كردم و بعد از فشار 

ردم لباسم را عوض كزنگ چند لحظه ای طول كشید تا عزیز درب را باز كند.خوشبختانه متوجه گریه من نشد.وقتی 

ضا ن شب حمیدرآبا حمیدرضا تماس گرفتم و گفتم كه امروز زودتر از معمول كالسم تمام شده و حاال در خانه هستم.

برای شام خانه عزیز نیامد...فقط بعد از ظهر خانم شهیدی با منزل عزیز تماس گرفت و كمی با من تلفنی صحبت 

عود چیزی به او گفته چون صدایش خیلی پر غصه بود...اما حرفی به میان كرد و جویای حالم شد.مطمئن بودم امیرمس

مده بكند...در پایان هم اضافه كرد كه فردا شام منتظر من و حمیدرضاست من آنیاورد كه من را متوجه قضایای پیش 

 هم با كمال میل قبول كردم............

 

یلی پر غصه بود...اما حرفی به میان نیاورد كه من را متوجه مطمئن بودم امیرمسعود چیزی به او گفته چون صدایش خ

مده بكند...در پایان هم اضافه كرد كه فردا شام منتظر من و حمیدرضاست من هم با كمال میل قبول آقضایای پیش 

 كردم.

 

و وقتی  ا عوض كردمروز بعد تا بعد از ظهر با حمیدرضا در بیمارستان بودم برای شب هم ابتدا به خانه رفتم و لباسم ر

نها رفتیم متوجه شدم امیرمسعود و فرشته و اشكان...امیرحسین و دو دخترش نیز هستند ولی از آبرای شام به منزل 

نقدر از دستش ناراحت بودم كه حتی سوالی هم مبنی بر دلیل نبودنش نكردم اما در ال به الی آسپیده خبری نبود!

می دانستم كه این حرف دروغی  "خوش بوده به منزل پدرش رفته ولی كامالنها فهمیدم كه چون پدرش ناآصحبتهای 

 بیش نیست.

 

دو هفته نبودن مامان و بابا با تمام سختی اما زود گذشت.وقتی برگشتند فهمیدم مامان از وضعیت احسان و ناهید در 

مامان نبود و وقتی با مادر ناهید  نهمه بی قراری درآنجا خیلی راضی بوده چرا كه بعد از برگشتشان دیگر اثری از آ

ن تاریخ به بعد هفته ای یك بار احسان با ایران تماس آهم صحبت كرد او هم قسمت اعظم نگرانیش از بین رفت.از 

میگرفت.كم كم با تمام تلخی اما نبودن احسان برایم عادت شد ولی همچنان هر وقت تلفنی با او صحبت میكردم 

 اشكم سرازیر بود.

 

************************* 

 

***************** 

 

تیرماه هم تمام شد و بعد از پایان امتحانات سال اول دانشكده را به پایان رساندم.بابا باز هم پروژه سنگین قبول 

 در نها را به در نكرده این پروژه راآكرده بود بابت سه پروژه قبلیش سود باالیی گرفته بود و هنوز خستگی انجام 
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حواسش به همه چیز بود و در  "حرفی نزد و دخالتی نكرد چون بابا واقعا "دست داشت ولی این بار مامان اصال

 تصمیمات مالی همیشه نهایت دقت نظر را داشت و نگرانی مامان از همان ابتدا هم بی مورد مینمود.

 

خیلی خوشحال شده بودم...دیگر دیدن هر روز  وقتی امتحاناتم تمام شد و كارنامه ام را با بهترین رتبه دریافت كردم

 ن روز برایم جهنمیآحمیدرضا برایم یك غذای روحی شده بود و اگر یك روز به هر دلیل نمی توانستم او را ببینم 

مراقب رفتارم بودم...هیچ كاری نمی كردم كه حتی كوچكترین رنجش خاطری  "بود غیر قابل توصیف.دیگر كامال

بیاید و این امر گاهی باعث عصبانیت مامان میشد ولی برایم مهم نبود چرا كه حمیدرضا مرا بی برای حمیدرضا پیش 

نهایت دوست داشت...دیگر باور داشتم اگر حرفی میزند و یا چیزی از من میخواهد كه انجام بدهم فقط و فقط به 

یش را بی چون و چرا خاطر عشقی است كه نسبت به من دارد...همین مسئله باعث میشد تمام خواسته ها

بپذیرم.دیگر میدانستم حمیدرضا دوست ندارد به كسی خیره بشوم و یا وقتی كنارم است به چیزی به غیر از او توجه 

كنم...فهمیده بودم حمیدرضا دوست ندارد با مردی صحبت كنم...و یا اجازه بدهم مردی به صورتم خیره بشود...او از 

ر بود...دیگر كار به جایی كشیده بود كه امكان نداشت بدون نظارت حمیدرضا لباسی اینكه لباس نامناسبی بپوشم متنف

خرید كنم...میدانستم تمام ساعاتم را باید طبق برنامه ای كه او برایم در نظر میگیرد بگذرانم...هیچ كاری و برنامه ای 

حسابی عصبی و كالفه میشد...اما وقتی  را بدون اطالع او حق انجامش را نداشتم.من از این وضع راضی بودم ولی مامان

 عكس العملهای مرا میدید تنها سكوت میكرد و عصبانیتش را در خود فرو میبرد.

 

مد اما به محض ورودش و چهره ی آاواخر شهریورماه بود.پنجشنبه بعد از ظهر حمیدرضا از بیمارستان به خانه ما 

ن خانه نبود و به همراه مادر ناهید و دو خواهر ناهید برای تفریح به گرفته او فهمیدم باید اتفاقی افتاده باشد! ماما

فرحزاد رفته بودند...قرار بود شب هم به امام زاده داوود بروند.برای ناهار ماكارونی درست كرده بودم.حمیدرضا بعد 

د و پزخانه ایستاشآماده كردن میز برای ناهار هستم جلوی درب آاز اینكه دستهایش را شست وقتی دید من مشغول 

شپزخانه تكیه داد و با دنیایی از عشق و محبت همیشگی اش به من نگاه میكرد.لبخندی زدم و بعد مشغول آبه درگاه 

كارم شدم.ولی در پس دریای بیكران عشقی كه در چشمانش موج میزد غمی ناشناخته جای گرفته بود! وقتی بشقابها 

 می پرسید:منتظر بابا نمیمونی؟راآو چنگالها را روی میز می گذاشتم به 

 

همانطور كه ماكارونی را داخل دیس میكشیدم گفتم:بابا تماس گرفت و گفت كه ناهار منتظرش نباشم...شبم خیلی 

 طبقه شده...8دیر میاد چون مشغول فونداسیون یه ساختمون

 

و سرش را میان دو دستش شپزخانه و صندلی را عقب كشید و نشست.دو دستش را روی میز گذاشت آمد داخل آ

گرفت.احساس كردم باید سر درد داشته باشد كه اینطوری دو طرف سرش را گرفته است.دیس ماكارونی را روی 

میز گذاشتم و بشقابش را برداشتم تا برایش غذابكشم.دیدم چشمهایش را هم بسته است.كمی برایش غذا كشیدم و 

 رامی پرسیدم:حمیدرضا...سرت درد میكنه؟آستم به گذاشتم جلویش.صندلی دیگری را عقب كشیدم و نش

 

چشمش را باز كرد و سرش را باال گرفت.به چشمهایم خیره شد.لبخندی زد و گفت:وقتی پیش تو هستم سالمه 

 سالمم.
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ن در نظر گرفت و آمن حمیدرضا را دوست داشتم...بی نهایت هم دوستش داشتم...هیچ حد و اندازه ای نمیشد برای 

جمالت زیبایش باعث میشد بیش از پیش به او وابسته بشوم.در تمام مدتی كه ناهار خوردیم متوجه بودم كه همین 

خر سر هم نیمه كاره غذایش را رها كرد و از جایش بلند شد.فهمیدم عصبی شده اما دلیلی آبیشتر با غذا بازی میكند 

مده آنه و قبل از اینكه پیش من بیاید مسئله ای پیش نداشت!!!!...مشكلی پیش نیامده بود...مگر اینكه در بیرون خا

هستگی آنباید با او صحبتی بكنم.از جایم بلند شدم و به  "میدانستم وقتی عصبی است اصال "باشد!!! حاال دیگر كامال

حواسم به حركات حمیدرضا بود.در هال قدم میزد و از یك  "شروع كردم به جمع كردن ظروف روی میز ولی كامال

ب شستم آه سویی میرفت.داشتم ظرفها را در جا ظرفی میگذاشتم كه فهمیدم قصد رفتن دارد.دستم را زیر شیر سو ب

مدم.دیدم رنگ حمیدرضا به شدت پریده و عرق زیادی تمام صورتش را آشپزخانه بیرون آو با عجله از 

 میام. گفتم:حمیدرضا صبر كن...منمرام آگرفته.بالفاصله به سمت جا لباسی رفتم و مانتویم را برداشتم.با صدایی 

 

 جلوی درب هال رسیده بود.ایستاد و برگشت...به من نگاهی كرد و گفت:كجا؟...كجا میای؟

 

كجا  "معلوم بود در شرایط خوبی به سر نمی برد! گفتم:هر جا...هر جا كه میری...اصال "نگاهش كردم كامال

 میری!!؟...بیا داخل...یكی دو ساعت بعد برو.

 

ورد و گفت:چرا میخوای دنبالم آمد.عصبی شده بود.به دیوار تكیه دادم.صورتش را نزدیك صورتم آبه طرفم 

بالم دن "بیای؟...مگه من بچه ام؟...بایدبرم خونه...كار دارم...نكنه فكر میكنی من...من مشكلی دارم كه باید حتما

 بیای؟

 

خه...رنگت پریده...بذار كمی رنگت و حالت بهتر بشه آ...ولی "لبخندی از روی ترس به صورتم نشست.گفتم:نه...اصال

 بعد برو بیرون...فكر میكنم شرایط خوبی برای رانندگی نداری...

 

مد و گفت:من چیزیم نیس...چرا تو فكر میكنی من شرایط خوبی برای بیرون رفتن ندارم...نگران آبه میان حرفم 

 خونه ام...نمیخوام دنبالم بیای...نباش...برمیگردم...اگرم نیومدم...بدون 

 

و بعد برگشت و سریع از درب هال بیرون رفت.نمی توانستم در رفتن به دنبالش اصرار كنم...صالح نبود...عصبی 

شده بود و در این مواقع میدانستم كه به هیچ عنوان نباید سر به سرش بگذارم...اما دلم شور میزد...خواستم سریع با 

گیرم ولی ترسیدم مادرش خیلی نگران بشود...بعد از چند دقیقه با شماره امیرمسعود تماس گرفتم منزلشان تماس ب

و او را در جریان گذاشتم كمی مكث كرد و گفت:تو نگران نباش...من االن میرم خونه پیش مامان...حمیدرضا اونقدر 

.نگران رفته با ماشین به خونه بره..میدونسته میتونه پشت فرمون بشینه و تصمیم گ "به خودش مسلطه كه مطمئنا

 داروهاش رو همراه نداشته و برای خوردن دارو به خونه برگشته. "نباش...احتماال

 

 حمیدرضا خبر نداشت كه امیرمسعود درباره بیماری او با من صحبت كرده و.

ث كرد و گفت:تو نگران بعد از چند دقیقه با شماره امیرمسعود تماس گرفتم و او را در جریان گذاشتم كمی مك

ن میدونسته میتونه پشت فرمو "نباش...من االن میرم خونه پیش مامان...حمیدرضا اونقدر به خودش مسلطه كه مطمئنا
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داروهاش رو همراه نداشته و برای خوردن دارو  "بشینه و تصمیم گرفته با ماشین به خونه بره...نگران نباش...احتماال

 به خونه برگشته.

 

در جریان اوضاع بودم.من از  "ا خبر نداشت كه امیرمسعود درباره بیماری او با من صحبت كرده و من كامالحمیدرض

این بابت خیلی ممنون امیرمسعود بودم چرا كه با توجه به راهنمایی های او من خیلی راحتتر و بدون هیچ مشكلی تا 

متوجه  "نگران شده بودم و امیرمسعود كامال "ان روز شدیدآن موقع لحظاتم را با حمیدرضا سپری میكردم.ولی آ

حال من شده بود.دائم سعی داشت به من اطمینان بدهد كه اتفاق بدی نخواهد افتاد.باالخره خداحافظی كردم و 

شپزخانه را مرتب كردم.رفتم داخل هال و آهمانطور كه خواسته بود در خانه منتظر تماس او ماندم.ظرفها را شستم و 

یك ساعتی گذشت ولی امیرمسعود با من تماس نگرفته بود! تلوزیون را روشن  "راحتی ها نشستم.تقریباروی یكی از 

له مد...بالفاصآن را خاموش كردم.زنگ تلفن به صدا در آنقدر بی حوصله و نگران شده بودم كه دوباره آكردم ولی 

نها فرحزاد نرفته بودم خیلی شاكی آهمراه  گوشی را برداشتم.مامان پشت خط بود و حالم را میپرسید و از اینكه به

ن موقع بهترین چیز برای من این بود كه مامان هر چه آبود و حسابی غرغر میكرد.ولی برای من مهم نبود...در 

 سریعتر خداحافظی كرده و گوشی را قطع كند.از لحن صحبتم فهمید بی حوصله هستم پرسید:اتفاقی افتاده؟

 

 جواب دادم:نه...

 

 باره گفت:پس چرا اینقدر بی حوصله صحبت میكنی؟دو

 

بعد از ظهره...خوب خوابیده بودم و با زنگ تلفن 2سریع گفتم:مامان به ساعتت نگاه كن...االن ساعت بیست دقیقه به

 شما بیدار شدم...

 

 گفت:الهی بمیرم...خواب بودی؟

 

به اصطالح من به خوابم برسم! اما كدام خواب؟...دروغ  و بعد از كلی قربان صدقه رفتن باالخره گوشی راقطع كرد تا

گفته بودم...دلم پر از اضطراب بود و منتظر تماس امیرمسعود بودم.یك ساعت دیگر هم گذشت ولی خبری نشد!!! 

گوشی تلفن را برداشتم و شماره منزل مادر حمیدرضا را گرفتم.هیچكس جواب نمیداد! با گوشی امیرمسعود هم 

فهمیدم كه گوشی اش را خاموش كرده! با گوشی خود حمیدرضا تماس گرفتم.صدای زنگ گوشی اش تماس گرفتم.

ن را در خانه ما آاز روی میز وسط هال بلند شد!!! تازه فهمیدم حمیدرضا یادش رفته گوشی اش را با خودش ببرد و 

ر ژانس به خانه مادآماشین بود كه دیگر نتوانستم تحمل كنم.لباس پوشیدم و با یك 2:01جا گذاشته بود.ساعت

 را خدا...شناختم را امیرمسعود ماشین و حمیدرضا ماشین٬حمیدرضا رفتم.جلوی درب خانه از ماشین كه پیاده شدم

 كرده تصادف مسیر در وضعیتش و حال نآ با كه بود این من وحشت تمام...بود سالم حمیدرضا ماشین شكر

گ درب را فشار دادم...بعد از چند لحظه درب باز شد.وارد حیاط شدم و زن.بود سالم ماشینش شكر را خدا اما...باشد

 به خاصی اضطراب با٬درب را پشت سرم بستم.سكوت عجیبی در خانه و حیاط حكمفرما بود...احساس خوبی نداشتم

 باز روویی با شهیدی خانم من ورود محض به كه همیشه برعكس و بود باز هال درب.میكردم نگاه خانه ساختمان

 نزدیك هال درب به تردید با!نشد خارج هال از هیچكس بار این٬مدآدرب هال را باز میكرد و به حیاط می
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 حمیدرضا:پرسیدم بالفاصله.بود كالفه و خسته اش چهره٬كردم كوتاهی سالم.شد خارج هال درب از امیرمسعود.شدم

 ..........چطوره؟

 

 حمیدرضا:پرسیدم بالفاصله.بود كالفه و خسته اش چهره٬دمامیرمسعود از درب هال خارج شد.سالم كوتاهی كر

 چطوره؟

 

از جلوی درب كنار رفت تا من داخل شوم...صحبتی نمی كرد و هیچ صدایی از داخل خانه به گوش نمی رسید! وقتی 

د و بو شده خورد "كامال٬وارد هال شدم كم مانده بود از وحشت قالب تهی كنم!!! هر چیز شكستنی و قابل شكستن

غیر عادی به خودش گرفته بود! برگشتم و با ترس همراه با تعجب به امیرمسعود نگاه  "خانه وضعیتی كامال

لود شده بود.مشخص بود از اینكه من این صحنه را میبینم خیلی ناراحت و غصه دار شده آكردم.چشمهایش اشك

 رام پرسیدم:مامان كجاس؟آاست.با صدایی 

 

 رو خونه خودش برده...جواب داد:امیرحسین اون 

 

 هستگی گفتم:حمیدرضا كجاس؟آب دهانم را قورت دادم و دوباره به آ

 

با انگشت دست راستش اتاق حمیدرضا را نشانم داد.به سمت اتاقش رفتم.مجبور بودم با كفش در داخل خانه راه 

 رامیآ!!! امیرمسعود هم به بروم چرا كه كف خانه پر شده بود از شیشه ها و ظروف شكسته شده توسط حمیدرضا

هستگی گفت:بعد از كلی مكافات تونستم داروش رو آمد.نزدیك اتاق خواب كه رسیدیم امیرمسعود به آدنبالم می

 بهش بدم تا بخوره.

 

جلوی درب اتاقش ایستادم...همه چیز به هم ریخته بود...خودش روی صندلی نشسته بود و با دستهایش در حالی كه 

 برگشت امیرمسعود.كردم نگاهش فقط لحظه چند برای.بود گرفته را سرش٬رنج روی زانو قرار داده بودآنها را از آ

 روی رامآ رامآ.كردم نگاه حمیدرضا به دوباره.رفت فرو فكر به "عمیقا و نشست هال های راحتی از یكی روی و

انش از اشك خیس بود! مهرب و محبت از پر صورت.برگرداند من سمت به را سرش بعد و نشست صاف صندلی

غوش آگاه اشك من نیز سرازیر شد.به سمتش رفتم و سرش را در آحمیدرضای من گریه كرده بود!!! ناخود

رام اشك می ریخت.امیرمسعود هنوز در هال نشسته بود.بعد از چند دقیقه آگرفتم.من به هق هق افتاده بودم ولی او 

 عقب قدم دو٬د و به عقب فرستاد.از روی صندلی بلند شدحمیدرضا مرا به سرعت و با شدت از خودش دور كر

 صدایی با یكباره! دارد سرش در فكری چه بفهمم توانستم نمی.بود شده تمام اش گریه٬میكرد نگاه من به٬رفت

 وقت چند كه رو چیزهایی تا اومدی...ببینی؟ رو من های دیوونگی تا اومدی...اینجا؟ اومدی چی برای:گفت محكم

گفته بودن و تو از روی ترحم اونها رو توی دلت نگه داشته بودی رو به چشم ببینی؟...خوب حاال  تو به پیش

 دیدی؟...حاال مطمئن شدی؟
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اشك بی امان از چشمانم سرازیر شده بود.نمی دانستم چه كسی به او گفته كه من از بیماری او باخبر شده ام...ولی 

اد ن یآدوستش داشتم...من عاشق او بودم و هیچگونه ترحمی كه او از  "قعاچیزی كه حاال او باور نداشت اینكه من وا

 كرده بود در كار نبود.به طرفش رفتم و گفتم:ولی حمیدرضا...من دوستت دارم.

 

یك قدم دیگر به عقب رفت و گفت:تو فكر میكنی من احمقم؟...یا خیلی بچه ام...من عشق از روی ترحم رو از تو 

هام من عاشق تو بودم...ولی نمیدونستم تو فقط به خاطر دلسوزیه كه به این رابطه ادامه دادی...حاالم نخواسته بودم...ال

 برو...برو...برو و اینجا نمون.

 

 ن دوستت دارم...داری اشتباه میكنی.آدوباره به طرفش رفتم و گفتم:حمیدرضا...به قر

 

یا ببرش بیرون و شاهكارهای من رو نشونش بده...بهش بگو حمیدرضا فریاد كشید:امیرمسعود...بیا ببرش بیرون...ب

 .رامش پیدا نمیكنهآره...حمیدرضا یه دیوونه اس...اگه قرصاش نباشه اون آكه سپیده راس گفته...بهش بگو كه 
 

 اگه من...رهآ...الهام رهآ:گفت و داد نشان من به و برداشت را قرصهایش قوطیهای٬به طرف میز كامپیوترش رفت

 ارو نخورم...هر كاری ممكنه بكنم...هر كاری...این

 

با گریه التماسش كردم:حمیدرضا تو رو به خدا خودت رو اذیت نكن...این چیز مهمی نیس...مهم اینه كه من تو رو 

 دوست دارم...به خدا حمیدرضا راس میگم.

 

من میسوزه...تو عاشق نیستی...تو  برای دلت تو...نیستم احمق من:گفت٬شروع كرد به خندیدن ولی خندیدنی عصبی

 فقط از روی دلسوزی این حرفا رو میزنی...بعید نیس این حرفارم امیرمسعود بهت یاد داده باشه...

 

 دوباره داد كشید:امیرمسعود بیا...بیا ببرش بیرون.

 

تم و گفتم:گوش برداش حمیدرضا طرف به قدمی دوباره.بود گریه حال در هم او٬مد جلوی درب اتاقآامیرمسعود 

كن...دلیلی نداره من نسبت به تو دلسوزی داشته باشم...خوب تو بگو من چی كار كنم كه تو باور كنی كه من دوستت 

 دارم...هر كاری بگی من همون كار رو میكنم...فقط بگو...

 

ته كه سپیده به تو گفمد و گفت:ببین الهام...من همون دیوونه ای هستم آدو قدم به من نزدیك شد و به میان حرفم 

 بود...مگه به تو نگفته بود كه در موقع عصبانیت هر كاری ممكنه ازش سر بزنه...پس برو...برو نذار دیوونه تر بشم.

 

 صدای امیرمسعود را از پشت سرم شنیدم كه گفت:الهام...بیا بیرون.

 

 به امیرمسعود نگاه كردم و گفتم:نمی خوام بیرون بیام مگه اینكه...
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گریه امانم را بریده بود و به حمیدرضا خیره شده بودم و با تمام وجودم ملتمسانه نگاهش میكردم.حمیدرضا به من 

 صورتم به محكم ای كشیده حمیدرضا برسد ما به اینكه از قبل ولی مدآ ما طرف به هم امیرمسعود٬نزدیك شد

 و بیرون...خواهش میكنم.بر الهام:كشید فریاد و گرفت را حمیدرضا سریع امیرمسعود.زد

 

 حمیدرضا.نرفتم بیرون اتاق از اما كردم حس را ریخت بیرون ام بینی از كه خونی گرمی٬صورتم به شدت میسوخت

 ...برو...الهام برو...ام دیوونه دیدی حاال:گفت و افتاد گریه به دوباره

 

 نگاهش و میریختم اشك٬بودمسعی میكرد خودش را از میان دستان امیرمسعود بیرون بكشد.ایستاده 

 برو...خدا به رو تو...الهام:گفت دوباره میكرد حمیدرضا داشتن نگه برای زیادی تالش امیرمسعود.میكردم

 .كنم ساكت رو حمیدرضا من تا بیرون برو...بیرون
 

 این خوب٬ون بدهحمیدرضا میخواد دیوونگیش رو به من نش "با گریه فریاد زدم:امیرمسعود ولش كن...بذار اگه واقعا

 ...بذار راحتش...ندار نگهش اینطوری خدا به رو تو ولی...بكنه رو كار

 

مد هر دو بازویم را گرفت و محكم آدر این موقع حمیدرضا توانست از دست امیرمسعود بیرون بیاید.به طرف من 

ن وضع آمیرمسعود دوباره با ا خواست نمی دلم فقط٬مرا به سمت درب اتاق پرت كرد.دیگر برایم هیچ چیز مهم نبود

مد و كشیده دوم را به صورتم زد و بعد آدست و بال حمیدرضا را بگیرد.حمیدرضا با سرعتی عجیب به طرف من 

برگشت و مانیتور روی میزش را به زمین انداخت.امیرمسعود بار دیگر توانست حمیدرضا را از پشت محكم در بغل 

 را از پشت سرم شنیدم:الهام تو اینجا چیكار میكنی؟!! خود بگیرد.در این موقع صدای امیرحسین

مد هر دو بازویم را گرفت و محكم آدر این موقع حمیدرضا توانست از دست امیرمسعود بیرون بیاید.به طرف من 

 وضع نآ با دوباره امیرمسعود خواست نمی دلم فقط٬مرا به سمت درب اتاق پرت كرد.دیگر برایم هیچ چیز مهم نبود

مد و كشیده دوم را به صورتم زد و بعد آبال حمیدرضا را بگیرد.حمیدرضا با سرعتی عجیب به طرف من  و دست

برگشت و مانیتور روی میزش را به زمین انداخت.امیرمسعود بار دیگر توانست حمیدرضا را از پشت محكم در بغل 

 ینجا چیكار میكنی؟!!خود بگیرد.در این موقع صدای امیرحسین را از پشت سرم شنیدم:الهام تو ا

 

ستانه درب اتاق حمیدرضا دیدم.امیرمسعود فریاد زد:امیرحسین الهام رو ببر آبرگشتم و امیرحسین را در 

 بیرون...من حمیدرضا رو نگه داشتم...ببرش بیرون درب رو هم ببند.

 

 دیگر ولی٬تماس افتاده بودمامیرحسین معطل نكرد و خیلی سریع مرا از اتاق بیرون كشید و درب را هم بست.به ال

 حمیدرضا اتاق به من شدن نزدیك از و بود گرفته محكم مرا بازوی دو٬كنم فرار امیرحسین دست از توانستم نمی

 من...باشم حمیدرضا پیش باید من...اتاق توی برم بذار خدا به رو تو:افتادم التماس به گریه با.میكرد جلوگیری

م...ولم كن...بذار برم و بهش بگم كه چقدر دوستش دارم...حمیدرضا اشتباه دار دوستش خدا به...دارم دوستش

 میكنه...
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 گریه شدت به كه را من و گرفت مرا بازوی دو هر٬امیرحسین به زور مرا از خانه بیرون كشید و درب هال را بست

ضا االن حالت عادی حمیدر...كن گوش...كن گوش...نكن گریه...بسه...الهام:گفت و داد محكمی تكان میكردم

 نداره...چرا نمی فهمی؟...بذار امیرمسعود اون رو ساكت بكنه...

 

هنوز گریه میكردم دو دستم را روی گوشهایم گذاشتم و گفتم:نمیخوام چیزی بشنوم...نگید كه حمیدرضا حالت 

 عادی نداره...نگید...نگید...

 

 ه ها حرف میزنی.سر مرا در بغل خودش گرفت و گفت:الهام ...چرا مثل بچ

 

دستهایم را از روی گوشهایم برداشت و ادامه داد:واقعیت همینه كه دیدی...ای كاش زودتر از اینا این صحنه رو دیده 

 بودی...دیده بودی...تا حاال اینطوری مثل...

 

د با شتاب خودم را از او دور كردم.خواستم به سمت درب هال بروم كه دوباره مرا گرفت و با فریا

 گفت:صبركن...خیلی خوب...

 

در حالی كه مرا نگه داشته بود تا به طرف درب هال نروم تكان محكمی به من داد و با فریاد گفت:حمیدرضا رو 

 ره؟...دوستش داری؟..............آدوست داری؟...

 

 سر مرا در بغل خودش گرفت و گفت:الهام ...چرا مثل بچه ها حرف میزنی.

 

از روی گوشهایم برداشت و ادامه داد:واقعیت همینه كه دیدی...ای كاش زودتر از اینا این صحنه رو دیده دستهایم را 

 بودی...دیده بودی...تا حاال اینطوری مثل...

 

با شتاب خودم را از او دور كردم.خواستم به سمت درب هال بروم كه دوباره مرا گرفت و با فریاد گفت:صبر 

 كن...خیلی خوب...

 

در حالی كه مرا نگه داشته بود تا به طرف درب هال نروم تكان محكمی به من داد و با فریاد گفت:حمیدرضا رو 

 ره؟...دوستش داری؟آدوست داری؟...

 

 ره...خیلی.آره...آسمان بلند كردم و صورتم را میان دستهایم گرفتم و گفتم:آسرم را به 

 

راحتش بذار...بهترین كار در حال  "دوسش داری...فعال ":پس اگه واقعارام شد و گفتآدیگر تكانم نمی داد.صدایش 

 حاضر اینه كه تو...جلوی چشمش نری...میفهمی چی میگم؟

 

رام روی زمین نشستم.فقط به فریادهایی كه حمیدرضا میكشید گوش دادم و اشك آرام آبه دیوار تكیه دادم و 

وش شد.صدای امیرمسعود را از داخل ساختمان شنیدم كه ریختم.بعد از چند دقیقه فریادهای حمیدرضا خام

امیرحسین را صدا كرد.میدانستم امیرمسعود یا دارویی به حمیدرضا خورانده و یا دارویی به او تزریق كرده كه یكباره 
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به  و نهمه فریاد حاال همه جا را سكوت برداشته است.امیرحسین قبل از اینكه به داخل برود روی زانو خم شدآبعد از 

رام گفت:الهام...گریه نكن...امیرمسعود به كارش آمن كه روی زمین نشسته بودم و گریه میكردم با صدایی 

 وارده...تنها كسی كه از پس حمیدرضا برمیاد امیرمسعود...همین جا بمون...داخل نیا...من االن برمیگردم.

 

شنیدم.چند لحظه ای همان جا نشستم ولی نمی  ن راآبه داخل خانه رفت صدای بسته شدن درب و بعد قفل كردن 

توانستم دست از گریه بردارم انگار تمام گریه های دنیا مال من شده بود.از جایم بلند شدم و رفتم كنار استخر و چند 

ب به صورتم ریختم و خونی كه از بینی ام ریخته بود را پاك كردم.كیفم داخل ساختمان جا مانده بود ولی آمشت 

هم نبود! بدون كیف از حیاط خارج شدم و در پیاده رو به سمت سر خیابان به راه افتادم.درست مثل دیوانه ها برایم م

شده بودم! یك دستم را به دیوار میكشیدم و به راهم ادامه میدادم و هر از گاهی با دست دیگرم اشكهایم را پاك 

 میكردم.

 

باشد؟...خدایا چرا من باید شاهد بیماری فرد مورد عالقه ام خدایا...چرا؟...چرا حمیدرضای من باید اینطوری 

خدایا چرا مرا عاشق كردی؟...چرا؟...ای كاش هیچ وقت برای خرید به كتابفروشی نرفته بودم...ای  "باشم؟...اصال

 هیچ وقت دانشگاه قبول نشده بودم...خدایا... "كاش اصال

 

شفته آدرسی كه داده بودم برساند.با توجه به حال آكردم مرا به سر خیابان كه رسیدم از یك تاكسی تلفنی خواهش 

ام ابتدا راننده با تردید خاصی به من نگاه كرد ولی در نهایت مرا به خانه رساند.تازه وقتی از ماشین پیاده شدم یادم 

از  بود كه وقتیمد كیفم همراهم نیست! نمی دانستم جواب راننده را چه بدهم! تنها چیزی كه به فكرم رسید این آ

ماشین پیاده شدم ساعتم را از مچم باز كردم و با شرمندگی به سمت راننده تاكسی گرفتم و گفتم:ببخشید از خونه 

 كه بیرون اومدم كیفم رو فراموش كردم بیارم.

 

 راننده با تعجب مرا نگاه كرد و گفت:دخترم قابلی نداره.

 

میتونید این ساعت رو پیش خودتون نگه دارید تا فردا بیام كرایه تون رو جواب دادم:از لطفتون خیلی ممنونم...ولی 

 پرداخت كنم.

 

ورد و گفت:دخترم قابلی نداره...نیازی هم به این كار نیس...هر وقت گذرتون آراننده از روی مهربانی لبخندی به لب 

 ر این صورتم كه از من حاللتون باشه.ژانس افتاد اگه یادتون بود و منم زنده بودم كرایه ام رو بدید در غیآبه 

 

 كار چه باید دانستم نمی٬ورد و از جلوی درب خانه ما دور شد.حتی كلید همراه نداشتمآبعد ماشین را به حركت در

 گریه دائم.نمیشد دور چشمم جلوی از حمیدرضا ای لحظه.نشستم جا همان و دادم تكیه حیاط درب به و رفتم٬كنم

 رمس و بودم نشسته زمین روی خانه درب جلوی هنوز من.بود شده تاریك "ته بود و هوا كامالگذش غروب از.میكردم

 با یكباره فقط٬گذشت حال نآ به مدت چه نفهمیدم.داشتم سرم مغز ناحیه در درد احساس شدت به و بود زانو روی

ش مم گرفتم تا نور ماشین بیچش جلوی را دستم.گرفتم باال را سرم پیچید ما حیاط درب جلوی كه ماشینی چراغ نور
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 ماشین از كه شناختم را بابا صدای.میسوخت چشمهایم "شدیدا گریه شدت از كه چرا٬زار ندهدآاز این چشمم را 

 !!نشستی؟ اینجا چرا بابا...الهام:گفت و كرد بلند زمین روی از مرا.مدآ من سمت به و شد پیاده

 

ه غوش بابا با صدای بلند شروع كردم بآن بود كه تازه بغضم تركید! در وقتی بابا مرا از روی زمین بلند كرد مثل ای

گریه كردن.بابا مرا در بغل خودش میفشرد و دائم سرم را میبوسید و میگفت:الهام...بابا چی شده؟...چرا گریه 

 میكنی؟...الهام جان...

 

 با گریه گفتم:بابا درب رو باز كن...میخوام برم داخل.

 

ش درب را باز كرد و من كلید را از او گرفتم و به سمت درب هال طول حیاط را طی كردم.بابا سریع سریع با كلید

شب است و من در تمام این 01:21ورد و درب حیاط را هم بست.به ساعتم نگاه كردم و دیدمآماشین را به حیاط 

م نامفهوم شده بود.میدانستم به برای زمان گذشت لحظات نآ در٬دمی بوده ام كه زمان را گم كرده استآمدت مثل 

نقدر بی حوصله بودم كه ترجیح دادم برای فرار از دست آمحض ورود بابا باید به خیلی از سوالهایش پاسخ بدهم ولی 

بابا به حمام بروم.سریع به طبقه باال رفتم و بعد از اینكه حوله ام را برداشتم وارد حمام شدم و دوش را باز كردم.به 

یقه بعد بابا پشت درب حمام بود.با صدای مهربان اما نگرانش صدایم كرد:الهام جان...الهام...بابا حالت فاصله چند دق

 خوبه؟

 

 ره...خوبم.آجواب دادم:

 

 او.بود برگشته داوود زاده امام از٬ولی دوباره زدم زیر گریه.در حمام كه خودم را میشستم صدای مامان را هم شنیدم

شفته ی مرا برای مامان گفته.از همان داخل حمام آو حالم را پرسید.مطمئن بودم بابا وضع  مدآ حمام درب پشت هم

 یینه دیدم میدانستم به محض بیرون رفتنمآتنها در جواب مامان گفتم كه خوبم و دیگر جوابی ندادم.صورتم را كه در 

صمیم داشتم بعد از بیرون رفتن از نها را به خود جلب خواهد كرد برای همین تآاز حمام كبودی روی صورتم توجه 

نقدر گریه كرده بودم كه پلكم به شدت آنها دور باشم.آامشب را از جلوی چشم  "حمام به اتاق خودم بروم و فعال

ورم كرده بود.یك لحظه از فكر وقایعی كه بعد از ظهر اتفاق افتاده بود خارج نمیشدم.دلم میخواست به محض اینكه 

یش حمیدرضا بروم.میدانستم شاید این حمله عصبی او بدترین حمله عصبی اش بوده است و از حمام بیرون رفتم پ

شفتگی غیر عادی امیرحسین و امیرمسعود نیز پیدا بود.به این مسئله اطمینان داشتم چون اگر غیر از آاین موضوع از 

رم كرده بودند باید امروز وقوع این سالگی حمیدرضا با این مشكل دست و پنجه ن01نها از آاین بود با توجه به اینكه 

نها آاتفاقات برایشان امری عادی جلوه میكرد ولی اینطور نبود!!! حالت تهاجمی و عصبانیت امروز حمیدرضا به نوعی 

 در من با سپیده بود گفته حمیدرضا به كسی چه كه بود این من برای دیگر عجیب مسئله و٬را غافلگیر كرده بود

صحبت كرده است؟ جواب سوالم را نمی توانستم پیدا كنم ولی با توجه به حاالتی كه ظهر از  او بیماری با رابطه

حمیدرضا دیده بودم میتوانستم تشخیص بدهم هر اتفاقی برای حمیدرضا افتاده بوده باید در قبل از اینكه پیش من 

را  حضور داشته!!! نمی توانستم افكارممده باشد و این اتفاق در زمانی بوده كه او در بیمارستان آبیاید برایش پیش 

جمع كنم.هر لحظه مثل گنجشكی كه از شاخه ای به شاخه دیگر میپرد ذهنم از مسئله ای به مسئله دیگر میرفت.از 

 ینپای طبقه از كه شنیدم را مامان صدای.شدم موهایم كردن خشك مشغول حوله با و رفتم اتاقم به٬مدمآحمام بیرون 
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 نمك تصور میتوانستم.میرفتم پایین باید نداشتم ای چاره٬تدا جوابش را ندادم اما دست بردار نبوداب در میكرد صدایم

! میكرد صدایم هنوز مامان.كردم باز را اتاق درب.داد خواهد دست نهاآ دوی هر به حالی چه صورتم دیدن از كه

 .اومدم:گفتم
 

بودند.صدای مامان را شنیدم كه میگفت:ایرج...تو خیلی  وقتی از پله ها پایین میرفتم مامان و بابا در حال صحبت

 نسبت به الهام حساسیت نشون میدی...خوب جوونن...شاید با حمیدرضا حرفش شده...باالخره جوونن و...

 

 قدرت من دیدن با اینكه مثل درست٬خرین پله رسیده بودم.بابا مات به صورت من خیره شده بودآدر این لحظه به 

دست داده بود.مامان كه متوجه نگاه عجیب بابا شده بود برگشت به سمت من و در حالیكه از شدت  از را كالمش

رامی از روی مبل بلند شد و به طرف من آب دهانش را قورت داد و به آتعجب به مرحله انفجار رسیده بود 

.خاك بر سرم...الهام...چی مد.درست رو به روی من ایستاد و به صورت من خیره شد.بعد از چند لحظه گفت:وای..آ

 شده؟!!! كی صورتت رو به این روز انداخته؟!!

 قدرت من دیدن با اینكه مثل درست٬خرین پله رسیده بودم.بابا مات به صورت من خیره شده بودآدر این لحظه به 

 كه از شدتحالی در و من سمت به برگشت بود شده بابا عجیب نگاه متوجه كه مامان.بود داده دست از را كالمش

رامی از روی مبل بلند شد و به طرف من آب دهانش را قورت داد و به آتعجب به مرحله انفجار رسیده بود 

مد.درست رو به روی من ایستاد و به صورت من خیره شد.بعد از چند لحظه گفت:وای...خاك بر سرم...الهام...چی آ

 شده؟ كی صورتت رو به این روز انداخته؟!!

 

 میخواید:گفتم و ایستادم هال درب جلوی٬بانیت از جایش بلند شد.دیدم به سمت درب هال میرود.دویدمبابا با عص

 كنید؟ چیكار

 

خه كدوم پدرسوخته ای با تو این كار رو آمد ولی هنوز به صورت من نگاه میكرد.بابا فریاد زد:آمامان به طرف ما 

 كرده؟...الهام تو صورتت رو دیدی؟

 

 ره...حاال مگه چی شده؟آره...دیدم...كتك خوردم...آو با همان حال گفتم:گریه ام گرفت 

 

 مامان چشمهایش از تعجب گرد شده بود با فریاد گفت:كتك خوردی!!!!!؟...غلط كرده كه دست روی تو بلند كرده...

 

ودم ین كار رو كرده خبابا گفت:كدوم بیشرف نامردی دست روی تو بلند كرده؟ الهام به خدا اگه بفهمم كی با تو ا

 میكشمش.

 

 من ولی٬ورده ولی میخواست از زبان من هم بشنود تا مطمئن شودآبابا خوب میدانست كه چه كسی این بال را سر من 

 كه حالی در.كنم تحمل توانستم نمی را میكردند حمیدرضا به هم مستقیم غیر طور به بابا و مامان كه توهینهایی حتی

 شیدم:حمیدرضا نه بیشرفه نه نامرد...هیچكس حق نداره بهش توهین بكنه...فریادك میكردم گریه
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مد و با فریادی از سر خشم گفت:به آن ایستاده بودم و راه را بر او سد كرده بودم آبابا به طرف درب كه من جلوی 

 روح پدرم اگه امشب اون رو نكشم مرد نیستم.

 

وری ورده كه اینطآبا گفت:دستش بشكنه...مگه تو رو بی پدر و مادر گیر صدای مامان را شنیدم كه در ادامه حرف با

 كتكت زده؟

 

ن اگه كوچكترین بالیی سرش آبابا شانه های مرا گرفت تا مرا از جلوی درب دور كند كه با فریاد گفتم:به قر

مه ه مریم...همون كاری كه عبیارید...یا حتی كوچكترین توهینی بهش بكنید...مامان با شمام هستم...به ارواح خاك عم

 مریم با خودش كرد رو سر خودم میارم...حق ندارید هیچ عكس العملی نشون بدید...هیچی...هیچی.

 

بابا دستهایش شل شد و شانه ام را رها كرد...به دیوار تكیه داد...عرق زیادی روی پیشانی اش نشست و فقط با 

كشید:دختره بیشعور...ببین با تو چیكار كرده!...اونوقت تو میگی چشمی پر از اشك به من خیره شد.مامان فریاد 

 بهش هیچی نگیم...چرا؟...مگه تو رو از سر راه پیدا كردیم؟

 

 گریه ام شدید شده بود گفتم:خودم مقصر بودم...خودم...عصبانیش كردم...اون مقصر نیس.

 

دست روی تو بلند  "ان ادامه داد:غلط كرده اصالبابا یك كلمه حرف نمیزد و فقط به صورت من خیره شده بود.مام

 كرده...تو هم هر قدر مقصر بودی اون حق نداشته این بال رو سر تو بیاره...

 

 در این موقع صدای زنگ درب حیاط بلند شد.......................

 

دست روی تو بلند  "ده اصالبابا یك كلمه حرف نمیزد و فقط به صورت من خیره شده بود.مامان ادامه داد:غلط كر

 كرده...تو هم هر قدر مقصر بودی اون حق نداشته این بال رو سر تو بیاره...

 

را  نآدر این موقع صدای زنگ درب حیاط بلند شد.سكوتی بین ما سه نفر حاكم شد.مامان به سمت اف.اف رفت و 

گذاشت با تعجب رو كرد به بابا و  برداشت و به كسی كه پشت درب بود پاسخی داد.وقتی گوشی را سر جایش

 گفت:میگه برادر حمیدرضاس...جلوی درن...چیكار كنم؟...درب رو باز كنم؟

 

به طرف اف.اف رفتم و دكمه اش را فشار دادم.برگشتم به سمت بابا.با التماس دستش را گرفتم و گفتم:بابا تو رو به 

 ن...تو رو به ارواح خاك عمه مریم...حرفی نزنید...آقر

 

ن...به خاطر من...یه كلمه حرف ناجورم آبعد به طرف مامان رفتم و با التماس به اونم گفتم:مامان...تو رو به قر

 نزنیدا....

 

ضربه مالیمی به درب هال خورد.بابا سكوت كرده بود.برگشت به سمت هال و روی یكی از راحتی ها نشست و فقط 

داده بودم و فقط اشك میریختم.مامان با تردید به سمت درب هال  سرش را میان دو دستش گرفت.به دیوار تكیه

ن را باز كرد.امیرمسعود پشت درب بود.مامان حتی جواب سالم امیرمسعود را هم نداد! فقط خیره به صورت آرفت و 
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عود شب بود.صدای امیرمس00:01او نگاه كرد و بعد بدون كالمی از سر راهش كنار رفت تا او به داخل بیاید.ساعت

 را شنیدم كه گفت:ببخشید خانم نعمتی...مزاحم نمیشم...فقط اومدم كیف الهام رو بدم.

 

ن بود به طرف آدیدم چهره اش خیلی خسته تر و كالفه تر از بعد از ظهر است.دستش را در حالی كه كیف من در 

اشت و مرا عقب نگه داشت.با مامان گرفت.خواستم جلو بروم و كیفم را بگیرم كه مامان دستش را به سینه ام گذ

رام اما لحنی عصبی رو كرد به امیرمسعود و گفت:شاه داماد من تشریف نیاورده؟...میخواسم از ایشون آصدایی 

 ورده؟آبپرسم الهام من چه گناهی مرتكب شده بوده كه سزاوار این بال بوده و باید صورتش رو به این صورت در می

 

نقدر غصه در چشمش جا گرفته بود كه جایی برای احساسی دیگر باقی آگاه كرد ولی امیرمسعود تازه به صورت من ن

 نگذاشته بود.با گریه فریاد كشیدم:مامان...خواهش میكنم...

 

رامی سرش را پایین انداخت و با صدایی پر از غصه گفت:خانم نعمتی...من اومدم تا هر چی میخواید آامیرمسعود به 

 به من بگید...هر كاری با اون دارید به جای اون من در خدمتتونم. به حمیدرضا بگید در عوض

 

مامان با عصبانیت به میان حرف امیرمسعود رفت و گفت:یعنی چی؟...زده دختر من رو به این روز و حال انداخته و 

 ببینم.حاال شما اومدی و برای من از خودگذشتگی نشون میدی!!! من با شما كاری ندارم...میخوام خودش رو 

 

 صدای بابا از داخل هال شنیده شد كه با تحكمی خاص گفت:لیال...

 

 امیرمسعود با صدایی غمزده گفت:شما حق داری عصبانی باشی...ولی...

 

 مامان با فریاد گفت:حق دارم...حق دارم...یعنی چی؟...اینم شد جواب؟...

 

ورده مگه جای ولی و امایی هم باقی آه بار در حالیكه به صورت من اشاره میكرد گفت:با وضعی كه ب

 ..."گذاشته؟...دستش درد نكنه...دست شما هم درد نكنه...واقعا

 

 ن...بسه.آبا التماس دست مامان را گرفتم و گفتم:مامان تو رو به قر

 

ن :ول كامیرمسعود هنوز سرش پایین بود و كیف مرا در دست داشت.مامان با عصبانیت دست مرا كنار زد و گفت

ره قایی كه به اصطالح دكتآالهام...تو شعورت نمی رسه...شاید این خونواده فكر میكنن خونواده اتم مثل خودته...این 

دمی كه به اسم یه دكتر آمن باید با  "و در جامعه گشته اگه به جای من بود چیكار میكرد؟...چی میگفت؟...اصال

ر حالیكه هنوز به عقد رسمی یكدیگه هم در نیومدن و این بال رو سر متخصص به خواستگاری دختر من اومده و حاال د

ورده چیكار باید بكنم؟...با چه تضمینی رضایت به عروسی اونها بدم؟...بعد از عقد توی خونه خودش چه آدخترم 

 بالیی به سرش میاره؟

 

 صدای بابا بار دیگر بلند شد:لیال...تمومش كن دیگه.
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 قای نعمتی...خانم حق دارن...بذارید هر چی كه الزمه بگن...آكه بابا هم بشنود گفت:امیرمسعود با صدایی 

 

ن نمیشد تعیین كرد با همان حال فریاد كشیدم:تو رو آنقدر اشك از چشمانم سرازیر بود كه حدی برای آحاال دیگر 

 به خدا بس كنید.

 

همی الهام...همین االن باید همه چیز رو تموم مامان صدایش بلندتر از من شد و گفت:تو باید بس كنی...میف

 كنی...حمیدرضا صالحیت نداره....

 

 دادم تكیه دیوار به.حرف این از غیر به داشتم را حرفی هر شنیدن توقع٬مدآبرای لحظه ای احساس كردم نفسم بند 

لند شد و گفت:لیال...تمومش ب جایش از بابا.كردم گریه های های بلند صدایی با و نشستم زمین روی حال همان در و

 میكنی یا نه؟

 

نقدر كه دیگر از عصبانیت بابا هم نترسید...برگشت به سمت امیرمسعود و با صدایی محكم آمامان خیلی عصبی بود 

ورده یا اینكه در غیر این صورت آقا رو به اینجا میاری تا توضیح بده چرا این بال رو سر الهام آگفت:همین االن یا اون 

ه چیز رو تموم شده فرض كنید...این قضیه حتی اگه به مرگ الهامم منجر بشه برام مهم نیس چرا كه رضایت به هم

ازدواج الهام و حمیدرضا مثل رضایت دادن به مرگ الهامه...اگه توی همین خونه بمیره حداقل بهتره تا زیر مشت و 

 روشن كنید.لگد داداش شما جون بده...پس همین االن قضیه رو باید برام 

 

 بابا فریاد كشید:لیال...بسه...این چه حرفیه؟

 

مد و بدون اینكه منتظر حرف و یا صحبت دیگری بشود كیف مرا روی میز وسط آامیرمسعود حاال دیگر به داخل هال 

 هال گذاشت و خودش روی یكی از راحتی ها نشست و گفت:باشه...چشم...فقط قبل از هر چیز من باید مطالبی رو

 خدمتتون عرض كنم...بعد در هر صورتی كه مایل باشید در خدمتتونم.

 

به سرعت از جایم بلند شدم و به سمت امیرمسعود رفتم.نمی خواستم یك كلمه در مورد بیماری حمیدرضا با مامان و 

تم و با گذاش بابا صحبتی بكند.روی زمین جلوی پای امیرمسعود روی دو زانویم نشستم...دستهایم را روی زانوهایش

ن...به اونا بگو كه من مقصر بودم...به اونا بگو كه من حمیدرضا رو آگریه و التماس گفتم:امیرمسعود...تو رو به قر

نمی خواست من رو كتك بزنه...بگو كه اونام باور كنن...باور كنن كه من مقصر  "عصبانی كردم...بگو كه اصال

 بودم...بگو...

 

گردن خودم بگیرم و نگذارم امیرمسعود صحبتی بكند...چشمهای امیرمسعود از اشك پر  میخواستم همه چیز را به

میخته به خشم ما را نگاه آشده بود و مامان و بابا همانطور كه سر جایشان ایستاده بودند با تعجبی 

میكردند.امیرمسعود دستش را روی دست من گذاشت و در حالی كه غصه از صدایش فریاد میكشید 

هام...وقتشه...وقتشه كه تصمیمی صحیح گرفته بشه...وقت اون رسیده كه مامان و بابا در جریان همه چیز قرار گفت:ال

 بگیرن...و...
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ی چیز مهم "ن...نه...نه...امیرمسعود...نه...چیزی كه تو میخوای بگی...اصالآبه میان حرفش پریدم و گفتم:تو رو قر

 رو به خدا...تو رو...نیس...به خدا مهم نیس...امیرمسعود تو 

 

مد و مرا از روی زمین بلند كرد و روی یكی از راحتی های كنار هال نشاند.با تعجب رو كرد به آمامان جلو 

امیرمسعود و گفت:قضیه چیه؟!!...موضوع چیه؟!!...این چه موضوعیه كه حاال...اونم در این شرایط تصمیم گرفتیدبه ما 

 بگید؟!!!

 

 ..هیچی...امیرمسعود خواهش میكنم.فریاد كشیدم:هیچی.

 

غوش گرفت.سرم را به بابا تكیه دادم و با صدای آمد كنار من و روی راحتی نشست و با یك دستش مرا در آبابا 

بلندهای های گریه را از نو شروع كردم.مامان هم نشست.امیرمسعود تمام مطالبی كه من حتی یك كلمه اش را هم 

مده بود و به هق هق بدی دچار شده بودم.بعد آو بابا برسد...بازگو كرد.دیگر نفسم بند  نمی خواستم به گوش مامان

 به متحیر و مات مامان و میكرد نوازش را سرم دائم و میفشرد خود غوشآ در مرا بابا٬از پایان حرفهای امیرمسعود

ی فت:حاال شما مختارید...تا تصمیمگ غصه از لبریز صدایی با و شد بلند جایش از امیرمسعود.بود شده خیره ای نقطه

 صحیح و عاقالنه بگیرید...و من فكر میكنم بهترین تصمیم همون قطع رابطه باشه...

 

مامان سرش را بلند كرد و به امیرمسعود نگاهی حاكی از خشم و نفرت كرد و گفت:حاال این رو فهمیدید؟...حاال كه 

دگی دختر من بازی كردید؟...با احساسش...با هستیش...تازه به این دختر من رو به جنون كشوندید؟...حاال كه با زن

 نتیجه رسیدید؟

 

 امیرمسعود گفت:چاره ای نبود...

 

و دیگر كالمی صحبت نكرد.از درب هال خارج شد.از جایم بلند شدم و به دنبالش دویدم...صدایش كردم:صبر 

 كن...امیرمسعود...

 

به من نگاه كرد.بابا و مامان هم به دنبال من از هال خارج شدند.گفتم:تو میگی گریه رهایم نكرده بود.ایستاد و 

 بهترین راه قطع رابطه اس...ولی این فقط نظر توس...نظر من و حمیدرضا این نیس...و اگه...

 

ود مد:الهام...منطقی باش...در ضمن این تصمیم رو تنهایی نگرفتم...این...این خواست و حرف خآبه میان حرفم 

 حمیدرضام هست.

 

نتوانستم درست روی پاهایم بایستم...دستم را به دیوار گرفتم تا از افتادن خودم جلوگیری كنم...گفتم:دروغ 

 میگی...به خدا دروغ میگی...من مطمئنم.

 

 وامیرمسعود سرش را پایین انداخت و گفت:نه...به جان اشكانم راست میگم...خودش گفته كه دیگه نمیخواد تو ر

 ببینه.
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غوشش گرفت.دوباره برگشتم به سمت امیرمسعود و گفتم:پس من با آمیخته شد.بابا مرا در آگریه و ضجه ام با هم 

دلم چیكار بكنم؟ حمیدرضا به همین راحتی تونست همه چیز رو تموم شده فرض كنه...اونم فقط به خاطر اینكه 

به این خاطر كه فكر كرده من از روی ترحم به رابطه ام با اون  فهمیده من چند صباحیه كه از بیماریش باخبرم...فقط

ادامه دادم...فقط به خاطر یه مشت فكر اشتباه خودش...پس من چی؟...به حمیدرضا بگید كه اونقدر برای من ارزش 

و رقایل نشده تا در شرایطی بهتر با هم الاقل صحبت كنیم...چطور به خودش اجازه داده به تنهایی این تصمیم 

 بگیره؟!!!...بهش بگید من با دلم چیكار كنم؟

امیرمسعود سرش را پایین انداخت و گفت:نه...به جون اشكانم راست میگم...خودش گفته كه دیگه نمیخواد تو رو 

 ببینه.

 

غوشش گرفت.دوباره برگشتم به سمت امیرمسعود و گفتم:پس من با آمیخته شد.بابا مرا در آگریه و ضجه ام با هم 

لم چیكار بكنم؟ حمیدرضا به همین راحتی تونست همه چیز رو تموم شده فرض كنه...اونم فقط به خاطر اینكه د

فهمیده من چند صباحیه كه از بیماریش باخبرم...فقط به این خاطر كه فكر كرده من از روی ترحم به رابطه ام با اون 

ن چی؟...به حمیدرضا بگید كه اونقدر برای من ارزش ادامه دادم...فقط به خاطر یه مشت فكر اشتباه خودش...پس م

قایل نشده تا در شرایطی بهتر با هم الاقل صحبت كنیم...چطور به خودش اجازه داده به تنهایی این تصمیم 

 روبگیره؟!!!...پس من با دلم چیكار كنم؟

 

بود و در نهایت رو كرد به بابا شانه های مرا نوازش میداد و من از شدت گریه میلرزیدم.مامان هنوز عصبی 

ه قای دكتر بآامیرمسعود و گفت:خیلی ممنون كه حداقل بیش از این با احساس و زندگی الهام بازی نكردید ولی 

 با كردن بازی...دارم دوست رو دخترم منم داره دوست رو پسرش اون قدر هر...مادرم یك منم٬مادرتون بگید

 ه این رو مطمئن باشید.ندار خوبی عاقبت دختر یه احساس و زندگی

 

امیرمسعود فقط نگاهی به من و بابا كرد و بعد از یك خداحافظی زیر لبی به طرف درب حیاط رفت و خارج شد.بابا 

نقدر حالم بد شده بود كه گویی اختیار اشك و گریه آورد اما یك كلمه هم صحبت نمی كرد.آمرا به داخل خانه 

 از بعد٬ن حال زار به اتاق خودم رفتمآو قرار من به طور كلی مختل شده بود.با  رامآاز دستم خارج شده بود. "كامال

 و بود او سر پشت هم بابا.مدآ من اتاق به بود دستش به بآ لیوان یك و قرص یك حالیكه در مامان دقیقه چند

رام آقرص مزبور  میدانستم.داد خوردم به بود لیوان در كه بیآ با را قرص مامان.میزد موج چشمانش در نگرانی

له نقدر غصه به دلم سنگینی میكرد كه حوصآن را گرفتم و خوردم.آبخشی بیش نیست بنابراین بدون هیچ ممانعتی 

هیچ كس و هیچ چیز را نداشتم.فقط سرم را روی بالشتم گذاشته بودم و در حالیكه پشتم را به مامان و بابا كرده بودم 

ا امیرمسعود دروغ گفته! چرا! من كه میدانستم حمیدرضا مرا خیلی دوست رام اشك میریختم...به اینكه چرآرام آ

دارد پس چرا سعی كرده این دروغ را در حضور مامان و بابا بگوید! من مطمئن بودم كه حمیدرضا این حرف را نزده 

واهد یم خقرار باشد یكدیگر را نبین "چرا كه حمیدرضا خودش همیشه به من میگفت اگر یك روزی برسد كه واقعا

 گرفته رابطه قطع ایجاد و من ندیدن به تصمیم خودش حمیدرضا كه كنم باور من بود ممكن چطور حاال پس٬مرد

 خواب به من و بود بخشیده را اثرش بودم خورده كه دارویی اما بودم حال این در مدت چه نمیدانم!! است؟

بلند شدم سرم به سنگینی یك كوه بود.هنوز  تخت روی از وقتی.شدم بیدار خواب از دیر خیلی جمعه صبح.رفتم
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بغض در گلویم بود احساس میكردم گلوله ای بزرگ از غصه در قفسه سینه ام نشسته...حتی نفس كشیدن هم برایم 

سخت شده بود.از پله ها كه پایین میرفتم متوجه شدم مامان مشغول تدارك غذای ناهار است.وقتی چشمش به من 

گاهم كرد ولی دوباره خودش را مشغول بقیه كارش نمود.سالم كوتاهی كردم و فقط توانستم افتاد برای چند لحظه ن

نهم خالی به دهان بگیرم.مامان یك كلمه هم صحبت نمی كرد ولی میدانستم او هم به خاطر وضع آدو تكه نان لواش 

ی در چشم بچه هایش من غصه دار شده است...چرا كه همیشه میگفت تنها دعایش این است كه هیچ وقت غصه ا

نبیند ولی حاال نه تنها چشمان من كه تمام وجودم از غصه فریاد میكشید.من باید حمیدرضا را میدیدم.میدانستم روز 

 "گذشته یكی از بدترین روزهای زندگیش بوده.میدانستم كه نه تنها من به او نیاز دارم بلكه او نیز به من  شدیدا

ه موبایلش را دیروز در خانه ما جا گذاشته بود سریع از روی صندلی بلند شدم و قبل محتاج است.یكباره یادم افتاد ك

 از اینكه هر كار دیگری بكنم مامان گفت:الهام...كجا؟

 

 بدون اینكه به مامان نگاه كنم گفتم:میخوام برم پیش حمیدرضا و موبایلش رو بهش بدم.

 

 ار رو بكنی...چون بابات صبح اون رو برد و تحویلشون داد...مد و گفت:نیازی نیس این كآمامان به میان حرفم 

 

 عصبی شدم و گفتم:برای چی؟...برای چی این كار رو كرد؟...من خودم میخواستم این كار رو بكنم...

 

مد و در حالیكه سرم را به سینه اش میفشرد گفت:الهام جان...صالح نیس با توجه به حرفهایی كه آمامان به طرفم 

 .بفهمی رو این كن سعی...بری اونها خونه درب به تو...گفت حمیدرضا٬ب برادردیش
 

از مامان فاصله گرفتم و گفتم:چی رو بفهمم؟...اینكه دیشب امیرمسعود یه مشت دروغ سر هم كرد و از زبون 

ل دیشب تحوی خرین بار میگم...امیرمسعود فقط یه مشت دروغآحمیدرضا گفت و رفت...ببین مامان...این رو برای 

من داده...تا وقتیكه از زبون خود حمیدرضا نشنوم كه حاضر نیس من رو ببینه...امكان نداره این موضوع رو تموم شده 

 تلقی كنم.

 

 مامان گفت:ولی............

 

از مامان فاصله گرفتم و گفتم:چی رو بفهمم؟...اینكه دیشب امیرمسعود یه مشت دروغ سرهم كرد و از زبون 

خرین بار میگم...امیرمسعود فقط یه مشت دروغ دیشب تحویل آمیدرضا گفت و رفت...ببین مامان...این رو برای ح

من داده...تا وقتیكه از زبون خود حمیدرضا نشنوم كه حاضر نیس من رو ببینه...امكان نداره این موضوع رو تموم شده 

 تلقی كنم.

 

 مامان گفت:ولی...

 

زند.با عجله از پله ها باال رفتم و مانتو و روسریم را برداشتم و پوشیدم.برگشتم پایین.دیدم نگذاشتم حرف دیگری ب

رامی در حالیكه صدایش پر از غصه شده بود گفت:خیلی آمامان زودتر از من لباس پوشیده و منتظرم ایستاده! به 
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خرش آر باشی و اگه اون حرف خوب...خودم میبرمت درب منزلشون...ولی قول بده اگه حمیدرضا رو دیدی خوددا

 رو گفت به گریه نیفتی...

 

 كمی به مامان نگاه كردم و بعد زیر لب گفتم:باشه...چشم.

 

نها مامان در حین رانندگی حتی یك كلمه هم صحبت نكرد وقتی سر خیابانشان رسیدیم آدر تمام طول مسیر تا منزل 

اكسی روز قبل را كه نداده بودم بپردازم و بعد به جلوی درب از مامان خواستم لحظه ای توقف كند تا من كرایه ت

نها رسیدیم.وقتی از ماشین پیاده شدم مامان ترجیح داد همانطور در ماشین بنشیند.دستم را كه روی زنگ آمنزل 

اورم ب نها را میدیدم...یكبار...دوبار...سه بار...هر چه زنگ زدم هیچكس جوابی نداد!آخانه میگذاشتم به وضوح لرزش 

هنی گذاشتم و شروع كردم به گریه آنمیشد خانه نباشند...دوباره اشكم سرازیر شد...سرم را به درب سرد و 

رام زیر لب التماس میكردم:تو رو به خدا...درب رو باز كن...حمیدرضا...تو رو به خدا...میدونم خونه آرام آكردن...

 ایی...تو رو به خدا درب رو باز كن.

 

رامی مرا از درب دور كرد و گفت:الهام جان...بسه آاشین پیاده شد و در حالیكه شانه های مرا گرفته بود به مامان از م

 نیستن...بیا بریم. "مادر...این چه رفتاریه...خوب حتما

 

ولی قلب من گواهی میداد كه حمیدرضا در خانه است...من مطمئن بودم...وجودش را از همان جایی كه بودم در خانه 

خودشان حس میكردم.باالخره با گریه سوار ماشین شدم و به خانه برگشتیم.بدترین جمعه عمرم را گذراندم ولی بی 

ورد و در آتاب شنبه بعد از ظهر بودم تا به بیمارستان بروم.مطمئن بودم هر طور هست حمیدرضا طاقت نمی

اما  زارم میدادآگاههای پر تعجب بعضی از افراد بیمارستان او را خواهم دید.كبودی صورتم برایم مهم نبود...گرچه ن

در نهایت دلخوش به دیدار حمیدرضا راهی بیمارستان شده بودم.وقتی وارد بیمارستان شدم قبل از اینكه به بخش 

زنان بروم یكراست به سمت پله هایی كه به بخش مربوط به رشته حمیدرضا بود رفتم.طبقه اول را كه تمام كردم در 

مد اما همچنان گرفته و ناراحت.وقتی مرا دید آهای طبقه دوم امیرمسعود را دیدم كه از پله ها پایین میشروع پله 

مد.وقتی نزدیك من رسید برای لحظاتی به آلحظه ای روی پله ها ایستاد و نگاهم كرد بعد به طرفم از پله ها پایین 

 یمارستان اومدی؟!كبودیهای روی صورتم خیره شد و بعد گفت:با این وضع برای چی ب

 

 بغضم گرفت و گفتم:امیرمسعود میخوام حمیدرضا رو ببینم.

 

 جواب داد:ولی حمیدرضا امروز نیومده.

 

 زدم زیر گریه و گفتم:امیرمسعود چرا دروغ میگی؟...چرا اینقدر عذابم میدی؟...مگه من چیكار كردم؟...

 

:الهام...به خدا حمیدرضا امروز نیومده...بیا من االن تو رو به خونه بازوی مرا گرفت و مرا از پله ها پایین برد و گفت

 صالح نیس بیمارستان بمونی... "تون میرسونم...با وضعی كه تو داری اصال

 

 ایستادم و گفتم:چرا حمیدرضا با من اینطوری میكنه؟...امیرمسعود تو رو به خدا بذار فقط یه بار دیگه اون رو ببینم...
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 رفم را تمام كنم گفت:بیا...بیا حاال از بیمارستان بریم بیرون...بعد با هم صحبت میكنیم.نگذاشت ح

 

دست مرا گرفت و از پله ها پایین برد.به سالن پایین كه رسیدیم ایستادم و گفتم:امیرمسعود...تو رو به خدا...چرا من 

 چرا نمیذاری اون رو ببینم؟رو دنبال خودت میكشی؟...من كه میدونم حمیدرضا توی بیمارستانه...

 

 مرا از سالن بیرون برد و گفت:الهام...به خدا حمیدرضا بیمارستان نیس...بیا توی ماشین...اینجا زشته...بیا.

 

دست مرا گرفت و از ساختمان بیمارستان بیرون و به سمت پاركینگ برد.وقتی درب ماشینش را برایم باز میكرد 

با گوشی اش است.فهمیدم با حمیدرضا تماس میگیرد بالفاصله گفتم:خودم االن  دیدم مشغول گرفتن شماره ای

 شماره اش رو میگیرم.

 

 شروع كردم به گرفتن شماره اش با گوشی خودم كه امیرمسعود گفت:به شماره تو جواب نمیده...

 

چرا؟!!! با تعجب به امیرمسعود نگاه باورم نمیشد...یعنی تا این حد از من فرار میكرد...به كدام گناه...به چه جرمی...

خه چرا؟...امیرمسعود خواهش میكنم...كاری كن فقط یكبار دیگه اون رو ببینم...فقط یه بار آكردم و گفتم:

نمیخواد من رو ببینه به خدا هیچ وقت دیگه مزاحمش نشم...ولی به این شرط كه به  "دیگه...قول میدم اگه دیدم واقعا

 گناه من چیه كه باید با این وضعیت روبه رو بشم! "ن رو ببینه و اصالمن بگه چرا نمیخواد م

 

 امیرمسعود به پشت صندلیش تكیه داد و به من نگاه كرد و گفت:الهام...چرا اصرار میكنی؟

 

 خه مطمئنم تو داری دروغ میگی...من مطمئنم حمیدرضا من رو دوست داره...من...آجواب دادم:

 

گفت:پس باور نمیكنی؟...فكر میكنی من دروغ میگم؟...پس حاال كه اینجوری فكر میكنی باهاش  مد وآبه میان حرفم 

 تماس بگیر...تماس بگیر تا بهت ثابت بشه كه حمیدرضا دیگه نمیخواد با تو رابطه ای داشته باشه...تماس بگیر...

 

ین حق منه...تو اینطوری فكر نمی خه چرا؟...فقط دلیلش رو به من بگید...فقط همین...اآگریه میكردم.گفتم:

كنی...فكر نمی كنی این حق منه كه بدونم بعد از اون همه عشق و عاشقی چرا باید یه دفعه اونم اینطوری كنار 

 گذاشته بشم؟!!!

 

امیرمسعود ماشینش را روشن كرد و از پاركینگ بیمارستان بیرون برد و در همان حال گفت:الهام...گفتم باهاش 

 ر.تماس بگی

 

 "همانطور كه اشك میریختم با عجله شروع به گرفتن شماره حمیدرضا كردم بعد از اینكه تماس برقرار شد تقریبا

بار گوشی اش زنگ خورد اما جواب نداد! در این موقع امیرمسعود گفت:حاال صبر كن...من شماره اش ۲۱نزدیك به

 رو بگیرم.
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ماره حمیدرضا را گرفت و من در كمال تعجب و ناباوری دیدم بعد از در ضمنی كه رانندگی میكرد با گوشی خودش ش

بار زنگ حمیدرضا پشت خط قرار گرفت.نمی توانستم باور كنم!!! دیگر صدایی از من خارج نمیشد فقط 2یا2"تقریبا

وشی اش گاشكهای پیاپی ام بود كه تمام صورتم را خیس كرده بود.امیرمسعود بعد از سالم و احوالپرسی با حمیدرضا 

 را روی پخش صدا گذاشت تا من هم صدای حمیدرضا را بشنوم.امیرمسعود پرسید:حمیدرضا...كجایی؟

 

 جواب داد:می خواستی كجا باشم...خونه ام.

 

 نقدر غمگین بود كه حد نداشت.میتوانستم حتی صورتش را هنگام صحبت در ذهنم تجسم كنم.آصدایش 

 

 یی االن پیش منه؟امیرمسعود:حمیدرضا حدس میزنی ك

 

 حمیدرضا:الهام اونجاس...درسته؟

 

 گوشی را از دست امیرمسعود گرفتم و گفتم:حمیدرضا...

 

جوابم را نداد و ساكت ساكت شد.ادامه دادم:چرا اینطوری میكنی؟...چرا جواب تلفنم رو نمیدی؟...حمیدرضا...من 

 چیكار كردم؟...

 

 جوابی نمیداد...فقط به "به كنار خیابان برد و متوقفش كرد.حمیدرضا اصالگریه ام گرفت.امیرمسعود ماشین را 

حرفهایم گوش میداد اما خودش حرفی نمیزد! صدای نفسهایش را از پشت خط با تمام وجودم میشنیدم.به هق هق 

دروغ  و كهافتاده بودم و با التماس شروع كردم:حمیدرضا...امیرمسعود میگه تو دیگه نمیخوای من رو ببینی!...بگ

میگه...بگو...حمیدرضا من باورم نمیشه...بذار یه بار دیگه ببینمت...فقط یه بار دیگه...فقط یه بار دیگه...تا به من بگی 

قرار  "نمیخوای من رو ببینی...دلیلش چیه...حمیدرضا تو همونی هستی كه میگفتی اگه یه روز واقعا "كه...اگه واقعا

...دروغ میگم؟...نه...تو این حرف رو بارها به من گفتی...حاال چی شده...حاال چی شده باشه كه من رو نبینی...میمیری

كه اینطوری تصمیم گرفتی؟...تو رو به خدا حمیدرضا بگو كه امیرمسعود دروغ میگه...حمیدرضا به خدا من باور 

 نمیكنم...من...

 

ع كرد.امیرمسعود گوشی را از دستم گرفت و فقط گریه امانم را برید.فقط همینقدر فهمیدم كه حمیدرضا گوشی را قط

رام گفت:الهام...بسه...گریه نكن...حاال مطمئن شدی؟...تمومش كن...همه چیز رو تموم شده فرض آبا صدایی 

دوسش داری...پس اون چیزی  "كن...الهام اینقدر التماس بیهوده نكن...حمیدرضا صالح رو در این دیده...تو اگه واقعا

از اول كارش اشتباه بوده...ما  "ن دوست داره دوست داشته باش...تو كه میدونی حمیدرضا بیماره...اصالرو هم كه او

همه میدونستیم...ولی فكر میكردیم شاید با ایجاد رابطه اش با تو...تاثیر بهتری در رفتارش داشته باشه...ولی 

حمیدرضا ادامه بدی...من برادر اونم و بهتر از هر متاسفانه اینطوری نشد...ببین الهام...صالح نیس به رابطه ات با 

كسی از وضعیت اون باخبرم...بذار تا اتفاق خاصی بین تو و اون نیفتاده كه درصد پشیمونیش بیش از حد بشه و جایی 

 برای جبران نمونده باشه...قضیه رو تمومش كنیم.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 6  

 

اه كردم و گفتم:یعنی من...زندگی من...احساس نزدیك منزل ما رسیده بودیم.با گریه به امیرمسعود نگ "تقریبا

 من...همه و همه بازیچه ای بود برای احتماالت شما؟!!!

 

امیرمسعود با صدایی غمگین صحبت میكرد:ببین الهام...من به خاطر همه چیز متاسفم...ولی به خدا...به جون 

ای خود توس...مطمئن باش گرچه شاید به اشكانم...به جون فرشته...به جون مادرم قسم میخورم كه این تصمیم بر

قول خودت در ابتدا ما تو رو بازیچه احتماالت خودمون قرار دادیم ولی حاال فكر میكنم هنوز جای جبران داره...دیر 

صالح نیس...باور كن...من  "لتری در انتظار داری...بودن در كنار حمیدرضا اصالآنشده...الهام تو شرایط خیلی ایده

ا به جایی و انتقال تو رو هم از این بیمارستان كردم...فردا برات یه نامه از بیمارستان میارم...تو رو به حتی فكر ج

بیمارستان دیگه ای معرفی كردم...بیمارستانی كه فقط مربوط به زنان و رشته ی خودته...در اونجا حداقل حمیدرضایی 

...باور كن الهام به خاطر خودت میگم...سعی كن وجود نخواهد داشت كه برای فراموش كردنش دچار مشكل بشی

 بفهمی.

 

رامی ماشین را جلوی درب خانه ما نگه داشت.چشمم روی انگشتری كه به نام حمیدرضا مدتی بود در انگشتم آبه 

وردم و گذاشتم روی داشبرد ماشین و بعد گردنبند فیروزه ای كه آكرده بودند خشك شد.انگشتر را از دستم بیرون 

شناییمان به توصیه مادرش برایم خریده شده بود را از گردنم كندم و كنار انگشتر گذاشتم.امیرمسعود آابتدای در 

 نها كرد و گفت:الهام...احتیاجی به این كارها نیس...میتونی اونها رو نگه داری.آنگاهی به 

 

زومی میدرضا گرفته فكر نمی كنم للبخند تلخی زدم و اشك صورتم را پاك كردم و گفتم:با توجه به تصمیمی كه ح

داشته باشه كه اونها رو پیش خودم نگه دارم...چرا كه چیزهای خیلی با ارزشتری رو در این میون از دست دادم كه 

 هیچ چیز جای اونها رو نخواهد گرفت.

 

 دستم را به طرف دستگیره ماشین بردم تا پیاده شوم كه امیرمسعود صدایم كرد:الهام

ی زدم و اشك صورتم را پاك كردم و گفتم:با توجه به تصمیمی كه حمیدرضا گرفته فكر نمی كنم لزومی لبخندتلخ

داشته باشه كه اونها رو پیش خودم نگه دارم...چرا كه چیزهای خیلی با ارزشتری رو در این میون از دست دادم كه 

 هیچ چیز جای اونارو نخواهد گرفت.

 

 بردم تا پیاده شوم كه امیرمسعود صدایم كرد:الهام... دستم را به طرف دستگیره ماشین

 

برگشتم و نگاهش كردم...مطلبی را میخواست به من بگوید كه گویا بار دیگر پشیمان شد...فقط بعد از چند ثانیه 

 گفت:هیچی...فردا منتظر باش تا برگه ی انتقالیت به بیمارستانی كه گفتم رو بیارم.

 

زیر لبی خداحافظی سردی كردم و به داخل خانه رفتم.مامان از حالت صورتم فهمید كه خیلی از ماشین پیاده شدم و 

گریه كرده ام ولی هیچی نگفت و فقط با نگاهی پر از غصه مرا تا باالی پله با چشم دنبال كرد.وقتی وارد اتاقم شدم 

رضا با من بازی كرده بود!!! با احساس برای دقایقی روی تختم نشستم و سرم را روی زانوانم قرار دادم...یعنی حمید

 كرد اصرار...كرد اصرار و گرفت قرار من راه سر ولی٬من...با عشق من...با وجودی كه خودش به بیماریش واقف بود
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 خودم با چه هر...كردم نمی باور نه...گذاشت؟ كنار مرا هم حاال...راحتی همین به بعد و...بكند خودش اسیر مرا تا

به نتیجه نمی رسیدم...اما باید باور میكردم...باور میكردم كه او دیگر نمی خواهد مرا ببیند...یا حتی با  میرفتم كلنجار

من صحبت بكند...او حتی امروز به خاطر اینكه من به بیمارستان میرفتم ترجیح داده بود در خانه بماند...نه 

 خدایا...نمی توانستم اینهمه بی مهری را باور كنم.

 

قدر مامان اصرار كرد نتوانستم شام بخورم.به طور كل اشتهایم را از دست داده بودم و سرم به شدت درد شب هر 

ن روز هم نتوانستم لب به صبحانه بزنم.وقتی كه امیرمسعود برای دادن برگه معرفی ام به آمیكرد...حتی فردای 

از شدت سردرد فقط بیرمق روی تختم دراز  مد هم ترجیح دادم مامان برگه را از او بگیرد و منآجلوی درب خانه 

 زده كه حرفی طبق.شناختم را بیمارستان٬ن نگاه كردمآكشیده بودم.وقتی كاغذ معرفی را از دست مامان گرفتم و به 

 مشخص هم را كارم روزهای حتی٬بود كرده معرفی تهران در زایمان و زنان تخصصی بیمارستانهای از یكی به مرا بود

نوعی با توجه به نفوذی كه داشتند خیلی سریع در بهترین شرایط برایم جا پیدا كرده بودند...اما در  به بودند كرده

 این میان خیلی چیزها برای من ارزشش را از دست داده بود كه برگشت پذیر نبودند.

 

*************** 

 

******** 

 

ده بودم كه تمام بچه های هم دوره ای من در نقدر بی حوصله و عصبی شآسال تحصیلی جدید من شروع شد ولی 

همان روزهای اول پی به حالتم برده بودند و زیاد دور و پرم نمی ماندند.اغلب در گوشه ای مینشستم.حتی حوصله 

دم مصنوعی كه فقط طبق یك برنامه خاصی كه آنگاه كردن به دیگران را هم از دست داده بودم.درست شبیه یك 

زهایم را سپری میكردم!!! صبحها به دانشگاه میرفتم و بعد از اتمام درسم یكراست به خانه برایش نوشته اند رو

نقدر كسل و بی حوصله بودم كه حد و اندازه ای آموزیم میرفتم آبرمیگشتم...روزهایی هم كه باید به محل جدید كار

 نداشت.دائم احساس میكردم..............

 

نقدر بی حوصله و عصبی شده بودم كه تمام بچه های هم دوره ای من در آی سال تحصیلی جدید من شروع شد ول

همان روزهای اول پی به حالتم برده بودند و زیاد دور و پرم نمی ماندند.اغلب در گوشه ای مینشستم.حتی حوصله 

ه اصی كدم مصنوعی كه فقط طبق یك برنامه خآنگاه كردن به دیگران را هم از دست داده بودم.درست شبیه یك 

برایش نوشته اند روزهایم را سپری میكردم!!! صبحها به دانشگاه میرفتم و بعد از اتمام درسم یكراست به خانه 

نقدر كسل و بی حوصله بودم كه حد و اندازه ای آموزیم میرفتم آبرمیگشتم...روزهایی هم كه باید به محل جدید كار

بار 2محكومیتم را سپری كنم.در طول مدتی كه گذشته بود نداشت.دائم احساس میكردم كه اسیری هستم و باید 

احسان با خانه تماس گرفته بود ولی به مامان اشاره كرده بودم كه بگوید من در خانه نیستم.در همان ایام هم وقتی 

باخبر شد كه رابطه من و حمیدرضا به بن بست رسیده خیلی اظهار تعجب كرده بود دائم اصرار داشت كه دلیلش را 

ورد و طفلك آبفهمد ولی بنا به خواهش من موضوع از احسان مخفی ماند و مامان یك دلیل واهی و دروغ برای او 

احسان هم باور كرد.در این میان خیلی نگران من بود ولی با توضیحاتی كه مامان برایش میداد فهمیدم تا حد زیادی 

بیش از حد دلتنگ حمیدرضا شده بودم.نمی دانم به از دلواپسی او كم شده است.هفته ی سوم مهر شروع شده بود.
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چه دلیل اما همیشه احساس میكردم همراهم است و حتی گاهی او را در كنار خودم احساس میكردم.باد سرد پاییزی 

خیلی تند و سریع درختها را عریان كرده بود درست مثل اینكه درختها هم مانند من بی حوصله شده بودند و با از 

برگهایشان گویی میخواستند غم دل خود را سبك كنند...اما چه زشت عریانی و تهی بودن خود را به دست دادن 

ورده آنمایش می گذاشتند...درست مثل من كه تنهایی و بی عشق شدنم بدترین حالتهای احساسی را در من پدید 

من به طول می انجامید و وقتی تازه به  نقدر در افكار خودم غوطه ور بودم و این حالت ساعتها درآبود...بیشتر مواقع 

مدم میفهمیدم كه چه مسافت طوالنی را با پای پیاده طی كرده ام.باد سرد پاییز كه به صورتم میخورد گاه آخودم می

نقدر پوستم را به سوزش می انداخت كه حس میكردم هر لحظه ممكن است پوست صورتم از شدت سرما ترك آ

نقدر در پاهایم احساس خستگی و درد داشتم كه بدون توجه به مردم آراه رفته بودم و  بخورد.ساعتها بود كه پیاده

 روی كه كیفم روی را سرم خستگی از.نشستم خیابان كنار جدول روی٬پیاده ای كه در حال عبور از پیاده رو بودند

به گوشم خورد:الهام...خانم  شناییآ صدای كه بود نگذشته زیادی مدت هنوز٬بستم را چشمهایم و دادم قرار بود پایم

 نعمتی...

 

سرم را باال گرفتم و به جهت صدا نگاه كردم.سهیال بود! با تعجب به من نگاه میكرد و وقتی مطمئن شد اشتباه نگرفته 

مد.به سختی از جایم بلند شدم و سعی كردم خودم را از دیدن او خوشحال نشان بدهم...ولی آبا خوشحالی به طرفم 

ز دیگری بود من مدتی بود كه حتی از خودم هم فرار میكردم! چه برسد به دوستان و به خصوص افرادی واقعیت چی

نها خاطرات حمیدرضا را برایم زنده میكردند.با صمیمیت خاصی دستم را گرفت و حالم را پرسید.با تمام آكه دیدن 

لپرسی و چند سوال متفرقه كمی مكث كرد و مده بود مسیری را با او همقدم شدم.بعد از احواآخستگی كه برایم پیش 

 پرسید:چرا از بیمارستان ما رفتی؟!! اونم بیخبر!!!

 

ن شد اما منتظر جوابم ماند.گفتم:من نرفتم...بلكه به صالحدید برادران آلبخند تلخی روی لبم نشست كه متوجه 

 شهیدی باید از اون بیمارستان صرفه نظر میكردم.

 

همان حال یكباره دست مرا هم گرفت و گفت:پس حدسم درست بوده!...با حمیدرضا به هم  سر جایش ایستاد و در

 ره؟آزدی...

 

نگاهش كردم و دوباره به راهم ادامه دادم و گفتم:به خدا خودمم نفهمیدم چی شد...تنها چیزی كه خوب فهمیدم این 

 وه و...بود كه حمیدرضا دیگه نخواس من رو ببینه!...حتی نخواس صدام رو بشن

 

با تعجب گفت:امكان نداره!!!...با اونهمه عشق و تعصبی كه روی تو داشت بخواد این تصمیم رو گرفته باشه...من 

 همیشه فكر میكردم تو تركش كردی!!!...با توجه به حال زاری كه اون توی بیمارستان داره و...

 

ن اشتباه نكرده بودم...او هم از این وضع ناراضی تمام وجودم از شنیدن اخباری در مورد حمیدرضا لرزید...پس م

 است! با عجله پرسیدم:حمیدرضا؟...مگه چطوری شده؟
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سهیال در ضمنی كه از دكه روزنامه فروشی یك مجله میخرید گفت:مثل مرغ پركنده...به خاطر همون حاالت 

ون رو نمی بینم...ولی خوب همین ظاهریش بود كه من همیشه فكر میكردم تو اون رو ترك كردی...البته زیادم ا

متوجه سرگشتگیش شدم...خیلی هم ضعیف شده...رنگ و روش خیلی  "مقدارم كه با اون برخورد داشتم كامال

زرد...عصبی تر از سابقم برخورد میكنه...خوب هر كس دیگه هم جای من بود با دیدن این حاالت اون یقین پیدا 

 گی كه خود شهیدی ها خواستن از اونجا بری!!!!!...عجیبه!!!!میكرد كه تو تركش كردی...ولی حاال می

 

مده ناراحت و ناراضی است چرا كه در غیر این صورت آحاال دیگر مطمئن شده بودم كه حمیدرضا از وضع پیش 

دلیلی نداشت حاالت او اینطور كه سهیال تعریف میكرد شده باشد.بعد از طی مسیری سهیال از من خداحافظی كرد و 

ر در دوران عقد به س "ن ازدواجش با دكترقدمی بود كه فعالآر پایان صحبتی كرد كه كمی باعث خوشحالیم شد و د

رزوی خوشبختی كردم.باالخره وقتی از من دور شد دوباره خاطرات آمیبردند.خیلی به او تبریك گفتم و برایش 

..نسبت به من...بدخلقی های حمیدرضا مثل همیشه همدم لحظه هایم شد...حساسیتهایش روی كامران.

 رقص با را نهاآ از كدام هر وریآیاد كه خاطره یك و هزار خالصه...میكرد صحبت من با كامران كه زمانی٬حمیدرضا

 حتی هك داشتم كسالت و خستگی احساس نقدرآ میرسیدم خانه به وقتی روزها نآ در.میگرفتم جشن چشمم از اشكی

را هم از دست داده بودم كه فقط از حالم جویا میشد اما من توان روحییم را  مامان سواالت به دادن پاسخ حوصله

مدتها پیش از دست داده بودم و حوصله هیچ چیز را نداشتم...بعد از خوردن غذایی مختصر به اتاقم میرفتم و دیگر 

ی گاه گوشآرده بود.ناخوددلم هوای حمیدرضا را ك "مدم.یكی از همان شبها نمیدانم به چه دلیل اما شدیداآبیرون نمی

ام را برداشتم و شماره اش را گرفتم با كمال تعجب دیدم بعد از سه زنگ تماس برقرار شد!!! از شدت هیجان و 

تمام هیجانم به نابودی  "خوشحالی داشتم دیوانه میشدم...اما وقتی صدای یك زن را از پشت خط شنیدم تقریبا

دارم خانمی كه پشت خط بود ابتدا اظهار بی اطالعی كرد و وقتی گفتم  كشیده شد.وقتی گفتم كه با حمیدرضا كار

ود نزدیك به یك ماه ب "دكترشهیدی را میخواهم بالفاصله در جواب من گفت كه گوشی واگذار شده است و تقریبا

ی و گوش كه این خانم صاحب جدید این شماره شده بود...با صدایی كه لبریز از غصه شده بود از او عذرخواهی كردم

ن شب هم با گریه به خواب رفتم.بابا طفلك فقط در سكوت مرا نگاه میكرد ولی میدانستم در آرا قطع نمودم.

تنهاییش به حال من اشك هم میریزد.مامان هم مثل او در درون خودش از غصه ای كه در وجود من النه كرده بود 

خیص داده بودند من در شرایطی هستم كه بهترین چیز تش "خورد میشد...اما هیچكدام مزاحم من نمیشدند...تقریبا

 برایم بنا به خواست خودم همان تنهاییم است.

 

بان مامان بنا به خواست احسان و با مشورت بابا برای مسافرت به كانادا عازم شد.بابا اصرار داشت كه با آاواخر 

فرستد ولی در ایام دانشگاهم بودم و به غیر از گذاشتن یك وثیقه ی چند میلیونی مرا هم برای مسافرت به كانادا ب

حوصله این كارها را هم نداشتم و با وجود تمام اصرارهای بابا و مامان از رفتن امتناع  "این مسئله اصال

بان شب هنگام به سوی كانادا پرواز كرد...حتی برای بدرقه اش هم به فرودگاه نرفتم و بابا هم وقتی آ28كردم.مامان

 ر اتاقم خوابیده بودم.برگشت من د

 

ماده كرده آصبح با صدای زنگ ساعت بیدار شدم.وقتی به طبقه پایین رفتم بابا رفته بود ولی طفلك صبحانه را برایم 

بود...اما طبق معمول این مدت اشتهایی نداشتم...كره و پنیر و مربا را در یخچال گذاشتم و زیر كتری را هم خاموش 
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چایی تلخ خوردم و بعد راهی دانشگاه شدم.از درب هال كه بیرون رفتم باران شروع شده  كردم...تنها یك استكان

ده نقدر به همه چیز بی تفاوت شآفصل پاییز هم برایم زیبایی نداشت. "بود ولی مدتها بود كه باران پاییزی و اصال

 زندگی برایم نامفهوم شده بود. "بودم كه اصال

 

ام شد.باران به شدت میبارید...از دانشكده كه بیرون رفتم كمی احساس گرسنگی كالسم در دانشگاه تم2:21ساعت

كردم از یك دكه روزنامه فروشی یك كیك به همراه شیر خریدم .همانطور كه راه میرفتم و باران هم حسابی خیسم 

را در سطل  كیك كرده بود به خوردن شیر و كیك مشغول شدم ولی بیشتر از دو تكه نتوانستم بخورم و بقیه شیر و

ید ب می چكآنقدر شدید شده بود كه دیگر از مقنعه و مانتوم آزباله كنار خیابان انداختم و به راهم ادامه دادم.باران 

قدم نرفته بودم كه 21اما برایم مهم نبود و همانطور از پیاده رو به سمت انتهای خیابان میرفتم.هنوز بیشتر از 

 یا برسونمت.شنیدم:الهام...سرما میخوری...ب

 

سر جایم میخكوب شدم...این صدای حمیدرضا بود.به سمت صدا برگشتم.اشتباه نكرده بودم!!! توی پیاده رو ایستاده 

بی كه بارش باران به صورتم ریخته بود را پاك كردم و فقط آبود و یك بارونی كرم رنگ به تن داشت.با یك دستم 

وردی؟ آن لحظه بفهمم...خدایا این چه بازی بود كه سر من در میآدر  نگاهش كردم...نمی توانستم احساس خودم را

بغض گلویم را گرفته بود...حالت خفگی داشتم...اگر باران نمی بارید شاید ریزش اشكهای چشم من توجه هر كسی 

 مد...دستش را به مقنعه ام كشید و با صدایی پر غصه گفت:خیسآرا به خود جلب میكرد...حمیدرضا به طرفم 

 شدی...سرما میخوری...بیا بریم داخل ماشین.

 

 میخته شده در دل من بودآدستم را گرفت.گرمی دستش به مراتب سوزنده تر از عشق و غصه ی به هم 

 قدم نرفته بودم كه شنیدم:الهام...سرما میخوری...بیا برسونمت.21هنوز بیشتر از

 سر جام میخكوب شدم...این صدای حمیدرضا بود.

ت صدا برگشتم.اشتباه نكرده بودم...توی پیاده رو ایستاده بود و یك بارونی كرم رنگ به تن داشت.با یك به سم

بی كه بارش باران به صورتم ریخته بود را پاك كردم و فقط نگاهش كردم...نمی توانستم احساس خودم را در آدستم 

غض گلویم را گرفته بود...حالت خفگی وردی؟ بآن لحظه بفهمم...خدایا این چه بازی بود كه سر من درمیآ

 داشتم...اگر باران نمی بارید شاید ریزش اشكهای چشم من توجه هر كسی را به خود جلب میكرد...

مد...دستش را به مقنعه ام كشید و با صدای غمگینی گفت:خیس شدی...سرما میخوری...بیا بریم آحمیدرضا به طرفم 

 داخل ماشین.

میخته شده در دل من بود.سوار آتش به مراتب سوزنده تر از عشق و غصه ی به هم دستم را گرفت.گرمی دس

مد...فقط آصدایم درنمی "ورد.حرف نمیزدم...اصالآماشینش شدم و او هم پشت رل نشست و ماشین را به حركت در

گریه  دم و فقطاشكم بود كه به وسعت همان لحظات بارانی از چشمم سرازیر بود.سرم را به شیشه كنارم گذاشته بو

ر غصه بود هی پآمیكردم.حمیدرضا یك  كلمه حرف نمیزد...فقط هر چند لحظه صدای بلند نفسش كه بیشتر شبیه به 

بعد از  "مده بود.تقریباآرا میشنیدم.به علت بارندگی شدید ترافیك عجیبی در خیابانهای اطراف دانشكده به وجود 

شویم.بعد از طی مسیری ماشین را به كنار خیابان برد...به درب  ن محدوده خارجآربع ساعت توانستیم از 2گذشت

كنارش تكیه داد و به من خیره شد.نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم...مثل این بود كه تازه بغضم در طی گذشت 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 1  

 

جه دقیقه متو01این روزهای تلخ به مرحله ی شكستن رسیده بود و هیچ اختیاری در من باقی نگذاشته بود.بعد از 

شدم سرش را به شیشه تكیه داده و چشمانش را بسته ولی از گوشه های چشمش اشكهایش را دیدم كه چطور 

سرازیر شده بودند.هنوز باران به شدت میبارید.نمی توانستم این صحنه را تحمل كنم...دستم رابه سمت دستگیره 

چشمهایش بسته بود گفت:الهام...بشین...بارون  بردم تا درب را باز كنم و پیاده شوم ولی حمیدرضا همانطور كه هنوز

 شدیده...سرما میخوری.

با گریه گفتم:حمیدرضا...چرا با من و خودت اینطوری كردی؟...می خواستی چه چیز رو به من ثابت كنی؟...مگه من 

ه پسرها ثل بقیچیكار كرده بودم؟...گناه من چی بود؟...نكنه فقط می خواستی به این نتیجه برسی كه ...كه تو هم م

میتونی دختری رو عاشق بكنی و...بعد زیر پا لگد مالش كنی...حمیدرضا من چه كار كرده بودم كه باید اینطوری 

مجازات میشدم؟...چرا فكر كردی كه من از روی ترحم به عشق خودم با تو ادامه دادم...چرا نخواستی باور كنی كه با 

فهمی كه من اونقدر عاشقتم كه مشكل عصبی تو موضوعی حل شده برای تمام وجودم دوستت دارم...چرا نخواستی ب

 منه...چرا؟...چرا؟

 به هق هق افتاده بودم............... 

به هق هق افتاده بودم ولی حمیدرضا یك كلمه حرف نمیزد فقط اشكهایش بود كه از گوشه چشمش سرازیر 

بدون اینكه كلمه ای صحبت بكند ماشین را روشن كرد و مرا تا  بودند.بعد از چند دقیقه چشمانش را باز كرد و دوباره

جلوی درب منزلمان رساند.منتظر ماند تا از ماشین پیاده شوم.دستش را گرفتم و گفتم:حمیدرضا...به خدا دوستت 

با  نن راست میگم...بیا مثل سابق بشیم...به هیچ كس اجازه حرف زدن نمیدم...به خدا راست میگم...مآدارم...به قر

 هر وضعی كه تو بخوای راضی هستم...من فقط میخوام دوستم داشته باشی...مثل سابق...فقط همین.

دستش را از دستم خارج كرد ولی اینبار خودش دستم را گرفت...اما باز هم ساكت بود...به دستم نگاه میكرد...به 

 انگشتانم را در پنجره چشمان جذابش ضبط تك تك انگشتانم نگاه میكرد...مثل این بود كه میخواست تمام زوایای

رامی دستم را روی پایم گذاشت و صورت خودش را به سمت شیشه كنارش برگرداند و با صدایی كه آبكند.بعد به 

 پر از غصه بود گفت:الهام...پیاده شو.

 گریه لحظه ای رهایم نمی كرد...گفتم:حمیدرضا چرا سعی داری بینمون فاصله ایجاد كنی؟

 ره به من نگاه كرد و گفت:الهام پیاده شو و بیشتر از این خودت رو اذیت نكن.دوبا

بار دیگر دستش را گرفتم و گفتم:حمیدرضا...اگه برم خودم رو اذیت كردم...چرا نمیخوای باور كنی كه من از روی 

 ..نمیتونم باور كنم كه...ترحم با تو نموندم...من دوستت دارم...من اگه برم دیوونه میشم...حمیدرضا به خدا سخته.

دستش را از دستم خارج كرد و با دو دستش صورتم را گرفت...برای لحظاتی فقط به چشمهایم خیره شد...بعد 

یه  "حمیدرضایی وجود نداشته...فكر كن من اصال "گفت:الهام...اشك نریز...التماس نكن...برو...برو فكر كن اصال

 مدتی تو رو بازیچه قرار بدم...تو رو خدا اینطوری گریه نكن. موجود كثیفی بودم كه فقط خواستم یه

 جواب دادم:نمیتونم...به خدا دارم دق میكنم...چرا باور نمیكنی؟

همانطور كه صورتم را بین دستانش نگه داشته بود ادامه داد:به من گفتن...نباید با زندگیت بازی كنم...به من 

صومی و پاك...به من گفتن...اگه دوستت دارم باید تركت بكنم...تركت بكنم تا گفتن...تو حیفی...به من گفتن...تو مع

تو زندگی بكنی...باور نكردم...ادامه دادم چون عاشقت بودم...چون فكر میكردم...مال منی...ولی حاال به جایی رسیدم 
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ه خدا ه باشم...الهام برو...تو رو بباید تركت كنم...نمی خوام تو غصه دار بشی...نمیخوام اذیتت كرد "كه...میبینم واقعا

 برو.

با انگشتهای شصتش اشكهایم را پاك میكرد ولی مگر حریف اشكهایم میشد...دست خودم نبود من حمیدرضا را 

میپرستیدم و حاال كه بعد از مدتی او را دیده بودم حاضر بودم دست به هر كاری بزنم ولی او دست از قطع رابطه اش 

 ره گفت:الهام...گریه نكن...برو...برو دنبال زندگیت...برو.با من بردارد.دوبا

 دستهایش را از صورتم جدا كردم و گفتم:باشه...میرم...ولی به یه شرط...به این شرط كه بگی دوستم نداری.

 سرش را پایین انداخت و گفت:اگه فقط این رو میخوای باشه...برو...دوستت...ندارم.

دادم و گفتم:اینطوری نه...تو چشمام نگاه كن...قسم بخور...قسم بخور كه دیگه دلت بازویش را گرفتم...تكانش 

نمیخواد من رو ببینی...حاال به هر دلیلی كه خودت میدونی برای من فرقی نمیكنه...فقط به چشمام نگاه كن و 

 رم....ولی به خدا من میمیبگو...بگو كه دوستم نداری و دیگه هیچ وقت دلت نمیخواد من رو ببینی...نگام كن...بگو..

سرش را باال گرفت و به چشمهایم خیره شد...حلقه اشك را در پشت شیشه عینكش هم به وضوح در چشمانش 

 رامی گفت:با تو چیكار كنم؟...چیكار كنم كه اینطوری اشك نریزی...آتشخیص میدادم.به 

زار آدونم...پس چرا هم خودت و هم من رو به سرعت به میان حرفش رفتم و گفتم:حمیدرضا تو دوستم داری...می

میدی...بذار مثل سابق ببینمت...فقط همین...به خدا اگه نذاری...اون وقته كه تو با زندگی من بازی كردی نه 

 االن...حمیدرضا زندگی من تویی...بفهم.

همیدم مجبور بعد از ظهر شده بود...گوشی همراهش زنگ خورد.از لحن صحبتش با تلفن ف2:21"ساعت تقریبا

خ...خدایا.گوشی اش را قطع كرد و فقط نگاهم كرد.برگشتم و دستگیره درب را آاست به بیمارستان برود...

ن را باز كردم دیگر قدرت حرف زدن حتی یك كلمه را هم نداشتم...مثل این بود كه تمام حرفهایم را گفته آگرفتم...

بستم مستقیم به سمت درب حیاط رفتم به محض اینكه با كلید  بودم و هیچ نتیجه ای را برایم نداشت.وقتی درب را

درب را باز كردم ماشینش را روشن كرد و رفت.وارد حیاط شدم و با وجود ریزش باران همانجا به پشت درب تكیه 

 واز شدم.وقتی وارد خانه شدم باز هم سرم درد میكرد.دوش گرفتم وآدادم و روی زمین نشستم و دقایقی با باران هم

ن هم به خاطر اینكه برای خوردن یك قرص مسكن مجبور به این كار شدم در غیر این آب خوردم آتنها یك لیوان 

ب را هم رغبتی به خوردنش نداشتم.رفتم به اتاقم و زیر پتویم خزیدم و بعد از آصورت حتی همان یك لیوان 

لفن بیدار شدم وقتی گوشی را برداشتم بود كه از صدای زنگ ت8:21گذشت دقایقی باالخره به خواب رفتم.ساعت

نزدیك بود از خوشحالی سكته كنم چون بعد از مدتها صدای گرم و عاشق حمیدرضا را از پشت خط میشنیدم!!! 

خواست كه تا نیم ساعت دیگر حاضر شوم و با او برای شام به بیرون بروم...خدایا یعنی نظرش تغییر كرده 

ن جریانات به من چه میگفتند...فقط و فقط مهمترین قضیه آمامان و بابا بقیه بعد از مهم نبود كه  "بود؟...برایم اصال

برای من این بود كه حمیدرضا خواسته بود با او به بیرون بروم...درست مثل گذشته ها.نمی دانستم دچار چه احساسی 

ه شدم و درست نیم ساعت بعد مادآمده بود اما باالخره آشده بودم چرا كه گریه و خنده هر دو با هم به سراغم 

حمیدرضا جلوی درب خانه ی ما بود.قبل از اینكه از خانه بیرون بروم برای بابا یادداشت گذاشتم و نوشتم كه شام با 

برایم مهم نبود بعد از اینكه برگردم چه واكنشی از او خواهم دید من به تنها  "حمیدرضا بیرون خواهم بود.اصال

 ن با حمیدرضا بود و بسچیزی كه فكر میكردم بود
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بود كه از صدای زنگ تلفن بیدار شدم وقتی گوشی را برداشتم نزدیك بود از خوشحالی سكته كنم 8:21ساعت

چون بعد از مدتها صدای گرم و عاشق حمیدرضا را از پشت خط میشنیدم!!! خواست كه تا نیم ساعت دیگر حاضر 

ا بقیه مهم نبود كه مامان و باب "عنی نظرش تغییر كرده بود؟...برایم اصالشوم و با او برای شام به بیرون بروم...خدایا ی

ن جریانات به من چه میگفتند...فقط و فقط مهمترین قضیه برای من این بود كه حمیدرضا خواسته بود با او به آبعد از 

خنده هر دو با هم به بیرون بروم...درست مثل گذشته ها.نمی دانستم دچار چه احساسی شده بودم چرا كه گریه و 

ماده شدم و درست نیم ساعت بعد حمیدرضا جلوی درب خانه ی ما بود.قبل از اینكه از آمده بود اما باالخره آسراغم 

م نبود برایم مه "خانه بیرون بروم برای بابا یادداشت گذاشتم و نوشتم كه شام با حمیدرضا بیرون خواهم بود.اصال

ی از او خواهم دید من به تنها چیزی كه فكر میكردم بودن با حمیدرضا بود و بعد از اینكه برگردم چه واكنش

میشد ن نآنقدر خوشحال بودم كه حد و اندازه ای برای آبس.برای شام رفتیم به همانجایی كه همیشه با هم میرفتیم.

وجه بودم كه این حالت را در من فهمیده بود.در تمام مدتی كه شام خوردیم مت "تعریف كرد.حمیدرضا كامال

ظاتم نقدر لحآدر این مدت گذشته  "حمیدرضا اشتهایی برای غذا خوردن ندارد البته خودم از او بدتر بودم چرا كه كال

ن لحظات با وجود بودن حمیدرضا هم میلی به خوردن آرا با ضعف اعصاب و كم خوراكی گذرانده بودم كه حتی در 

دم.بعد از دقایقی كه متوجه شد منهم میلی به خوردن غذا ندارم دستش را از غذا خوردن افتاده بو "غذا نداشتم و كال

ت ره...درسته...من هنوزم دوستآوردم تو رو بیرون كه مطلبی رو بهت بگم...آروی دستم گذاشت و گفت:ببین الهام...

و ی این موضوع ردارم...شاید خیلی بیشتر از اونچه كه تصورش رو بكنی...ولی دیگه قصد ازدواج ندارم...تو میتون

 بپذیری كه همدیگر رو دوست داشته باشیم ولی هیچ وقت...با هم ازدواج نكنیم!!!

 لبخندی زدم و گفتم:مهم نیس...تو فقط مثل گذشته بذاری تو رو ببینم برای من كافیه.

ه من با ك دستش را از روی دستم برداشت و به صندلیش تكیه داد و گفت:و هیچ وقت در هیچ شرایطی نخواهی گفت

 تو و زندگیت و احساست بازی كردم؟

 جواب دادم:نه...به خدا این حرفها رو نمیزنم...فقط بذار با تو بمونم...همین.

 لحظه ای مكث كرد و گفت:و اگه بعد از مدتی تركت كردم...حتی اون وقت؟...این حرفها رو نمیزنی؟

یه قسم بخوری كه دوستم نداری و دیدن من برات گفتم:اون روزی كه خواستی دوباره تركم بكنی...فقط كاف

وره...به خدا...حمیدرضا...اون موقع هر وقت باشه قول میدم بدون هیچ اعتراضی و حتی هیچ گریه ای مانعی آعذاب

 برای تركت نشم.

تكیه اش را از صندلیش جدا كرد و دوباره دستش را روی دستم گذاشت.لبخندی روی صورتش نشست و به 

 خیره شد و گفت:الهام...قول بده...اگه روزی این اتفاق افتاد و تركت كردم غصه نخوری...و گریه هم نكنی.چشمهایم 

به میان حرفش رفتم و گفتم:حمیدرضا بعد از اینهمه مدت كه دوباره پیشم برگشتی نمیخوای دست از این حرفات 

خدا میخوام هیچ وقت اون روز نرسه كه بازم قصد برداری...بذار با خیال موندگاریتم كه شده خوش باشم...گر چه از 

 تركم رو داشته باشی.

 برای دقایقی.................. 

به میان حرفش رفتم و گفتم:حمیدرضا بعد از اینهمه مدت كه دوباره پیشم برگشتی نمیخوای دست از این حرفات 

دا میخوام هیچ وقت اون روز نرسه كه بازم قصد برداری...بذار با خیال موندگاریتم كه شده خوش باشم...گر چه از خ

 تركم رو داشته باشی.
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برای دقایقی دستم را در دستش میفشرد و فقط به دستهایمان خیره شده بود.بعد از گذشت دقایقی خواست كه اگر 

م و اشین شدینجا برویم.منهم موافقت كردم.بعد از اینكه پول غذا را حساب كرد سوار مآدیگر میلی به غذا ندارم از 

در خیابانها گردش كردیم و در این مدت برایم گفت در طول مدتی كه به حالت قطع رابطه با 00تا نزدیكیهای ساعت

ن لحظات چه پیاده و چه زمانهایی كه در ماشین آهم سر میكردیم حتی یك لحظه نبوده كه از من غافل باشد.در تمام 

مروز به علت شدت بارندگی و بی تفاوتی من نسبت به خیس شدنم در زیر بودم حمیدرضا مرا دنبال میكرده تا اینكه ا

باران طاقت نیاورده است و به دنبال من از ماشین پیاده میشود و مرا با خود سوار ماشین میكند...وقتی تمام این 

ش به صورتحرفها را میزد سرم را به پشت صندلی تكیه داده بودم و از صدایش...عشقش...محبتش...و نگاه كردن 

ن لحظات تنها چیزی را كه از خدا میخواستم این بود كه ای كاش هیچ وقت این دقایق به پایان آلذت میبردم.در 

 نرسد.

گذشته بود كه جلوی درب منزلمان رسیدیم.باید از او خداحافظی میكردم.وقتی از ماشین پیاده میشدم 00ساعت از 

كه نكند دوباره فردا حمیدرضا برگردد سر تصمیم قبلی خودش و بار برای لحظه ای تمام وجودم را ترس فرا گرفت 

دیگر از من دوری كند.به سرعت به طرفش برگشتم...بازویش را گرفتم و گفتم:حمیدرضا...فردا تو رو دوباره میبینم 

 یا نه؟

 ت؟للبخند قشنگی به صورتش نشست و با یك دستش صورتم را لمس كرد و گفت:فردا چه ساعتی بیام دنبا

 از خوشحالی نمیدانستم چه كار بكنم جواب دادم:حمیدرضا...خیلی دوستت دارم.

 از ماشین پیاده شدم...هنوز درب ماشین را نبسته بودم كه حمیدرضا دوباره گفت:نگفتی چه ساعتی بیام دنبالت...

 كالسم شروع میشه.2:25نگاهش كردم و گفتم:صبح ساعت

 بالت خیلی زود نیس؟...چون خودمم باید به بیمارستان برم.بیام دن6:21كمی فكر كرد و گفت:

خندیدم.گفتم:من حاضرم از همین االن با تو باشم تا فردا...حمیدرضا تو هر كاری بكنی نمیتونی جبران روزهایی كه 

 صبح بیای دنبالم.5نذاشتی تو رو ببینم رو به جا بیاری...پس مطمئن باش حاضرم...حتی اگه 

 منتظرم باش.6:21سخندید و گفت:پ

وقتی رفت به علت سردی هوا سریع به داخل خانه رفتم ولی این بار دوباره دلم از عشق حمیدرضا گرم شده 

 "بود.داخل خانه كه رفتم فهمیدم بابا هنوز نیامده...بنابراین یادداشتی كه برایش گذاشته بودم را پاره كردم.تقریبا

رامش نصیبم نشده بود...اما آم...خوابی كه مدتها بود به طور واقعی و با ماده ی خواب شده بودآبعد از نیم ساعت 

رامش و گرمی عشق بار دیگر در وجودم شعله انداخته بود كه به خوابی آامشب با دیدن دوباره ی حمیدرضا چنان 

انه بود ردن صبحمدن بابا به خانه را هم متوجه نشدم.صبح كه بیدار شدم بابا در حال خوآلذت بخش فرو رفتم و حتی 

شپزخانه رفتم متوجه شدم از اینكه دوباره لبخند و خوشحالی را در چهره ی من میدید چقدر راضی به نظر آوقتی به 

میرسید.وقتی برای خودم چایی میریختم صدای مهربانش را شنیدم كه گفت:الهام جان...بابا...دیشب هر چی تماس 

 تی...شماره همراهتم جواب نمیداد...جایی رفته بودی؟گرفتم كه بگم شب دیر میام گوشی رو برنداش

ام با ره...دیشب شآچایی را كه ریختم روی میز گذاشتم و در ضمنی كه شروع به خوردن صبحانه ام كرده بودم گفتم:

 حمیدرضا رفته بودم بیرون.
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ت و فقط به من نگاه لقمه ای را كه برای خودش درست كرده بود تا به دهانش بگذارد در نیمه ی راه نگه داش

نچه كه شنیده بود شك كرده بود.نگاهش نمی كردم اما میدانستم چقدر از آكرد...مثل این بود كه برای لحظاتی به 

 حرفم تعجب كرده است.ادامه دادم:امروز صبحم برای بردن من به دانشگاه...جلوی درب میاد به دنبالم.

هم صحبت نكرد.به طرز عجیبی به فكر فرو رفته بود.بعد از دقایقی  بابا لقمه اش را در دهانش گذاشت ولی یك كلمه

هم چایی اش را خالی سر كشید و از روی صندلیش بلند شد.صورت مرا هم بوسید...وقتی داشت از درب هال بیرون 

ودم خمیرفت شنیدم كه گفت:الهام جان...بابا مراقب خودت باش...اگه كاری داشتی با من تماس بگیر...هر جا باشی 

 رو میرسونم.

خندیدم و تشكری كردم و بعد از خداحافظی بابا رفت.صبحانه ام را بعد از مدتها با اشتهایی كامل خوردم وقتی از 

درب خانه بیرون رفتم حمیدرضا در ماشینش منتظرم بود.خدایا چقدر از دیدن دوباره اش خوشحال بودم.وقتی در 

پر از عشق و محبت بود اما خسته به نظر میرسید.حدس زدم باید شب  ماشینش نشستم با اینكه نگاهش مثل همیشه

گذشته را به مطالعه گذرانده باشد چون چشمهایش پف خاصی داشت.جلوی درب دانشگاه كه مرا پیاده كرد شماره 

 جدید گوشی اش را هم بهم داد...خندیدم و گفتم:چرا شماره قبلیت رو فروختی؟

 ه همون دلیلی كه خودت میدونی...نمیخواستم با من تماس بگیری.لبخندی زد و نگاهم كرد.گفت:ب

 خندیدم و در جوابش گفت:دلت اومد؟...مگه من رو دوست نداشتی؟

ماشین را خاموش كرد به صندلیش تكیه داد و برای چند لحظه به چشمهایم خیره شد و گفت:ای كاش فقط دوستت 

 دم...به همین دلیلم هس كه دارم با زندگیت بازی میكنم...داشتم...ولی مشكل من این بود كه دیوونه ات بو

 دوباره خندیدم و گفتم:منم عاشق همین بازیتم...

 از ماشین پیاده شدم.بعد كه وارد محیط دانشكده شدم او حركت كرد و رفت.

*********************** 

*********** 

اما او خیلی مهربانتر و عاشقتر از گذشته رفتار میكرد ولی رابطه ی من و حمیدرضا خیلی زود دوباره مثل سابق شد.

خیلی ضعیف و خسته بود!!! نمی فهمیدم دلیلش چه چیزی میتواند باشد!!! رنگ چهره اش زرد شده بود! هر وقت كه 

بیرون میرفتیم برعكس من كه اشتهایم برگشته و مثل قبل شده بودم و غذا میخوردم او خیلی زود سیر میشد و در 

مام مدتی كه من غذا میخوردم فقط با عشق و محبت زیاد به من نگاه میكرد وقتی اصرار میكردم كه او هم غذا ت

 بخورد میگفت:اگه غذا بخورم ممكنه دقایقی از دیدنت غافل بشم...اونوقت جبران اون دقایق برام امكان نداره...

م و باعث خوشحالی من بود دست برداشتن از بهانه مهمترین تغییر اخالقی و روحی كه در حمیدرضا متوجه شده بود

جویهایش بود...دیگر مثل گذشته به خاطر دالیل واهی و بی ارزش لحظاتمان را تلخ نمی كرد...از اینكه كسی به من 

نگاه كند و یا اینكه چرا من به چیزی خیره میشوم...و یا از اینكه به كسی نگاه میكردم...دیگر ایراد نمی 

دم عجیبی شده بود...بیشتر لحظاتی كه با هم بودیم دوست داشت به جایی خلوت برویم و من آدرضا گرفت...حمی

حرف بزنم...حرف بزنم و او در سكوتش به من نگاه بكند...خیلی كم حرف شده بود و فقط اصرار داشت تا من 

م در فكر میكرد "د كه گاهان لحظات چنان نگاههایی عمیق و عاشقانه به صورت من میكرآبرایش صحبت بكنم...در 

 عمق چشمهای جذاب و مهربانش در حال غرق شدن هستم..
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مهمترین تغییر اخالقی و روحی كه در حمیدرضا متوجه شده بودم و باعث خوشحالی من بود دست برداشتن از بهانه 

ن ..از اینكه كسی به مجویهایش بود...دیگر مثل گذشته به خاطر دالیل واهی و بی ارزش لحظاتمان را تلخ نمی كرد.

 نمی ایراد دیگر٬نگاه كند و یا اینكه چرا من به چیزی خیره میشوم...و یا از اینكه به كسی نگاه میكردم

 من و مبروی خلوت جایی به داشت دوست بودیم هم با كه لحظاتی بیشتر...بود شده عجیبی دمآ حمیدرضا...گرفت

اه بكند...خیلی كم حرف شده بود و فقط اصرار داشت تا من نگ من به سكوتش در او و بزنم حرف...بزنم حرف

م در فكر میكرد "ن لحظات چنان نگاههایی عمیق و عاشقانه به صورت من میكرد كه گاهاآبرایش صحبت بكنم...در 

 "عمق چشمهای جذاب و مهربانش در حال غرق شدن هستم.ماندن مامان در كانادا طوالنی شده بود ولی من اصال

شده بودم چرا كه تمام وجود زندگی من در دیدارهایی كه با حمیدرضا داشتم خالصه میشد.روزی هم كه دلتنگش ن

پای تلفن به او گفتم كه روابطم را با حمیدرضا دوباره از سر گرفته ام برعكس تصورم كه فكر میكردم كلی جیغ و داد 

 تو خوشحالی...منم راضی ام... اینكه از:گفت و كرد سكوت لحظاتی برای تنها٬و فریاد راه بیندازد

مده چون مرا دوست دارد آمد اما زدم به پای عشق مادریش و اینكه با تمام مسائل پیش آجوابش كمی برایم عجیب 

پس برای عشقم نیز ارزش قائل است.اواسط اسفند ماه بود و مامان هنوز نیامده بود.دوشنبه ها نه دانشگاه داشتم و نه 

 ویالی هب هم با باشم راضی هم من اگر كه گفت تلفن پای حمیدرضا وقتی صبح روز نآ بنابراین٬به بیمارستان میرفتم

 كیی اینكه با روز نآ.نشستم حمیدرضا مدنآ منتظر و شدم مادهآ سریع.كردم ذوق كلی برویم چالوس جاده در نهاآ

فتاب لذت خاصی بهم دست آ زیر در ایستادن از كه تابید می قشنگی فتابآ چنان اما بود اسفند روزهای از

 "نشده بود كه با شنیدن دو بوق كوتاه فهمیدم حمیدرضا جلوی درب منتظرم است.هوا واقعا 01میداد.ساعت هنوز

عالی بود.درست مثل اینكه خورشید با تمام نیرویش قصد بیداری درختها را داشت و ننه سرمای اسفندماه را به زانو 

ن روز حس خاصی در وجود خود پیدا كرده بود آفتاب آش پریده بود ولی او نیز از نشانده بود.حمیدرضا با اینكه رنگ

 در.بود قشنگی بسیار جای.بودیم رسیده ویال جلوی كه بود00:21"و من این را از برق چشمهایش میفهمیدم.تقریبا

نها میشد حتی آت با دیدن راح خیلی كه بودند زیاد نقدرآ اما٬نهاآ برگی بی وجود با كه درختان از انبوهی با كوه دل

ن را هم تصوركرد.قبل از اینكه به ویال برسیم حمیدرضا از كبابی وسط راه ناهار را هم آتابستان و بهار زیبای 

ن شدم.صدای رودخانه آخرید.وقتی وارد باغ شدیم تازه متوجه بزرگی و زیبایی خیره كننده ی محیط و ساختمان 

د كه برای چند لحظه ایستاده بودم و گوش میكردم تا اینكه حمیدرضا با كرج به قدری به من احساس لذت میدا

 رام گفت:خانوم خوشگله...من خسته شدم...بریم داخل...............آصدایی 

صدای رودخانه كرج به قدری به من احساس لذت میداد كه برای چند لحظه ایستاده بودم و گوش میكردم تا اینكه 

 گفت:خانم خوشگله...من خسته شدم...بریم داخل.رام آحمیدرضا با صدایی 

معلوم بود از اینكه به خاطر من چند دقیقه مجبور بوده روی پا بایستد چقدر  "نگاهش كردم راست میگفت كامال

ن نان و كباب و گوجه بود به همراه نوشابه در دست داشت و منتظر بود تا من آخسته شده است.كیسه ای را كه در 

با هم وارد ویال بشویم.سریع به كمكش رفتم و با هم وارد ساختمان شدیم...داخل ویال هم درست  رضایت بدهم و

مثل خانه خودشان معلوم بود با سلیقه ی مادرش تزئین شده است.همه چیز مرتب بود.سرایدار باغ از دیدن ما خیلی 

شپزخانه رفتم و بشقاب و آصدا كند.به خوشحال شده بود و دائم به حمیدرضا اصرار داشت كه اگر كاری دارد او را 

 غذایمان ناهارخوری میز روی دارد قصد حمیدرضا شدم متوجه.كردم پیدا هم را سفره تا گشتم كمی٬قاشق برداشتم

 بخوریم؟ رو ناهارمون بالكن توی میشه...عالیه خیلی هوا...حمیدرضا:گفتم بالفاصله بنابراین بخوریم را
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 من كرد و گفت:باشه...چرا نمیشه...پس من میرم یه فرش توی بالكن پهن كنم.برگشت و با لبخند نگاهی به 

نجره ب كردم و گذاشتم روی گاز.از پآوقتی بیرون رفت كتری تمیزی كه داخل یكی از كابینتها بود را برداشتم و پر 

به  ر پهن كردن فرشكه به بیرون نگاه میكردم دیدم سرایدار باغ به محض دیدن حمیدرضا برای كمك كردن به او د

ب كرج خیره شد ولی چنان غمی در آمد.حمیدرضا به نرده های بالكن تكیه داد و برای دقایقی به رودخانه پر آبالكن 

ن ممكن است از حركت آعمق چشمانش دیدم كه برای لحظه ای حس كردم قلبم به شدت درد گرفته است و هر 

ورم آ ن فرو رفته بود بیرونشآاینكه حمیدرضا را از عمق غصه ای كه در بازایستد.بالفاصله پنجره را باز كردم و برای 

 گفتم:حمیدرضا...غذا رو بیارم؟

 به سمت من برگشت و گفت:صبركن بیام كمكت...

 خیلی...الهام:گفت و كرد نگاه صورتم به و ایستاد كنارم كه برمیداشتم را بشقابها داشتم٬مد داخل ساختمانآو بعد 

 ی كاش هیچوقت جدایی نبود...ا...دارم دوستت

خندیدم و صورت مهربانش را بین دستانم گرفتم و گفتم:اگه تو میل به جدایی نداشته باشی...مطمئن باش فقط مردن 

 منه كه میتونه من رو از تو جدا كنه...

 دستش را روی لبهایم گذاشت و گفت:نه...الهام...حرف مرگ رو نزن...فقط از موندن و زندگی بگو.

حرف ناهار رو بزنیم بهتره...چون اگه بیشتر از این بخوایم برای هم انشا بخونیم كبابا  "خنده ام گرفت و گفتم:فعال

 سرد میشن.

حمیدرضا لبخند قشنگی زد و بعد ظرفها را به بالكن برد و من هم در این فاصله چایی را دم كردم.ناهار خیلی مزه 

فتاب به قدری دلچسب بود كه بعد از خوردن چایی آایط حسابی چسبید.ن هوا و شرآكرد و بعد خوردن چایی در 

 وردم...حمیدرضا با تعجب گفت:میخوای بخوابی؟!!آرفتم و دو بالشت از داخل ساختمان 

 فتابش خیلی دلچسبه.آره...آگفتم:

 دوباره گفت:ممكنه سرما بخوری.

 من اون رو بخورم.فتاب قشنگ سرما كجا بود كه بیاد و آخندیدم و گفتم:با این 

 بعد دراز كشیدم به حمیدرضا گفتم كه او هم دراز بكشد ولی در جوابم گفت:دوست دارم وقتی خوابی نگات بكنم.

 خندیدم و گفتم:خوب پس هر وقت خسته شدی بخواب.

ز خوام ارام و غمگین گفت:ای كاش خسته میشدم...ولی حاال در شرایطی ام كه حتی دقیقه ای رو هم نمیآبا صدایی 

 دست بدم.

خوابم  "و همانطور كه نشسته بود شروع كرد به نوازش موهای من.دقایقی بیشتر طول نكشید كه من واقعا

برد.نمیدانم چه مدت خوابیدم اما با صدای بوق اتومبیلی كه وارد حیاط ویال شده بود بیدار شدم.حمیدرضا كنارم 

بالكن نگاه كردم و ماشین امیرمسعود كه به همراه فرشته و اشكان به نبود.به همان حال دراز كشیده از الی نرده های 

مده بودند را شناختم.به دلیل انبوه درختان با اینكه برگی هم نداشتند اما همان شاخه های بی برگ مانع میشد آباغ 

بی نهایت خوشحال نها را میدیدم.امیرمسعود وقتی حمیدرضا را در باغ دید آنها مرا ببینند ولی من به راحتی آكه 

 نهمهآغوش گرفت كه حتی من نیز از آشد.سریع از ماشین پیاده شد و با چنان عشق برادرانه ای حمیدرضا را در 

محبت لذت بردم.فرشته هم خیلی خوشحال شده بود و با اینكه اشكان در بغلش خواب بود اما با سختی از ماشین 

 مده حالآدم به محض اینكه حمیدرضا گفت كه با من به باغ پیاده شد و با حمیدرضا احوالپرسی كرد.متوجه ش
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امیرمسعود دگرگون شد حتی برای لحظاتی چهره ی فرشته هم در هم رفت.با نگاهی پرسشگرانه اطراف را برای 

نجا خوابیده ام.برای لحظه ای آنها گفت كه من آدیدن من از نظر گذراندند ولی حمیدرضا با اشاره به بالكن به 

نها حكمفرما شده بود...میدانستم از زمانی كه رابطه ی ما دوباره برقرار شده بود آیبی بین هر سه نفر سكوت عج

هیچكس از خانواده ی حمیدرضا از موضوع باخبر نیست...ولی هیچ وقت این موضوع برایم مهم نبود.لحظه ای متوجه 

و گفت:حمیدرضا...مگه تو قول نداده بودی  رامی رو كرد به حمیدرضاآشدم امیرمسعود به ماشینش تكیه داد و به 

دیگه سر راهش قرار نگیری...مگه تو نگفته بودی كه خیلی دوستش داری...مگه قرار نبود به خاطر عشقتونم كه شده 

 اون رو...

حمیدرضا نگذاشت امیرمسعود حرفش را تمام كند در حالیكه به یكی از درختها تكیه داده بود 

 تم...من كه چه بخوام و چه نخوام باید اون رو...گفت:امیرمسعود...نتونس

مد و گفت:حمیدرضا...تو رو به خدا بسه...به جای این حرفا بیا اشكان رو از آاین بار فرشته به میان حرف حمیدرضا 

 من بگیر...خسته شدم.

اشته شته به عمد نگذحمیدرضا تكیه اش را از درخت جدا كرد و اشكان را كه خواب بود از فرشته گرفت.میدانستم فر

حمیدرضا حرفش را تمام كند...حرفی كه حاال برای من معمایی شده بود...یعنی حمیدرضا چه چیزی میخواست 

بگوید؟!!! وقتی كه حمیدرضا با اشكان وارد ساختمان شد متوجه شدم فرشته به سمت امیرمسعود رفت و با عصبانیت 

ر راحت باشه...تو دیگه عذابش نده...گناه داره...بیشتر از این با اعصاب گفت:بسه...بسه امیرمسعود...تو رو به خدا بذا

 اون و خودت و بقیه بازی نكن...تو رو به خدا بذار اونطوری كه دوست داره زندگی كنه.

 خدایا فرشته از چی حرف میزد؟!!!.

فت و با عصبانیت وقتی كه حمیدرضا با اشكان وارد ساختمان شد متوجه شدم فرشته به سمت امیرمسعود ر

گفت:بسه...بسه امیرمسعود...تو رو به خدا بذار راحت باشه...تو دیگه عذابش نده...گناه داره...بیشتر از این با اعصاب 

 اون و خودت و بقیه بازی نكن...تو رو به خدا بذار اونطوری كه دوست داره زندگی كنه.

ورت فرشته و امیرمسعود میدیدم!!! به قدری اندازه ی این خدایا فرشته از چی حرف میزد؟!!! غصه را به وضوح در ص

نمی توانستم بفهمم این ترس و لرز دل من از چیست!!! و در  "غصه زیاد بود كه برای لحظه ای دلم لرزید...ولی اصال

نهایت مشكل عصبی حمیدرضا به یادم آمد و حدس زدم باید نگرانی آنها هم راجع به همین موضوع باشد.از جایم 

رامی اشكان را روی آبلند شدم و بالشتها را به داخل اتاق خواب ساختمان بردم و سپس به هال رفتم.حمیدرضا به 

فرش در هال خوابانده بود و در حال بوسیدن سرش بود.به طرفش رفتم.سرش را بلند كرد و با مهربانی نگاهی به 

 من كرد و گفت:خوب خوابیدی؟

امیرمسعود و فرشته مطرح شده بود در گوشم طنین انداز بود.برای لحظاتی به  هنوز زنگ صحبتهایی كه بین او و

 صورت پر محبت حمیدرضا خیره شدم و گفتم:تو چطور؟...نخوابیدی؟

در این موقع امیرمسعود و فرشته وارد ساختمان شدند.هر دو سعی داشتند غصه ی دلشان را با لبخند و 

نها میدیدم به آند...ولی من شدت غصه را خیلی باالتر از رفتار ظاهری دار نگه مخفی٬اظهارخوشحالی از دیدن من

ا را برای نهآبه من نگاهی نكند!!! بعد از دقایقی سعی كردم تمام صحبتهای  "خصوص كه امیرمسعود سعی داشت اصال

فكر  یز دیگریخودم تعبیر و معنی كنم...و همه را مربوط به بیماری عصبی حمیدرضا بدانم...نمی خواستم به هیچ چ

ن جدایی بدی كه از حمیدرضا كشیده ام دوباره خراب آكنم...نمی خواستم كوچكترین چیزی افكارم را بعد از 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 9  

 

نقدر شیرین زبانی كرد كه به كلی قضایا را از یاد بردم و تا غروب فقط از دست اشكان و آكند.اشكان وقتی بیدار شد 

ه تهران نها بآنها در ویال بمانیم و بعد با آصرار كردند كه شام را با حرفهایش می خندیدیم.شب امیرمسعود و فرشته ا

 پیاده مان خانه درب جلوی مرا حمیدرضا كه بود گذشته9:21از ساعت "تقریبا و نكرد قبول حمیدرضا اما٬برگردیم

كند كه ا بحمیدرض با برخوردی است ممكن كردم فكر ای لحظه برای!!! رسید بابا ماشین برود میخواست وقتی.كرد

موجب ناراحتی او بشود...اما با كمال تعجب دیدم بابا با خوشرویی از ماشین پیاده شد و حمیدرضا كه به احترام بابا از 

 "اصال بابا كه شدم خوشحال خیلی!!! كرد احوالپرسی او با محبت با و گرم٬غوش گرفتآماشین پیاده شده بود را در 

ن شب آیدرضا نیاورد...و بیش از گذشته به داشتن چنین پدری افتخار كردم.حم روی به گذشته قضیه بابت چیز هیچ

 حتی بعد از رفتن حمیدرضا بابا نه حرفی در مورد حمیدرضا به من گفت و نه سوالی در مورد او از من كرد!!!............... 

سوالی در مورد او از من كرد!!! ن شب حتی بعد از رفتن حمیدرضا بابا نه حرفی در مورد حمیدرضا به من گفت و نه آ

احساس كردم نمی خواهد به هیچ دلیلی مرا ناراحت كند و این برای من بهترین شرایط ممكن بود.موقع خواب دوباره 

به یاد حرفهایی كه بین حمیدرضا و امیرمسعود و فرشته رد و بدل شده بود افتادم...به نوعی نامفهومی خاص و عجیبی 

 به باید حصب فردا! بودند گفته سخن دیگری زبان به نهاآ كه بود این مثل "القا میشد...اصال از صحبتهایشان به من

 بالمدن به پیاده چرا پرسیدم تعجب با!!! است پیاده حمیدرضا دیدم شدم خارج خانه از وقتی.میرفتم بیمارستان

ی میكرد گفت:حالم زیاد خوب خودنمای هم باز بودم دیده چشمهایش در كه اخیری خستگی همان حالیكه در٬مدهآ

 نبود...احساس كردم رانندگی نكنم بهتره.

خودت رو برای دنبال من اومدن اذیت كردی؟ بهتر نبود توی  "بالفاصله گفتم:خوب اگه حالت خوب نبود چرا اصال

 خونه استراحت میكردی؟

 چیز همه٬گفت:وقتی تو رو میبیبنمرامی دستم را هم نوازش میكرد.آدستم را گرفت و همانطور كه راه میرفتیم به 

 .میمونی ذهنم توی تو فقط...میره یادم

 خندیدم و گفتم:باز شروع كردی؟

جوابم را نداد ولی با نوازشی كه دستم را میداد بهترین جمالت عاشقانه را برایم بازگو میكرد.من را به بیمارستان 

پایانی شیفتم را میگذراندم كه گوشیم زنگ رساند و خودش با تاكسی دربستی كه گرفته بود رفت.دقایق 

خورد.شماره جدید حمیدرضا را شناختم وقتی با او صحبت كردم فهمیدم كه در محوطه بیمارستان منتظر من 

ماده شدم.با پرسنل بخش خداحافظی كردم و به حیاط بیمارستان رفتم.كمی این آاست.زیاد معطل نكردم و سریع 

باالخره حمیدرضا را روی یكی از نیمكتها در حالیكه سامسونتش را روی پایش قرار ن طرف را نگاه كردم تا آطرف 

 یرامآ به.نشد متوجه.نشستم نیمكت روی كنارش و رفتم طرفش به رامآ.دیدم٬ن گذاشته بودآداده و سرش را روی 

ه ی ه دختری كه دیوونی به شما...ببخشید...قاآ:گفتم و بردم گوشش كنار رابه لبهایم...كردم نزدیك او به را خودم

 شماس احتیاج ندارید؟

سرش را بلند كرد و لبخند مهربانی روی لبش نقش بسته بود.اما زردی صورتش نسبت به روزهای قبل و حتی صبح 

 هم خیلی بیشتر شده بود.به چشمهایم خیره شد و گفت:به اون دخترخانم بگید همه ی نیازم اونه.

ه كردم.او هم از جایش بلند شد.احساس كردم زیاد حالش خوب نیست چرا كه خندیدم و دستم را دور بازویش حلق

ن حلقه كرده بودم سریع نیمكت را گرفت تا از تعادل آحالتی از سرگیجه پیدا كرد...با دستی كه من دستم را دور 
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ت كه تو تر هسایستادن خارج نشود! سریع گفتم:حمیدرضا...اگه خیلی حالت بده...میخوای بریم داخل بیمارستان دك

 رو معاینه كنه؟

 ...چیز مهمی نیست...نگران نباش...فقط خسته ام."جواب داد:نه...نه اصال

 "به صورتش نگاه كردم.احساس میكردم به خاطر من خستگی را بهانه میكند و واقعا حال خوبی ندارد...او واقعا

ن خارج شدیم.حمیدرضا یك ماشین دربستی رامی شروع كردیم به راه رفتن و از محیط بیمارستاآناخوش بود.به 

گرفت.وقتی سوار ماشین شدیم سرش را به پشت صندلی گذاشت.دوباره گفتم:حمیدرضا...تو رو خدا...اگه حالت 

 خوب نیس...خودت رو اذیت نكن...بریم خونه.

ادرش م كه به مورد و با منزلشان تماس گرفت.شنیدآبدون اینكه حرفی به من بزند گوشی اش را از جیبش بیرون 

خیلی ناخوش باشد كه  "ید و بعد گوشی را قطع كرد.فهمیدم باید واقعاآگفت به همراه من برای ناهار به خانه می

نها رسیدیم به محض اینكه وارد حیاط شدیم خانم شهیدی از درب هال آسریع پیشنهاد مرا قبول كرده.وقتی به خانه 

غوش گرفت و بوسید.بعد حمیدرضا را آق و محبتی زایدالوصف مرا در مد.ابتدا با عشآخارج شد و به استقبالمان 

 بوسید اما بالفاصله گفت:حمیدرضا...چرا اینقدر رنگ صورتت پریده؟

حمیدرضا بار دیگر دست مرا گرفت و با دست دیگرش شانه های مادرش را گرفت و گفت:هیچی...خسته ام...بریم 

 داخل.

نجا باشد.بعد از سالم و احوالپرسی فهمیدم آمد.فكر نمی كردم او هم آبیرون  در این موقع امیرحسین از درب هال

نمی خواهد حمیدرضا را زیاد سر پا و معطل نگه دارد...در حالیكه به صورت حمیدرضا خیره بود سریع ما را به داخل 

من و  ن...تو برو به اتاقن رسید نشست و به من گفت:الهام جاآخانه برد.حمیدرضا بالفاصله روی اولین راحتی كه به 

 مقنعه و مانتوت رو اونجا بذار...

 بعد هم رو كرد به مادرش و گفت:مامان چرا اینطوری نگام میكنی...به خدا چیزیم نیس...فقط خسته ام.

هیدی در مدم خانم شآنجا بگذارم وقتی بیرون آامیرحسین كنار حمیدرضا نشست.به اتاق حمیدرضا رفتم تا مانتوم را 

شپزخانه رفتم تا كمك خانم شهیدی بكنم اما متوجه بودم كه امیرحسین و آزخانه مشغول چیدن میز ناهار بود.به شپآ

او  نجا بماندآرامی با هم صحبت میكنند.موقع ناهار هر قدر خانم شهیدی به امیرحسین اصرار كرد كه آحمیدرضا به 

ه مطب امیرمسعود خواهد رفت و به او میگوید كه قبول نكرد و گفت كه بچه هایش منتظرش هستند ولی سر راه ب

یكسر به اینجا بیاید.بعد هم خداحافظی كرد و با عجله رفت.حمیدرضا با تمام تظاهری كه به گرسنگی كرده  "حتما

ین اشتهایی بیش از ا "بود بیشتر از دو لقمه نتوانست بخورد.وقتی چهره نگران من و مادرش را دید گفت كه فعال

یكی دو ساعت دیگر باز هم غذا خواهد خورد.هنوز میز ناهار را جمع نكرده بودیم كه حمیدرضا بلند  "حتماندارد ولی 

 شد و به اتاق خودش رفت و بعد از چند ثانیه شنیدم كه مرا صدا میكند:الهام...الهام.

..من خودم اینجا رو خانم شهیدی بشقابها را از من گرفت و گفت:الهام جان...برو ببین حمیدرضا چی كارت داره.

 مرتب میكنم.

 همان دیدم٬به اتاق حمیدرضا رفتم.دیدم روی تخت نشسته و چیزی در دستش است.كنارش روی تخت نشستم

 ینماش در و كرده پاره گردنم از نراآ وقایع نآ از بعد من و بوده خریده من برای "قبال كه است ای فیروزه گردنبند

را بدون اینكه حرفی بزند دور گردن من انداخت و قفلش را بست.گفت:زنجیرش  گردنبند.بودم گذاشته امیرمسعود
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رو دادم برات درستش كردن...بذار گردنت باشه...مامان گفته بود این گردنبند از چشم بد دورت میكنه...بذار 

 كسی تو رو چشم بزنه. "گردنت بمونه...میترسم واقعا

 ی.ا دیوونه تو...حمیدرضا:گفتم٬خنده ام گرفت

 .نداره انكار تو قشنگی ولی...قبول...دیوونگیه عاشقی اگه:گفت و ریخت پشتم٬لبخندی زد و موهایم را از دورم گرفت

صدای امیرمسعود را از داخل هال شنیدم.حمیدرضا هم به صدای امیرمسعود گوش كرد كه در حال احوالپرسی با 

برادر به مهربونی امیرمسعود در دنیا وجود نداره...البته مادرشان بود.حمیدرضا سرش را تكان داد و گفت:الهام...

 امیرحسینم مهربونه...ولی محبت امیرمسعود غیر قابل تصوره...همیشه نصف بیشتر نگرانیهاش منم.

مد.از جایم بلند شدم و سالم كردم.با مهربانی آضربه ای به درب خورد و بعد از چند لحظه امیرمسعود به داخل اتاق 

جواب داد ولی متوجه نگاه نگرانش به روی حمیدرضا بودم.حمیدرضا لبخندی زد و گفت:نگران سالمم را 

 شدی؟...داداش...هنوز زنده ام.

امیرمسعود عصبی شد ولی خودش را كنترل كرد.سعی كرد لبخندی بزند بعد رو كرد به من و گفت:الهام...میشه 

 یه لیوان چایی برای من بیاری؟ "لطفا

 یدرضا و گفتم:تو هم چایی میخوری؟رو كردم به حم

با سر جواب مثبت داد.وقتی به طرف درب اتاق رفتم امیرمسعود در حالیكه كنار حمیدرضا روی تخت مینشست 

 دقیقه بعد چایی رو بیار به اتاق.01گفت:ببخشید...الهام جان...اگه اشكالی نداره

ریده مده بود ولی رنگش به شدت پآقشنگی روی لبش نها نگاه كردم.حمیدرضا فقط لبخند آبا تعجب برگشتم و به 

 بود.امیرمسعود دوباره از جایش بلند شد و مرا به بیرون اتاق فرستاد و گفت:خواهش میكنم...الهام...فقط چند دقیقه.

 من از اتاق خارج شدم و او درب اتاق را بست!!!! برای لحظاتی پشت درب اتاق ایستادم...ترسیدم نكند دوباره حمله

رام شده...!!!!! كمی گوش آعصبی به حمیدرضا دست داده است...اما این چه حمله ای است كه حمیدرضا اینقدر 

 مدآكردم...ولی هیچ صدایی از اتاق بیرون نمی

برای لحظاتی پشت درب اتاق ایستادم...ترسیدم نكند دوباره حمله عصبی به حمیدرضا دست داده است...اما این چه 

مد.به آرام شده...! كمی گوش كردم...ولی هیچ صدایی از اتاق بیرون نمیآحمیدرضا اینقدر  حمله ای است كه

مدم...به اطراف نگاه كردم متوجه شدم درب اتاق آنجا بیرون آنجا نیست از آشپزخانه رفتم و دیدم خانم شهیدی آ

رام آرام آیدی به سر دارد و شخصی خانم شهیدی نیمه باز است.نزدیك رفتم...دیدم سر سجاده نشسته.چادرنماز سپ

اشك میریزد و زیر لب چیزهایی زمزمه میكند.نخواستم مزاحم عبادت او بشوم بنابراین بی صدا به هال برگشتم و 

روی یكی از راحتی ها نشستم و به فكر فرو رفتم...خدایا...حمیدرضا دچار چه مشكلی شده؟...این دیگر چه بازی 

ر لحظه برای من نقشه جدیدی میكشد؟...ای وای...چرا دائم فكر بد میكنم؟...شاید جدیدی است؟...خدایا چرا دنیا ه

چیز مهمی نباشد...فقط همان خستگی است كه خود حمیدرضا میگوید...همین است...امكان ندارد چیز دیگری  "اصال

ی ریختم در سینی شپزخانه رفتم...دو تا چایآدقیقه تمام شده بود.بلند شدم و به 01باشد.به ساعتم نگاه كردم

گذاشتم و به سمت درب اتاق حمیدرضا رفتم.مادر حمیدرضا هنوز سر سجاده اش نشسته بود! در حالیكه سینی به 

مال ن را باز كنم ولی در كآدست داشتم با دست دیگرم ضربه ای به درب اتاق زدم و بعد دست به دستگیره بردم تا 

 ا و گوشم را به درب نزدیك كردم...سكوت بود و سكوت!!! تعجب درب را قفل شده دیدم!!! دستگیره را ره
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ن را روی میز وسط هال گذاشتم.روی یكی از مبلها نشستم...چشمم به عكسهای خودم و آبا سینی برگشتم و 

 حمیدرضا با را لحظاتی و شبها و روزها چه.افتاد٬حمیدرضا كه در نامزدی احسان انداخته بودیم و به دیوار زده بودند

انده بودم...چه تلخ و چه شیرین...همه زیباترین لحظات زندگیم را شامل میشدند.من در تمام مدت عمرم فقط گذر

نهم عاشق حمیدرضای عزیزم.با اینكه مدت طوالنی از این عشق نمی گذشت ولی عجیب آیكبار عاشق شده بودم و 

نطور افكار و لحظات زندگی را در پنجه خود یا رسم عاشقی برای همه چنین بود؟...ایآتمام وجودم را گرفته بود...

بدجوری دچار این عفریت عشق شده بودم!!! به گونه ای كه حتی دنیا هم در كنار حمیدرضا  "اسیر میكند؟...من واقعا

 برایم بی معنی بود چرا كه دنیای من خود حمیدرضا شده بود...

لود بود و غم زده...از آمد.چشمهایش اشكآعود بیرون در همین افكار بودم كه درب اتاق حمیدرضا باز شد و امیرمس

 تعجب داشتم دیوانه میشدم.بلند شدم و خیره به امیرمسعود نگاه كردم و گفتم:چی شده؟

 صدای حمیدرضا را از داخل اتاق شنیدم كه گفت:هیچی...بیا توو.

فت روی یكی از راحتیها ر٬از كنار امیرمسعود كه میگذشتم با تعجب نگاهش كردم...به من نگاه نمی كرد

 نشست................. 

 بلند شدم و خیره به امیرمسعود نگاه كردم و گفتم:چی شده؟

 صدای حمیدرضا را از داخل اتاق شنیدم كه گفت:هیچی...بیا توو.

 راحتیها از یكی روی رفت٬از كنار امیرمسعود كه میگذشتم با تعجب نگاهش كردم...به من نگاه نمی كرد

.داخل اتاق كه رفتم دیدم حمیدرضا روی تخت دراز كشیده و به درب اتاق نگاه میكند.وقتی مرا دید لبخندی نشست

زد و با دست اشاره كرد كه روی تخت بنشینم.رفتم و روی لبه ی تختش نشستم.رنگش زرد شده بود و دهانش 

تو چته؟...چرا امیرمسعود خشك خشك بود اما چشمانش برق عشق داشت.دستش را گرفتم و گفتم:حمیدرضا...

گریه میكنه؟...چرا مامانت با اون حال زار سر نماز نشسته؟...چه موضوعی پیش اومده؟...حس میكنم مطلبی هست كه 

 من از اون بیخبرم...

لبخندی زد و به همان حال كه دراز كشیده بود شرع كرد به بازی كردن با موهای من كه دورم ریخته 

 .اونها فقط نگران منن...تو توجه نكن.....نباش نگران:گفت٬بود

 هر دو دستش را گرفتم و گفتم:ولی حمیدرضا...

دستش را از میان دستانم بیرون كشید و روی لبهایم گذاشت و گفت:هیس...غیر از اینكه گفتم...چیز دیگه 

 نیست...الهام خیلی...

شغال اتاقش را زیر آبلند شدم و سطل ناگهان حالت تهوع شدیدی به حمیدرضا دست داد.سریع از روی تخت 

گردنش گرفتم...تمام صورتش از عرق خیس شده بود...امیرمسعود به سرعت وارد اتاق شد و وقتی دید من چطور به 

موقع كمك حمیدرضا كرده بودم دیگر حركتی نكرد...فقط به دیوار تكیه داد و هر دوی ما را نگاه میكرد.حال 

ه نرا خالی كرده و شستم.دوباره بآطلی سطل را بیرون بردم و رفتم به دستشویی و حمیدرضا كه بهتر شد بدون مع

اتاق برگشتم.امیرمسعود هنوز به دیوار تكیه داده بود.خانم شهیدی به هال برگشته بود و روی یكی از مبلها نشسته و 

بود.با دستمال كاغذی عرق  شده قبل از بیحالتر تهوع حال آن از بعد٬رام اشك میریخت.رفتم كنار حمیدرضاآرام آ

 رامی صدا كردم:حمیدرضا...خوبی؟آروی پیشانی اش را پاك كردم و به 

 چشمهایش را باز كرد و گفت:ببخشید الهام...دست خودم نبود.
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لبخندی زدم و دستم را الی موهای خوش حالتش كردم و جواب دادم:مهم نیس...خوب مریضی همینه دیگه...ممكنه 

 بیاد...نگران نباش...خوب میشی. برای هر كسی پیش

رامی بست.در حینی كه با موهای حمیدرضا بازی میكردم آلبخند قشنگی روی لبهایش نشست و بعد چشمانش را به 

متوجه شدم موهایش ریزش عجیبی پیدا كرده...با هر بار كشیده شدن دست من در ال به الی موهایش...مقداری از 

ستان من قرار میگرفت.حرفی نزدم و دستم را دیگر در ال به الی موهایش به تارهای موی سرش به راحتی در د

دقیقه نگذشته بود كه دوباره به شدت حالش به هم خورد.باز هم قبل از هر حركتی از 01حركت در نیاوردم.هنوز

ز ا ب مانندآطرف امیرمسعود به حمیدرضا در تحمل وضعیتش كمك كردم.برایم عجیب بود...مایعی سبز رنگ و 

مشكل چه میتواند باشد!!! بعد از  "معده ی حمیدرضا خارج میشد...نمی توانستم بفهمم این چه حالتی است...اصال

 مد...كشوی كنارآاینكه دهان حمیدرضا را پاك كردم متوجه شدم امیرمسعود به ساعتش نگاه كرد...به كنار تخت

 تخت را باز كرد.

...خیلی سریع دو نمونه از 5و01شو پر بود از داروهای تزریقی و سرنگهایكناری ایستادم و فقط نگاه كردم.داخل ك

نژوكت داخل رگ حمیدرضا آداروها را شناختم...ولی باور نمی كردم...این امكان نداشت...امیرمسعود از طریق 

 شروع كرد به تزریق بسیار مالیم داروهای تركیبی...

.خدایا...من این بازی سرنوشت را قبول ندارم...همه می گویند تو خدایا...حمیدرضای من...نه این واقعیت ندارد..

 قدرتت خیلی زیاد است...حاال وقت نمایش قدرتت است...نشانم بده كه تمام اینها را در خواب میبینم.

امیرمسعود به وضوح اشكهایش از نوك بینی اش به روی ملحفه ی تخت حمیدرضا میریخت...اما همچنان به عمل 

 رامی نفس میكشید.آدامه میداد.حمیدرضا چشمهایش را بسته بود و به تزریقش ا

خدایا...یعنی در تمام این دنیا هیچكس مظلومتر از حمیدرضای من وجود نداشت كه باید او به درد وحشتناك سرطان 

ن ه چه نوع از ایمبتال بشود؟...اینطوری اسیر طول درمان با داروهای شیمیایی...نه...خدایا...یعنی حمیدرضا مبتال ب

 بیماریهای مهلك شده است؟...ای خدا...

گوشی ام زنگ خورد...داخل كیفم بود و كیفم را كنار یكی از راحتی ها گذاشته بودم.به هال رفتم.مادر حمیدرضا 

 اوردم...به حیاط رفتم تا مبادا صدای صحبتم بآهمچنان نشسته بود و بی صدا اشك میریخت.گوشی را از كیفم بیرون 

تلفن مزاحمتی برای دیگران ایجاد كند.اول خواستم گوشی را خاموش كنم ولی وقتی شماره ی خانه خودمان را روی 

 ن دیدم سریع به حیاط رفتم و جواب دادم:بله؟آ

 "فكر نمی كردم او برگشته باشد! به ساعتم نگاه كردم تقریبا "صدای مامان باعث تعجبم شد چرا كه اصال

بود! وقتی صدای مامان را شنیدم گریه ام گرفت.با ترس شروع كرد به پرسیدن حالم.با همان بعد از ظهر 6نزدیك

 حالی كه داشتم مطمئنش كردم كه حالم خوب است.پرسید:تو االن كجا هستی؟

 باز هم گریه كردم ولی با این وجود فقط توانستم بگویم:پیش حمیدرضا...

 گردی؟مامان مكث طوالنی كرد و بعد پرسید:كی برمی

 اشكم را پاك كردم و گفتم:مامان...من امشب خونه نمیام...حمیدرضا حال خوبی نداره...باید اینجا باشم.

 مامان دوباره سكوت كرد ولی از صدای نفس كشیدنش فهمیدم گریه میكند...با تعجب گفتم:شما چرا گریه میكنی؟

 رام گفت:الهام جان...منم یكسری میام اونجا.آبا صدایی 

 ریع گفتم:میای اینجا؟...نه...حمیدرضا حالش خوب نیست.س
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 جواب داد:میدونم...برای همین میام...باباتم هست.

 به دیوار تكیه دادم و گفتم:شما موضوع رو بهتر از من میدونید...درسته؟

 ره...عزیزم...مواظب خودت باش...آرامی و با گریه گفت:آمامان به 

 و مامان موضوع حمیدرضا را زودتر از من مطلع شده بودند...اما چطوری؟!!!بعد گوشی قطع شد...پس بابا 

 به دیوار تكیه دادم و گفتم:شما موضوع رو بهتر از من میدونید...درسته؟

 ره...عزیزم...مواظب خودت باش...آرامی و با گریه گفت:آمامان به 

از من مطلع شده بودند...اما چطوری؟!!! متوجه شدم بعد گوشی قطع شد...پس بابا و مامان موضوع حمیدرضا را زودتر 

مد.به من خیره شد و گفت:الهام...من به اونها گفته بودم...اونها آامیرمسعود از درب هال خارج شد و به طرف من 

 میدونستن.

 موندم...نه؟یگریه ام گرفت و گفتم:نه تنها اونها...بلكه همه میدونستن...درسته؟ این فقط من بودم كه باید بی خبر م

 اشك از چشمان امیرمسعود سرازیر شد و گفت:حمیدرضا میخواست تو باخبر نباشی...میترسید غصه بخوری...

 اون از كدومیك به مبتال من حمیدرضای٬به میان حرفش رفتم و گفتم:غصه بخورم؟...من میمیرم...امیرمسعود

ود اونقدر ضعیف شده بود...این چندمین مرحله از نب بیخود پس...وقته؟ چند...شده؟ كن خراب خونه بیماریهای

 شیمی درمانیشه؟

اشكش را پاك كرد و گفت:سرطان لنف...خیلی هم پیش رفته اس...با برق و عمل جراحی هم دیگه نمیشه كاری 

 كرد...فقط با شیمی درمانیه كه امیدواریم مدت مهمون بودنش رو كمی بیشتر كنیم...

ه به دیوار تكیه داده بودم روی زمین نشستم.زار زار گریه میكردم...خدایا...چرا؟ سرم را گرفتم و همانطور ك

غوش خودش گرفته بود در حالیكه خودش هم اشك میریخت گفت:الهام گریه آامیرمسعود سر مرا در 

اگه .نكن...حمیدرضا دوست نداره كه تو گریه بكنی...بهترین چیز برای اون دیدن توئه...ولی نه با این وضعیت..

میخوای بذارم پیشش بمونی باید تحمل كنی...باید تحمل خودت رو زیاد كنی...حمیدرضا حالش خوب نیست...ولی تا 

داروس  اثرات "یه هفته دیگه بهتر میشه و تا رسیدن نوبت بعدی شیمی درمانیش وضع بهتری خواهد داشت...فعال

یماریش باخبر بشی...پس حاال هم باید طوری برخورد كنی كه كه اون رو به این روز انداخته...اون نمیخواد كه تو از ب

 به همین دلخوش بمونه. "اون فكر كنه تو از موضوع بیخبری...بذار فعال

به امیرمسعود نگاه كردم و گفتم:امیرمسعود...نه من و نه حمیدرضا...هیچكدوم بچه نیستیم...امكان نداره كه اون فكر 

 فاقات در امروز هنوز هیچی نفهمیدم...كنه من با توجه به دیدن این ات

سرم را میان دو دستش گرفت و گفت:قبول...حرف تو درست...ولی حداقل طوری برخورد كن كه اون دوست 

داره...نذار اشكت رو ببینه...با اون بمون...ولی غصه دارش نكن...فقط در این شرایطه كه میتونم اجازه بدم كنارش 

مین االن تو رو به خونه تون برمیگردونم...تا دو هفته هم نمیذارم حمیدرضا رو ببینی تا بمونی...در غیر این صورت ه

 حالش بهتر بشه و اثرات این نوبت شیمی درمانیش رفع بشه...

 سریع٬مثل دختر بچه ای كه برای ساكت كردنش از گریه او را تهدید به گرفتن عزیزترین عروسكش كرده باشند

 نمی هم گریه...نمیزنم نامربوط حرف كلمه یك...میدم قول...باشه:گفتم٬از جایم بلند شدم و كردم پاك را اشكهایم

 ........... همین...بمونم پیشش بذار فقط...ریزم نمی هم اشك قطره یك حتی...كنم
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 سریع٬مثل دختر بچه ای كه برای ساكت كردنش از گریه او را تهدید به گرفتن عزیزترین عروسكش كرده باشند

 نمی هم گریه...نمیزنم نامربوط حرف كلمه یك...میدم قول...باشه:گفتم٬هایم را پاك كردم و از جایم بلند شدماشك

 ...همین...بمونم پیشش بذار فقط...ریزم نمی اشكم قطره یك حتی...كنم

هام ورد و گفت:الآامیرمسعود فقط خیره نگاهم میكرد.در این موقع خانم شهیدی از درب هال سرش را بیرون 

 جان...حمیدرضا صدات میكنه.

ثار به جا مانده از گریه ام را از صورتم پاك كنم و با عجله به داخل ساختمان رفتم.هنوز صدایم آسریع سعی كردم 

 میكرد:الهام...الهام.

وارد اتاق شدم.دیدم چشمش بسته است و یك دستش را روی پیشانی اش گذاشته...با صدای ضعیفی صدایم 

 تختش رفتم و گفتم:جانم...كارم داری؟ میكرد.كنار

ت:فكر ورد و گفآرامی چشم باز كرد...لبخندی به لب آبه سختی نفس میكشید.به محض اینكه صدایم را شنید به 

 كردم رفتی...

 هسته روی صورتش خم شدم و گفتم:تا تو نگی برو...نمیرم...مطمئن باش.آ

 ب بخورم.آمه...از امیرمسعود بپرس...ببین میتونم خنده ی قشنگ اما بی جونی كرد و گفت:خیلی تشن

برگشتم كه از اتاق بیرون بروم دیدم امیرمسعود در درگاه اتاق ایستاده و ما را نگاه میكند تا خواستم بپرسم با سرش 

 جواب منفی به من داد.گفتم:ولی خیلی تشنه اس.

 صدای حمیدرضا به گوشم رسید كه گفت:مهم نیست...تحمل میكنم.

مد.فهمیدم می خواهد سرم مورد نظر و الزم دیگری را به حمیدرضا وصل كند...خدایا...عذاب تا چه آامیرمسعود جلو 

 دیگه ساعت چهار٬حد؟ امیرمسعود در ضمنی كه سرم را وصل میكرد دستی به پیشانی حمیدرضا كشید و گفت:سه

 .میشه تموم...كنی تحمل

ا میفشردم تا مبادا فشار غصه اشكهایم را در بیاورد...خدایا حمیدرضا تشنه با دستانم پشتی صندلی كه جلویم بود ر

 شده حال بی خیلی حمیدرضا٬كرد وصل را سرمش وقتی.كند تحمل هم دیگر ساعت چهار٬است...باید سه

 .تمهس من داشتی كاری...داداش:گفت رامآ بسیار صدایی با و برد حمیدرضا گوش نزدیك را سرش امیرمسعود.بود

یدرضا چشمهایش را باز كرد...لبخند كم رنگی روی لبهایش نشسته بود جواب داد:خیلی توی زحمت حم

 افتادی...ممنون...الهام پیشم هست...مگه نه الهام؟

 ره...من اینجام.آبالفاصله گفتم:

امیرمسعود به طرف من برگشت و گفت:اگه خیلی تشنه اش شد فقط دستمال رو نمدار میكنی و روی لبش 

ذاری...تا پایان سرم نباید هیچ چیزی بخوره...من باید به بیمارستان برم...اگه دوباره حالش به هم خورد...وحشت می

 دیگه ساعت سه٬نكن...عوارض داروهاشه...اگه موردی پیش اومد كه ضروری دونستی با من تماس بگیر...البته تا دو

 خونه خودشون ببره... به رو مامان میاد امیرحسین االنم...میام دوباره خودم

رامی طوری كه حمیدرضا نشنود حرفش را اینطور ادامه داد:از وقتی حمیدرضا اینطوری شده مشكل قلب آبعد به 

مامان شدت گرفته...امیرحسین اون رو میبره تا حداقل از محیط دورش بكنه...پس یادت نره اگه كاری داشتی سریع 

 با من تماس بگیر...خودم رو میرسونم.
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دای زنگ درب بلند شد.امیرمسعود برای باز كردن درب از اتاق خارج شد.از صحبتهای بیرون اتاق فهمیدم ص

 مدآ پیش كاری اگر كه كرد سفارش خیلی هم او ولی برد را شهیدی خانم٬مده.بعد از دقایقی امیرحسینآامیرحسین 

 ه تا دو ساعت دیگر برمیگردد ولی در اینك كرد تاكید باز برود میخواست كه هم امیرمسعود.بگیرم تماس مطبش با

 عودامیرمس ولی...گلم حمیدرضای بیمار تن و ماندم من.رفتند همه بعد و بگیرم تماس او با "میان اگر الزم شد حتما

 عودامیرمس گذشت كه نیمی و ساعت یك طول در.میكردم صبوری باید پس...ندارم كردن گریه حق كه بود گفته

رام روی آبار تماس تلفنی داشت و دائم حال حمیدرضا را میپرسیدند...حمیدرضا 2حسین هم امیر٬گرفت تماس بار6

ساعت گذشته 2تخت خوابیده بود...به سختی نفس میكشید...سه بار هم حالت تهوع به او دست داده بود.بیش از 

زخانه رفتم شپآو به  هسته از جایم بلند شدمآبود...لبهایش خشك خشك شده بود ولی شكایتی از تشنگی نمی كرد 

 تا دستمال تمیزی را نمدار بكنم و روی لبهایش بگذارم.صدای ضعیفی را شنیدم:الهام...الهام...رفتی؟

 شپزخونه ام...االن میام.آشپزخانه جواب دادم:نه عزیزم...آاز همان 

های هسته روی لبآرا  با عجله دستمال را نمدار كردم و به اتاق برگشتم.صندلی را كنار تختش كشیدم و دستمال

خشكیده اش كشیدم.چشمهایش را باز كرد.سعی داشتم نم دستمال را به لبهایش انتقال بدهم.گفت:الهام...خیلی 

 دوستت دارم.

 خندیدم و گفتم:با اون خیلی كه گفتی...هنوز به نصف اونچه كه من دوستت دارم هم نرسیدی.

گذشته بود كه صدای زنگ كوتاه درب بلند شد.سریع بلند شدم  خندید و دوباره چشمهایش را بست.دو ساعت و نیم

و وقتی با اف.اف درب را باز كردم فهمیدم امیرمسعود برگشته.هنوز به وسطهای حیاط نرسیده بود كه دوباره صدای 

ه ب كردند صحبت هم با كمی اینكه از بعد و دیدند حیاط در را همدیگر دو هر.بود امیرحسین بار این٬زنگ بلند شد

ا شپزخانه رفتم تآمدند.امیرمسعود به اتاق حمیدرضا رفت ولی امیرحسین در همان هال نشست.به آداخل ساختمان 

رام اشك میریزد.سریع به اتاق حمیدرضا آبرایش چایی بیاورم وقتی برگشتم دیدم سرش را به مبلی تكیه داده و 

یم از گریه ناتوان بشوم.وقتی به اتاق وارد شدم رفتم.نمی خواستم با دیدن گریه ی امیرحسین در مقابل خوددار

امیرمسعود داروهای دیگری را به سرم حمیدرضا اضافه كرده بود و سرعت تزریق را تنظیم میكرد.حمیدرضا 

چشمش را باز كرد و سالم كوتاهی به امیرمسعود كرد.امیرمسعود روی صندلی كنار تخت نشست و در حالی كه نبض 

 رد گفت:چطوری...پهلوون؟حمیدرضا را كنترل میك

 حمیدرضا لبخندی زد و به من نگاهی كرد و گفت:با بودن پرستاری مثل الهام...خوب میشم...مطمئنم.

 اما٬امیرمسعود برگشت به طرف من كه پشت سرش ایستاده بودم نگاه كرد.دنیایی از غصه را در چشم داشت

اینجا مونده...چون میدونه شرط خوب شدن تو در بودن  همین برای الهامم...همینطوره "حتما:گفت و زد لبخندی

 اونه...الهام میدونه كه تو هیچكس رو به غیر از الهام قبول نداری.

صدای زنگ بار دیگر بلند شد.از اتاق بیرون رفتم ولی دیدم امیرحسین زودتر از من درب حیاط را باز كرده و بعد رو 

 عمتی باشن.............قای نآكرد به من و گفت:فكر میكنم خانم و 

 ادامه دارد

58 
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 فضای٬انسان پیش از عشق چراغی خاموش است.فقط قدرت عشق است كه تاریكی درون را می زداید.بدون عشق

 نمی كردن نظر برای چیزی درونشان در:نمیكنند نظر خویش درون به مردم كه نیست تصادفی.است تاریك سینه

 ها و همه ی كابوسها خانه می كنند. ترس ی همه كه است ظلمت در٬یابند

----------------------------------------- 

صدای زنگ بار دیگر بلند شد.از اتاق بیرون رفتم ولی دیدم امیرحسین زودتر از من درب حیاط را باز كرده و بعد رو 

 قای نعمتی باشن...آكرد به من و گفت:فكر میكنم خانم و 

 مامان دیدن٬مده بودند.مامان و بابا داخل شدندآدیدم درسته...مامان و بابا برای احوالپرسی از پنجره نگاه كردم و 

 وقتی و كنم كنترل را خودم نتوانستم.شد مسئله ورترینآغصه برایم وضعیت این در نهمآ طوالنی مدت این از بعد

...مامان هم گریه میكرد.صدای كردم گریه فقط مطلق صدایی بی در دقیقه چند مدت به گرفت غوشآ در مرا مامان

نها وارد اتاق حمیدرضا آسالم و احوالپرسی بابا را با امیرحسین و امیرمسعود شنیدم.متوجه شدم بابا به همراه 

رام و بیصدا اشك میریختم سعی كرد با آورد و همانطور كه آشد.مامان مرا به سمت راحتی در گوشه هال 

دقیقه كه دست از گریه برداشتم مامان دوباره صورتم را بوسید.پرسیدم:كی رام كند.بعد از چند آنوازشهایش مرا 

 اومدی؟

از فرودگاه به خونه رسیدم...ناهار 8:21موهایم را كه دورم ریخته بود جمع كرد و پشتم ریخت و گفت:صبح ساعت

 درست كرده بودم ولی وقتی دیدم نیومدی حدس زدم باید پیش حمیدرضا باشی...

 بغضش گرفت ولی با گزیدن لبهایش جلوی گریه اش را گرفت.پرسیدم:احسان و ناهید خوب بودن؟در این لحظه 

 ره...خیلی هم برات سالم رسوندن.آلبخندی زد و گفت:

 دوباره پرسیدم:احسان از وضع حمیدرضا باخبره؟

حمیدرضا  مامان با سر جواب مثبت داد.صدای بابا را از اتاق حمیدرضا شنیدم كه با شوخی سر به سر

 میگذاشت...گفت:پاك دختر ما رو صاحب شدی رفت...وهلل این الهام دیگه حتی منم تحویل نمیگیره...

نها را از اتاق میشنیدم.میدانستم هر كدامشان سعی دارند با گفتن مطلبی غم و اندوه آو بعد صدای خنده ی ساختگی 

چند دقیقه كه گذشت بابا به همراه امیرحسین از اتاق مده فقط برای دقایقی پنهان كنند.آخود را از قضیه ی پیش 

شپزخانه رفت و در حالیكه چند چایی آمدند به هال پیش ما و روی راحتی ها نشستند.امیرحسین به آخارج شدند و 

 فكر بودم گرفته پیش ساعت سه٬دو از "ریخته بود به هال برگشت.ساكت شده بودم و داشتم به تصمیمی كه تقریبا

 ............میكردم

 مامان و امیرحسین.میكردم فكر بودم گرفته پیش ساعت سه٬دو از "ساكت شده بودم و داشتم به تصمیمی كه تقریبا

 و لباس ساك یه...نمیام خونه من...مامان:گفتم رامیآ به.ور غوطه خود افكار در یك هر و بودند ساكت هم بابا و

 اید پیش حمیدرضا بمونم.ب من...بیارید اینجا "لطفا رو من شخصی وسایل

 او از كمی دست هم بابا.شد خیره من به تعجب با و گرفت باال را سرش٬امیرحسین كه تا این لحظه سرش پایین بود

 كس هر میدانستم كه گفتم را خودم حرف محكم قدری به و بودم گرفته را خودم تصمیم "واقعا من ولی...نداشت

رامی آرایطی تصمیمم را عوض نخواهم كرد.در این موقع مامان به ش هیچ در بكند مخالفتی من با بخواهد

 گفت:ولی...الهام جان...این امكان نداره.
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با عصبانیت به مامان نگاه كردم و گفتم:در اینكه منم از تصمیمم منصرف بشم هیچ امكانی وجود نداره...خیلی هم 

 جدی میگم.

ری برگرداند ولی دیگر كالمی سخن نگفت.امیرمسعود از اتاق حمیدرضا بابا با گفتن الاله االاهلل رویش را به سمت دیگ

شپزخانه برد و در یك كیسه آمد و سرم خالی و ست سرم و بقیه شیشه های خالی داروهای مصرفی را به آبیرون 

 قایآریخت و درش را هم گره زد بعد هم برگشت به هال و كنار بابا نشست.مامان رو كرد به امیرمسعود و گفت:

 دكتر...شما یه چیزی بگید...الهام...

نها نگاه میكردم با عصبانیت تمام گفتم:من تصمیم خودم رو آبه میان حرف مامان پریدم و در حالیكه به تك تك 

گرفتم...هیچكدوم از شماها هم نمیتونه با من مخالفت بكنه...من اینجا میمونم...مگه اینكه خود حمیدرضا با من 

 مخالفت بكنه.

 رمسعود نگاه پرسشگرش را به سمت مامان برگرداند و گفت:موضوع چیه؟امی

 رامی گفت:هیچی...الهام میخواد اینجا پیش حمیدرضا بمونه.آامیرحسین به 

امیرمسعود به من نگاه كرد و گفت:خوب باشه...اینكه خیلی خوبه...هر روز بیاد و پیش حمیدرضا بمونه...البته 

 رستان نداره میتونه این كار رو بكنه...تصمیم خیلی خوبی هم...روزهایی كه دانشكده و بیما

نگذاشتم حرفش را به پایان برساند گفتم:ولی من نه دانشكده میرم و نه به بیمارستان...تا حمیدرضا خوب نشه من از 

 این خونه تكون نمیخورم!

و جلوتر نشست و گفت:ببین الهام  امیرمسعود ساكت شد و فقط خیره به من نگاه كرد.كمی روی مبل جا به جا شد

جان...مریضیه حمیدرضا رو خودتم میدونی...میدونی كه شوخی بردار نیست...در ثانی شماها به هم محرم نیستین!...از 

اینها گذشته فكر میكنم فقط اگه برای سر زدنم پیش حمیدرضا بیای هم باعث خوشحالی ما و هم باعث دلگرمی اون 

 میشی...و...

میان حرفش رفتم و گفتم:ولی امیرمسعود...خودت دیدی كه حمیدرضا گفت با وجود الهام...من خوب دوباره 

 میشم...پس حمیدرضا با بودن من امید به بهبودی خودش داره...من اینجا میمونم.

 رامی گفت:ولی الهام...این امكان نداره...وضع حمیدرضا خیلی...آامیرحسین به 

 بلندتر از قبل گفتم:ولی من میمونم...و اونم خوب میشه.... "كند...با صدایی نسبتا نگذاشتم جمله اش را تمام

مامان این بار نگذاشت من حرفم را ادامه بدهم و گفت:ولی الهام جان...این كار درستی نیست...ببین اومدن تو به 

 صالح نیست...تو و حمیدرضا فقط در "اینجا برای سر زدن مانعی نداره...ولی اینكه بخوای تمام مدت اینجا بمونی اصال

 حكم نامزد...

نقدر عصبی شده بودم كه مامان با دیدن چهره ی من بقیه حرفش را ادامه نداد.دوباره گفتم:برای این به اصطالح آ

مانع شما كه محرمی و نامحرمیه هم فكر كردم...فردا یا پس فردا كه حال حمیدرضا كمی بهتر شد به محضر میریم و 

 یكنیم تا خیال همه رو راحت كرده باشم...دیگه چه مشكلی دارید؟عقد م

ن لحظه دستانش روی زانو بود و سرش را میان دو دست نگه داشته بود به یكباره صاف روی مبل آامیرحسین كه تا 

مین كه نشست و گفت:نه...این امكان نداره...من اجازه نمیدم...الهام فكر این مسئله رو از كله ات بیرون كن...ه

 گفتم...امكان نداره.

 گریه ام گرفت...گفتم:چرا؟...چرا مانع تراشی میكنید؟
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سمونم آامیرحسین عصبی شد.از جایش بلند شد و رفت جلوی امیرمسعود ایستاد و گفت:به خدا امیرمسعود...زمین و 

 به هم بدوزید امكان نداره دیگه به این یكی رضایت بدم.

 گفت:منم نمیذارم...خیالت راحت باشه.رام آامیرمسعود با صدایی 

 ن را نوازش میكرد گفت:الهام جان...تصمیم تو عاقالنه نیست.آمامان دست مرا گرفت و در حالیكه 

حرف حساب شما چیه؟...اول میگید  "دستم را از دستش بیرون كشیدم و گفتم:هیچ معلوم هست اصال

:نه...مشكل شماها چیه؟...من كه مشكلی ندارم...فقط این رو بگم نامحرمید...بعد كه من این پیشنهاد رو میدم میگید

كه تحت هیچ شرایطی از این لحظه به بعد...حتی...حتی یه دقیقه هم حمیدرضا رو تنها نمیذارم...حتی یه دقیقه...هر 

 كاری میخواید هم بكنید...مگه اینكه جنازه ام رو از این خانه بیرون بكشید.

 هستگی گفت:بشین الهام.آبه اتاق حمیدرضا بروم كه بابا به از جایم بلند شدم تا 

ن لحظه سكوت كرده بود و پایین نگه داشته بود به سمت امیرمسعود و امیرحسین برگرداند و آبابا سرش را كه تا 

گفت:اگه شمام راضی باشید...با توجه به اینكه من الهام رو خوب میشناسم و میدونم كه تصمیمش رو عوض 

...پس بیاید به جای عقد...فقط یه صیغه ی محرمیت میون اونها بگیم جاری كنن...فكر میكنم با شرایط ایجاد نمیكنه

 شده این بهترین راه حل ممكنه باشه.

قای آامیرحسین روی مبلی نشست و سكوتی حاكی از عصبانیت در او به چشم میخورد.امیرمسعود گفت:

 نعمتی...ولی...

 ...با التماس و گریه جلوی پایش نشستم و گفتم:تو رو به خدا...خواهش میكنم...به طرف امیرمسعود رفتم

امیرمسعود گریه اش گرفت و صورتش را میان دو دستش پنهان كرد.به طرف امیرحسین چرخیدم و در حالیكه 

 بدید.گریه میكردم گفتم:شما رو به خدا...به خدا هیچ مشكلی نیست...من كه راضی ام...خوب شما هم رضایت 

صدای گریه مامان بلند شد از جایش برخاست و به حیاط رفت...اما برایم مهم نبود.در این موقع شنیدم كه حمیدرضا 

 از اتاق صدایم كرد:الهام...الهام...بیا....

 صدای گریه مامان بلند شد از جایش برخاست و به حیاط رفت.اما برایم مهم نبود.در این موقع شنیدم كه حمیدرضا از

 اتاق صدایم كرد:الهام...الهام...بیا.

 

نها را ترك كردم و به اتاق او رفتم.درب اتاقش را باز كردم و وارد شدم دیدم قصد دارد از جایش بلند آبا عجله جمع 

شود و به حالت نشسته روی تخت قرار بگیرد.كمكش كردم و دو بالشت پشتش گذاشتم...یك بالشت هم پشت 

لیوان  یه "ب بخورم...میشه لطفاآندی از روی رضایت زد و با صدایی خسته گفت:حاال میتونم گردنش قرار دادم.لبخ

 ب به من بدی.آ

 

 وقتی میخواستم دوباره از اتاق بیرون بروم گفت:الهام...

 

 به طرفش برگشتم و گفتم:جانم...

 

 م.همانطور كه با نگاهی خسته اما عاشقانه نگاهم میكرد گفت:خیلی دوستت دار

 

 گفتم...این))خیلی((گفتن تو...حتی نصف اون چیزی كه من دوستت دارمم نیست. "لبخندی زدم و گفتم:همون كه قبال
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بی ریختم.وقتی از كنار جمع بقیه كه در هال نشسته بودند میگذشتم آشپزخانه رفتم و برای حمیدرضا لیوان آبعد به 

من با امیرمسعود و امیرحسین صحبت میكردند.بی توجه به  فهمیدم مامان به هال برگشته و همچنان درباره

ب بخورد.در این موقع درب اتاق باز شد و آحرفهایشان به اتاق پیش حمیدرضا برگشتم و كمكش كردم تا كمی 

كر بم خوردی...فآامیرمسعود به همراه بابا وارد اتاق شدند.امیرمسعود پایین تخت حمیدرضا ایستاد و گفت:خوب...

 از تشنگیتم رفع شد...نه؟ كنم كمی

 

ب را به دست من داد.لیوان را روی میز كنار تختش گذاشتم.بابا آحمیدرضا با سر جواب مثبت داد و بعد بقیه لیوان 

روی تخت كنار حمیدرضا نشست و گفت:خوب من كه گفتم الهام تا تو رو داره با كسی كاری نداره!..حاال هم میخواد 

 پیش تو بمونه...

 

درضا لبخندی زد و دست مرا كه كنار تختش ایستاده بودم با مهربانی گرفت و گفت:به خدا قصد اذیتش رو حمی

 ندارم...ولی وقتی الهام پیش منه درد رو احساس نمیكنم.

 

بابا لبخندی زد و سپس ضربات مالیمی به پای حمیدرضا زد و گفت:پس با این حساب فردا حاضر باش تا بریم 

 صیغه محرمیت بین تو و الهام جاری بشه...اینطوری فكر نمیكنی بهتر باشه؟ محضر حداقل یه

 

برق عشق در چشمان حمیدرضا به وضوح به درخشش افتاد...همانطور كه دست من در دستش بود فشار مالیمی به 

 دستم داد و به من نگاه كرد و به بابا گفت:..........

 

درخشش افتاد...همانطور كه دست من در دستش بود فشار مالیمی به  برق عشق در چشمان حمیدرضا به وضوح به

 دستم داد و به من نگاه كرد و به بابا گفت:الهام چه نظری داره؟

 

امیرمسعود لبخند كمرنگی به لب داشت و گفت:این پیشنهاد خود الهام بوده...البته الهام اصرار داشت عقد كنید ولی 

سر  انشااهلل وقتی خوب شدی "فقط یه صیغه محرمیت بین شما جاری بشه...بعدا "الامیرحسین و من دیدیم بهتره فع

 فرصت مراسم درست و حسابی برای عقدتون بگیریم...خوب نظرت چیه؟

 

حمیدرضا حاال تمام صورتش از شوق در حال شكفتن بود.رو كرد به بابا و گفت:من مطمئنم خوب میشم...فقط بودن 

 یاز داشتم...الهام رو در كنارخودم ن

 

بابا او را بوسید...متوجه شدم كه بابا نتوانست از ریختن اشكهایش خودداری بكند اما خوشبختانه حمیدرضا متوجه این 

رفتند.بنا به 2:21امر نشد! چرا كه تنها با عشق و امیدواری خاصی بود كه به من نگاه میكرد.مامان و بابا ساعت

 او به را ماهیچه بآ تا پختم ماهیچه حمیدرضا شام برای٬میدرضا تهیه كرده بوددستور غذایی كه امیرمسعود برای ح

 ندارد مانعی اگر كه كردم خواهش خرآ در و كردم تشكر خیلی.گرفت شام بیرون از من برای امیرحسین.بدهم

غذای من به  تهیه برای نهاآ بعدی دفعات تا كنم درست غذا خودم برای خانه در خودم بعد به این از بدهند اجازه

وردند.وقتی آمدند و وسایل مورد نیاز مرا كه بیشتر لباس و...بود را آشب مامان و بابا 00زحمت نیفتند.ساعت
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میخواستند بروند مامان خیلی گریه كرد...دائم سعی داشت به نوعی مرا از تصمیمی كه گرفته بودم منصرف كند ولی 

یش از تصور هر كسی به حمیدرضا عالقه مند بودم و هیچ چیز برای دیگر برای این حرفها خیلی دیر شده بود...من ب

 من مهمتر از حمیدرضا نبود.

 

 اما٬نداشت خوردن به میلی و اشتها "اصال اش جسمانی شرایط علت به حمیدرضا٬ماده كردمآب ماهیچه را وقتی آ

 و ندارد لجبازی قصد "ه میدانستم اصالاینك با٬نكند لجبازی من با كه میخواستم و میكردم خواهش او از دوباره وقتی

 جان هر با نشوم خاطر رنجیده من اینكه خاطر به فقط حمیدرضا اما٬است درمانی شیمی عوارض از یكی اشتهایی بی

 كه مگفت او به من و پرسید من از را او وضعیت تلفنی امیرمسعود وقتی.خورد را ماهیچه بآ لیوان یك بود كندنی

 من خود كه كرد تشكر من از نقدرآ...بیاورد در شاخ تعجب از بود نزدیك٬ماهیچه را خورده بآ لیوان یك حمیدرضا

 و اصرار او به هم قدر هر قبل دفعات در كه گفت برایم خرآ در وقتی ولی...بودم شده متعجب تشكر همه نآ از حاال

 "واقعا كه فهمیدم تازه٬ع میكردهامتنا او و بخورد را ماهیچه بآ از كوچك استكان یك حداقل كه میكردند التماس

 یمیش سوم مرحله از اول شب تازه اینكه دلیل به حمیدرضا شب نآ.باشد مفید میتواند حمیدرضا كنار در من حضور

 های الهن مدت تمام میرفت خواب به اصطالح به كه هم لحظاتی حتی و بخوابد خوب نتوانست میگذراند را اش درمانی

ره نزدیك طلوع خورشید چشمان جذابش را برای لحظاتی خواب از من دزدید.خود من كنار باالخ اما...میكرد ضعیفی

هسته نوازش میكردم به خواب رفتم.بعد آتخت حمیدرضا روی صندلی نشسته بودم و در حالی كه دست حمیدرضا را 

ب آمی و بالفاصله كمده بود سریع از خواب پریدم آاز ساعتی با سرفه های حمیدرضا كه در اثر خشكی گلویش پیش 

در دهانش ریختم...از شدت سرفه هایش كاسته شد و دوباره به خواب رفت.برای لحظاتی نگاهش كردم...چقدر از 

 "بیماری خسته بود...اما مطمئن بودم كه با بودن من خیلی چیزها را تحمل خواهد كرد.به ساعتم نگاه كردم تقریبا

 پریز از را اتاقش داخل تلفن٬نشود بیدار حمیدرضا٬ر اثر تماس تلفند اینكه برای٬بود شده ظهر از قبل00نزدیك

 مادهآ را صبحانه غذاییش دستور طبق باید حمیدرضا برای.خوردم صبحانه كمی و رفتم شپزخانهآ به.كردم قطع

كم  ار تلفنها صدای اینكه با بین این در كردم مرتب را خانه و شپزخانهآ كمی.نگرفت هم چندانی وقت كه میكردم

كرده بودم ولی متوجه تماس تلفنی شدم.وقتی گوشی را برداشتم از صدای گریه و هق هق پشت تلفن توانستم خیلی 

سریع تشخیص بدهم كه خانم شهیدی پشت خط است.نمی دانم به چه علتی بود اما وقتی صدای گریه ی خانم 

 اشكهایم سرازیر شده بود...سكوت كردهشهیدی را از پشت خط میشنیدم غصه ی بدی به دلم مینشست...بی اختیار 

بودم و به صدای غم انگیز گریه ی مادری گوش میكردم كه میدانستم شاید بیش از من عاشق حمیدرضا است...و 

ورده بود.باالخره بعد از چند دقیقه آهمین عشقش بود كه چون حاال با هق هق و بغض همراه بود اشك مرا هم در

و در  تشكر میكرد "ل كند...از اینكه زحمت حمیدرضا را به عهده گرفته بودم دائماخودش را كنتر "توانست نسبتا

پایان گفت به محض اینكه وضعیت قلبیش بهتر شود و امیرحسین موافقت كند به خانه برخواهد گشت...بعد هم 

ار مخصوص خداحافظی كرد و تماسمان قطع شد.وقتی گوشی را قطع كردم تدارك ناهار مختصری برای خودم و ناه

 خر كارهایم بود كه احساس كردم حمیدرضا صدایم میكند:الهام...الهام...الهام...رفتی؟...الهام.آحمیدرضا را هم دیدم.
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بالفاصله دستم را شستم و به اتاقش رفتم.چنان اضطرابی صورتش را گرفته بود كه حتی برای لحظه ای مرا هم دچار 

گاه هر دو آرامشی در صورتش ظاهر شد كه ناخودآخانه مطمئن شد یكباره وحشت كرد...اما وقتی از حضور من در 

 زدیم زیر خنده.بعد از چند لحظه گفت:الهام...برای چند ثانیه فكر كردم...رفتی.

 

 خندیدم و در حالیكه روی تختش و بالشتهای زیر سرش را مرتب میكردم گفتم:كجا؟...كجا برم بهتر از اینجا باشه؟!

 

چیزی بگوید...حمیدرضا مدتها بود كه با چشمانش زیباتر از هر لحظات دیگری با من حرف میزد.خواستم  الزم نبود

یینه خواست تا موهایش را مرتب كند.به دلیل ریزش مویی آاز اتاق بیرون بروم و صبحانه اش را بیاورم كه برس و 

كه خودش این كار را بكند به همین خاطر كه از او در شب گذشته دیده بودم دلم راضی نبود به او اجازه بدهم 

 گفتم:حمیدرضا...اجازه میدی من موهات رو مرتب كنم؟

 

لبخند تلخی زد و گفت:خانم خوشگل...میدونم موهام شروع به ریزش كرده...من بیخبر از وضعم نیستم...نه الزم 

 یینه و برس رو به من بده...ممنون.آنیست تو زحمت بكشی...فقط 

 

شپزخانه آوردن صبحانه اش به آیینه را به دستش دادم و برای آته بود ولی نگذاشتم متوجه بشود.برس و بغضم گرف

برگشتم.وقتی دوباره به اتاقش رفتم موهای به برس مانده را داخل سطل میریخت...البته ریزش موهایش تازه شروع 

ته شده باشد...تجسم حمیدرضا با سر و رویی باید تمام موهایش ریخ "شده بود اما میدانستم تا مرحله بعد قاعدتا

 به چون هم من٬بدون مو برایم سخت نبود...ولی نگران غصه دار شدن خودش بودم.تمایل زیادی به صبحانه نداشت

 را حمام به رفتن قصد فهمیدم خورد كه مختصری صبحانه از بعد.نكردم اصرارش زیاد بود نزدیك ناهار وقت

كردم كه درب حمام را از داخل قفل نكند و سریع هم از حمام بیرون بیاید.لبخندی زد و  وریآیاد او به فقط...دارد

 گفت:چشم...

 

حوله اش را از پشت درب اتاقش برداشتم و به دستش دادم.تا جلوی درب حمام دنبالش رفتم وقتی میخواست داخل 

 ه چی فكر میكردم؟حمام برود برگشت و نگاه پر محبتی به من كرد و گفت:الهام...میدونی ب

 

 چراغ حمام را برایش روشن كردم و درب را برایش باز گذاشتم تا داخل شود.گفتم:نه...به چی؟!

 

با یك دستش نوازش مالیمی به موهایم داد و گفت:به اینكه وقتی خوب شدم...چقدر باید تالش كنم تا شاید ذره ای 

 از محبتهای تو رو جبران كنم.

 

قتی خوب شدی الزم به جبران نیست...همون موقع كه خوب شدی زحمات نه تنها من بلكه خندیدم و گفتم:و

امیرمسعود و امیرحسین و مامانت رو هم جبران كردی...تو فقط خوب شو...همه همین رو میخوایم...به خصوص 

 مامانت و من.

 

وری آن گفته بود به حمیدرضا یادرفت داخل حمام دوباره از پشت درب حمام تذكرات الزم را كه امیرمسعود به م

 بلند درب زنگ صدای كه بودم نشده هال داخل "كامال هنوز.میشنیدم را چشم چشم٬كردم و از او فقط گفتن



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 3  

 

 به بود گفته من به امیرمسعود كه را الزم تذكرات حمام درب پشت از دوباره حمام داخل رفت رضا حمید.شد

داخل هال نشده بودم كه صدای زنگ  "چشم چشم را میشنیدم.هنوز كامال٬گفتن فقط او از و كردم وریآیاد حمیدرضا

بلند شد.با اف اف درب را باز كردم.از پنجره كه نگاه كردم دیدم امیرمسعود وارد حیاط شد و به طرف ساختمان 

او بود  مد.برای ورود به هال هم در زد و منتظر شد تا من درب را برایش باز كنم كه این نشان از ادب و شخصیتآ

چرا كه نیازی به این كار نبود.من میدانستم او كلید تمام درب ها را دارد.بعد از احوالپرسی با من كه گویای هزاران 

او  ب فهمید كهآهزار تشكر در كلمه كلمه ی حرفهایش نهفته بود به سمت اتاق حمیدرضا رفت ولی از صدای دوش 

شوخی و خوش و بش كرد...بعد هم منتظر ماند تا او از حمام بیرون  به حمام رفته است.از پشت درب حمام كلی با او

متوجه بودم كه امیرمسعود چقدر به حمیدرضا عالقه دارد و خیلی بیش از هر برادر دیگری پروانه وار به  "بیاید.كامال

نها آهر دوی  مد امیرمسعود هم به همراه او وارد اتاق خوابش شد.برایآدور برادرش میچرخید.از حمام كه بیرون 

ب میوه گرفتم و وقتی به اتاق رفتم دیدم امیرمسعود مشغول گرفتن فشار خون حمیدرضاست.بعد از اینكار آ

ب میوه اش را نخورد و با اصرار مرا وادار كرد آب میوه اش را خورد ولی امیرمسعود آحمیدرضا بدون هیچ مخالفتی 

ضا رسیدگی میكنم باید مراقب و متوجه اوضاع خودم نیز باشم خر گفت كه هر قدر به حمیدرآن را بخورم و در آكه 

نها نمی خواهند من تحت هیچ شرایطی ضعیف و یا مریض بشوم.برای ناهار هر چی حمیدرضا اصرار كرد آچرا كه 

وری آامیرمسعود نتوانست بماند و گفت كه در بیمارستان یك عمل جراحی دارد و باید برود ولی موقع خداحافظی یاد

 من٬ماده باشیم تا بیاید و ما را به محضر ببرد.حمیدرضا از خوشحالی در پوستش نمی گنجیدآ2كه راس ساعت  كرد

 یك خواندن با میدانستیم كه قدر همین اما نبود رسمی عقد جهت محضر به رفتن چه گر.نداشتم او از كمی دست هم

نها آزادی از قفس را به آهایی شده بودیم كه قول  پرنده مثل٬بود نخواهد ما بین اخالقی مانع دیگر محرمیت ی خطبه

 داده باشند..............

 

گر چه رفتن به محضر جهت عقد رسمی نبود اما همینقدر كه میدانستیم با خواندن یك خطبه ی محرمیت دیگر مانع 

ده باشند.بعد از ناهار با دا نهاآ به را قفس از زادیآ قول كه بودیم شده هایی پرنده مثل٬اخالقی بین ما نخواهد بود

رام و قرار نداشت...هر قدر هم كه به او اصرار كردم كه الاقل نیم ساعت آاینكه حمیدرضا باید استراحت میكرد اما 

استراحت بكند قبول نكرد و در همان هال روی یكی از مبلها نشست.اما باالخره راضی شد پتو و بالشتش را روی یكی 

ماند تا به محضر 2لت نیمه درازكش روی یكی از راحتی ها به انتظار ساعت از مبلها بگذارم و به حا

رسید كه همین چند دقیقه كمی باعث 2:21"مدند...بابا تقریباآامیرحسین و امیرمسعود با هم 2:51برویم.ساعت

از ظهر بعد 5:05حالت عادی پیدا كرد.باالخره راس ساعت "مدن بابا كامالآكالفه گی حمیدرضا شده بود ولی با 

 اسفندماه من و حمیدرضا از لحاظ شرعی به هم محرم شدیم.09

 

مامان نیامده بود و این خودش نشان دهنده ی اوج مخالفت او با این شرایط بود...اما من پیه خیلی چیزها را به تنم 

ه باشد اما بنا به مالیده بودم قید خیلی از مسائل را نیز زده بودم...گر چه خیلی دلم میخواست مامان حضور داشت

احساس مادریش و تعصبی كه به بعضی از مسائل داشت ترجیح داده بود نیاید...نیامدن خانم شهیدی هم به این خاطر 

ن این بود كه خیلی گریه كرده و بنا به شرایط بیماری قلبیش به همراه امیرمسعود آبود كه امیرحسین مطرح كرد و 

ر است چرا كه گریه هایش ممكن است روی اعصاب حمیدرضا هم تاثیر سو صالح را بر این دیدند كه نیاید بهت
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 داشتن علت به امیرمسعود و امیرحسین.رساندند خانه به را حمیدرضا و من كه بود6:21"بگذارد.ساعت تقریبا

كه  بودم متوجه "كامال٬احساسیش بد شرایط كردن پنهان برای هم بابا.كردند ترك را ما زود خیلی بیمارستان شیفت

رفتن را به ماندن ترجیح میدهد...بنابراین اصراری بر ماندنش نكردم...تنها موقع خداحافظی از او خواستم كه مامان را 

از طرف من ببوسد.وقتی ماشین را روشن كرد و از ما خداحافظی كرد گریه كردنش را به وضوح متوجه شدم.با 

داشتیم.احساس خاصی كه گویا از تمام قید و بندهای حمیدرضا كه داخل خانه شدیم هر دو احساس سبكی خاصی 

مثل این بود كه در دنیا  "دست و پا گیر دنیایی رها شده بودیم.هر دو نفسهایمان از عمق وجودمان خارج میشد...اصال

ه تنبودیم...در عالمی بودیم كه تنها سكوت گویای هزار كالم ناگفته ی ما شده بود.تلفنهای پیاپی خانم شهیدی و فرش

ثار خستگی و ضعف از بیماری را در آشده بود و من 9 "و حتی سپیده خوشحالی ما را مضاعف كرده بود.ساعت تقریبا

چهره ی معصوم و مظلوم حمیدرضا دوباره میدیدم...باز هم بی اشتها بود اما در مقابل اصرار من تسلیم محض بود و 

گرفته بود و ساعتهای داروهای خوراكی حمیدرضا را برای غذایش را خورد.امیرمسعود دو بار از بیمارستان تماس 

 خود با شده هم كلمه سه٬دو باید "چندمین بار به من متذكر شده بود.امیرحسین هم هر بار كه تلفن میزد حتما

 میدانم كه شام از بعد.میدید خالصه صدایش شنیدن در را حمیدرضا حیات كه بود این مثل...میكرد صحبت حمیدرضا

ن را خورده بود داروهایش را به او دادم.با وجودی كه منزلشان از هوای گرم و خوبی برخوردار آخاطر من  به فقط

 روی٬بردم اتاقش به را او.بود درمانی شیمی اثرات از گرفته نشات "بود اما حمیدرضا دچار لرز شدید شد كه تماما

ل نكشید كه داروها اثر خودش را گذاشت و به طو ساعت نیم از بیشتر رویش پتو دو انداختن با خوابید كه تخت

شپزخانه رفتم و ظروف شام را شستم.دوباره باالی سر حمیدرضا رفتم به خواب عمیقی فرو رفته بود آخواب رفت.به 

برای لحظاتی ترس تمام وجودم را گرفت...ترسیدم نكند مرده باشد و من نفهمیده باشم...سرم را به صورتش نزدیك 

رام او مرا از زنده بودنش مطمئن كرد نمیدانم به چه علت بغضم تركید و گریه ام آالئم تنفس كردم و وقتی ع

 رام از اتاق خارج شدم.فكرآگرفت...ولی نگذاشتم هیچ صدایی از گلویم خارج بشود...تنها و بی صدا اشك ریختم و 

ام در زیر دوش به قدری گریه كردم كردم برای تمدد اعصابم بهتر است به حمام بروم.حوله را برداشتم و داخل حم

كه گویا دنیایی از غصه را می خواستم با اشكهایم از دلم خارج كنم ولی در شرایطی بودم كه اشك هم كم 

 وردم...اشك هم مرا یاری نمی توانست بكند.آمی

 

حمیدرضا رخت  مدم احساس خستگی میكردم.حمیدرضا همچنان خواب بود.خواستم از اتاق مادرآاز حمام كه بیرون 

خواب به اتاق حمیدرضا ببرم و همانجا پایین تخت حمیدرضا بخوابم كه صدای كوتاه زنگ درب بلند شد...به ساعت 

 از بعد٬مدآ ساختمان داخل به.است امیرحسین فهمیدم دادم جواب كه را اف اف.بود00:21"نگاه كردم تقریبا

نشست و به او نگاه كرد.پس از گذشت دقایقی از جایش  تختش كنار كمی و رفت حمیدرضا اتاق به صدا بی٬سالم

ورده آبلند شد وقتی میخواست برود برای لحظه ای ایستاد و به من نگاه كرد...مثل این بود كه تازه چیزی را به خاطر 

شنیده بودم مربوط به دوران تجرد امیرحسین  "باشد...سریع به طرف یكی از اتاق خوابهای ساختمان رفت كه قبال

 من و برود او تا بودم منتظر فقط...بكنم را كارش كنجكاوی خواستم نمی٬وده است...خودم را در هال مشغول كردمب

 دارچرخ كاناپه یك حالیكه در شد خارج خوابش اتاق از امیرحسین دقایقی از بعد.بودم خسته "واقعا چون٬بخوابم هم

رام به طوریكه او آن را به اتاق حمیدرضا برد و خیلی آه...وردآ بیرون من برای را نآ فهمیدم.میداد هل بیرون به را

ماده كرد.اینطوری خیلی راحت آبیدار نشود كمی وسایلش را جا به جا كرد و در كنار دیوار كاناپه را برای خواب من 
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. بعد از متر شدم چرا كه تنها به یك بالشت و پتو نیاز داشتم و هر روز بعد از خواب می توانستم كاناپه را جمع كن

 هر در٬داشتم او با كاری اگر كه شد ورآیاد هم باز خداحافظی هنگام٬كلی تشكر از او به خاطر لطفی كه كرده بود

 تخت اركن را تلفن شبها عمد به او كه چرا بگیرم تماس او با سریع و نگیرم نظر در خودم برای مانعی هیچ بود زمانی

تلفن همراهش همیشه روشن خواهد بود...دائم تكرار میكرد كه اگر  نیست خانه كه هم زمانهایی.میگذارد خودش

او را در جریان بگذارم...باالخره بعد از گذشت نیم ساعت خداحافظی كرد و رفت.من هم به  "مد حتماآكاری پیش 

اتاق خانم شهیدی رفتم و از كمد دیواریش یك بالشت و پتو به همراه یك ملحفه ی تمیز برداشتم و به اتاق 

 میدرضا رفتم و روی كاناپه خوابیدم.ح

 

**************************** 

 

******************** 

 

نها میگذشت.از روز سوم خانم شهیدی به خانه برگشت.با وجودی كه آروز از اقامت من در منزل 2 "تقریبا

میرحسین و امیرمسعود به خانه به این كار راضی نبود ولی خانم شهیدی با تمام مخالفتهای ا "امیرحسین اصال

ن خانه در اوقاتی كه آبرگشت.حضور او تا حدودی برای من هم بهتر بود چرا كه از لحظات طاقت فرسای سكوت 

 بود حمیدرضا بیماری كامل جریان در شهیدی خانم.میشدم راحت٬حمیدرضا به شدت دچار ضعف و بی حالی میشد

 خانم خود كه بود این مثل درست٬من باعث بهبودی حالش میشود وجود میكرد عنوان حمیدرضا كه بار هر ولی

 در........داشت دیگری چیز از حكایت حمیدرضا خون زمایشهایآ اما.میرود بهبودی به رو حالش كه است شهیدی

 من به هم تلفن یك حتی! بود نیامده دیدنم به هم بار یك حتی مامان بودم مانده نهاآ ی خانه در كه روزی هفت مدت

نكه مرا ناراحت بكند باعث غصه ی خودش شده است...باالخره این آنكرده بود! میدانستم این رفتارش بیشتر از 

 اخالقش بود باید هر طوری بود نارضایتی خودش را از رفتار و تصمیم و انتخاب اخیر من به نمایش میگذاشت.

 

روز دیگر اول فروردین به 2 "ته بودیم و تقریباخرین اسفندماه را پشت سر گذاشآجمعه بود و با اینكه روزهای 

ن ها را آمد اما چنان برف سنگینی تهران را پوشاند كه تمام جوانه های سر درختان و بیشتر شكوفه های آحساب می

ن روز آنها هیچ راه گریزی نیست.آور روزهای تلخی را داشت كه میدانستم از قبول آسرما زد و این برای من پیام

لحظاتی بیش از حد دلتنگ مامان شدم...حتی دلم برای احسان هم تنگ شده بود...برای خانه...برای صبح برای 

بابا...برای روزهای برفی سالهای گذشته كه چقدر در حیاط برف بازی میكردیم و وقتی با احسان وارد ساختمان 

قت بود كه جیغ و فریاد مامان به هوا ن وآورده ایم...و آمیشدیم تازه میفهمیدیم چقدر برف با خود به داخل خانه 

 بلند میشد كه:ای وای...زندگیم رو كثیف كردید...این چه وضعیه...

 

ود مده بآرام حمیدرضا كه به هال آبرای لحظاتی چشمهایم را بستم و سرم را به پشت راحتی تكیه دادم اما صدای 

ز كنم.حمیدرضا فكر كرده بود در هال به خواب رفته باعث شد از دریای خاطراتم خارج شوم و دوباره چشمهایم را با

رامی به خانم شهیدی گفت:مامان...الهام سرما نخوره.برای آام.وقتی با قدمهایی آهسته از اتاقش خارج شده بود به 

 مده بود باعثآرام حمیدرضا كه به هال آلحظاتی چشمهایم را بستم و سرم را به پشت راحتی تكیه دادم اما صدای 
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ز دریای خاطراتم خارج شوم و دوباره چشمهایم را باز كنم.حمیدرضا فكر كرده بود در هال به خواب رفته شد ا

 رامی به خانم شهیدی گفت:مامان...الهام سرما نخوره...آام.وقتی از اتاقش خارج شده بود به 

 

 نباش...خواب نیستم. نگران:دادم جواب٬چشمهایم را باز كرده بودم و با لبخند به حمیدرضا نگاه میكردم

 

حمیدرضا ضعیف شده بود و این دیگر چیزی نبود كه بخواهم ندیده بگیرم.برای ناهار امیرحسین و امیرمسعود به 

 پیشنهاد وقتی چرا نمیدانم٬نبود مساعد حالش "مدند.با وجودی كه حمیدرضا اصالآهمراه خانواده هایشان پیش ما 

ام وجود مرا نگرانی گرفته بود.به طوریكه كسی متوجه نشود امیرمسعود را به تم اما! پذیرفتند همه داد بازی برف

كناری كشیدم و گفتم:امیرمسعود...حمیدرضا خیلی ضعیفه...خودت بهتر میدونی با وضعی كه اون داره كوچكترین 

 بیماری...حتی یك سرماخوردگی جزیی چقدر میتونه حال اون رو وخیم تر بكنه...

 

 پرغصه ای به من كرد و گفت:بذار لذتش رو ببره... امیرمسعود نگاه

 

 خرین برفی استآبه وضوح حس كردم منظور امیرمسعود از این حرف چیزی نمی تواند به غیر از این باشد كه این 

كه حمیدرضا خواهد دید.دیگر یارای مخالفتی را نداشتم.دخترهای امیرحسین سریعتر از همه لباسهای گرم خود را 

و به حیاط رفتند.فرشته هم با سختی بسیار لباسهای اشكان را كه هر چه زودتر میخواست به حیاط برود  پوشیدند

تنش كرد و بعد از چند دقیقه او هم به حیاط رفت.بقیه هم مشغول پوشیدن لباسهای گرمشان شدند.به حمیدرضا 

دم...میدانستم وضعیت جسمانی او به از این امر ناراضی بو "كمك كردم تا لباسهای گرمش را بپوشد گر چه قلبا

قدری ضعیف و در خطر است كه حتی با كوچكترین سرماخوردگی ممكن است به قهقرایی از بیماری برسد اما كاری 

نمی توانستم بكنم!...این خواسته ی خود حمیدرضا بود و بنا به صالحدید امیرمسعود باید سكوت میكردم! به غیر از 

 به.رفتیم حیاط به بقیه٬ده بود در همان خانه و از پنجره پذیرایی ناظر برف بازی ما باشدخانم شهیدی كه ترجیح دا

 از یغج و خنده صدای دقایقی برای.شد پرتاب ما به كه بود امیرحسین دختران برفی های گلوله حیاط به ورود محض

مان رسید...البته متوجه بودم كه در سآ اوج به٬بود شده سپیدپوش برف از حاال كه نهاآ صفای با و زیبا و بزرگ حیاط

حین برف بازی همه به گونه ای كه خود او متوجه نشود هوایش را دارند و این مسئله كمی باعث دلگرمی من هم 

شد.لبخند مهربان و دلنشین خانم شهیدی كه از پشت پنجره به ما نگاه میكرد بر زیبایی این صحنه می افزود.محو 

كه حمیدرضا مقداری برف داخل لباس من ریخت...جیغم از شدت سرما به هوا بلند تماشای خانم شهیدی بودم 

شد.....امیرمسعود و امیرحسین به طرفداری از من شروع كردند به پرتاب كردن گلوله های برفی به سمت 

غوش آگاه حمیدرضا را كه از شدت خنده كمی خم شده بود با دو دستم محكم در آحمیدرضا.من به طور ناخود

گر به نها دیآگرفتم و با همان حالت خنده و اضطرابی كه به من دست داده بود شروع كردم به التماس كردن تا بلكه 

نكه خانم برایم مهم نبود.تا ای "سمت حمیدرضا گلوله ی برفی پرتاب نكنند...بیشتر گلوله ها به من میخورد ولی اصال

با صدای بلند گفت:بس كنید...شماها كه دختره رو شهیدی در حالیكه پنجره پذیرایی را باز كرده بود 

 كشتید..............

 

 خانم شهیدی در حالیكه پنجره پذیرایی را باز كرده بود با صدای بلند گفت:بس كنید...شماها كه دختره رو كشتید...
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ه ایستاد و شروع كرد بصدای خنده همه بلند شد و حمیدرضا در حالیكه كمترین گلوله برفی به او خورده بود صاف 

تكان دادن برفهایی كه روی لباس من به جا مانده بود بعد هم گفت:الهام...اینها به دفاع از تو میخواستن من رو بزنن 

 ولی مثل اینكه همه اونها از نظر بینایی مشكل دارن...چون تمام گلوله ها به تو خورد...

 

 ربع هس "كلی سر به سر او گذاشتند.باالخره بعد از گذشت تقریبادوباره همه خندیدند و امیرحسین و امیرمسعود 

 مدمآ بیرون وقتی٬بروم حمام به شدم مجبور لباسهایم بیشتر شدن خیس دلیل به من.برگشتیم خانه داخل به ساعت

 قرص دو خاطر همین به باشم خورده سرما باید زد حدس امیرحسین.میكردم شدیدی سرمای و لرز احساس

بگیری پرتقال بود با اصرار زیاد یك لیوان به من داد تا آو مسكن به من داد و فرشته هم كه در حال  سرماخوردگی

 حال چندان خودش اینكه با حمیدرضا.میشد بیشتر من سرمای و لرز احساس میگذشت كه لحظه هر ولی٬بخورم

را  تاق خواب حمیدرضا رفتم و كاناپها به شهیدی خانم پیشنهاد به بنا اینكه تا بود شده من نگران اما نداشت خوشی

 سرمای.انداخت٬باز كرده و خوابیدم.حمیدرضا یكی از پتوهای خودش را هم روی پتویی كه من به رویم كشیده بودم

 شده ارفش افت دچار فهمید فشارم گرفتن و معاینه از بعد و مدآ اتاق به امیرمسعود.میكردم احساس بدنم در عجیبی

مپول كه نمیدانم چه بودند به من تزریق كرد و نیم ساعت نگذشته بود آمشورت با امیرحسین دو  از بعد بنابراین٬ام

به خواب عمیقی رفتم.وقتی بیدار شدم چراغ اتاق خاموش بود.فهمیدم شب شده.از داخل هال صدای صحبت و خوش 

حساس .در ناحیه گلویم نیز او بش به گوشم میرسید.خواستم از جایم بلند شوم كه فهمیدم بدنم به شدت درد میكند

 اهكوت بازی برف یك خاطر به فقط...مسخره چه...! شدم نیز بدنم حرارت درجه بودن باال متوجه "درد داشتم.كامال

 امیرمسعود دیدم٬كردم نگاه درب سمت به.شد روشن اتاق چراغ٬شدم بلند كاناپه روی از سختی با! بودم شده مریض

نگاهم میكند.پرسید:چطوری؟...ما فكر میكردیم باید مراقب حمیدرضا باشیم...ولی مثل  لبخند با و ایستاده درگاه در

 اینكه تو بیشتر احتیاج به مراقبت داشتی...

 

مد و مچ دستم را گرفت تا نبضم را كنترل بكند...خیلی زود فهمید تب دارم.در همان حال كه سعی میكردم آبه طرفم 

 یدم:حمیدرضا كجاس؟با یك گلسر موهایم را جمع كنم پرس

 

 خیلی حمیدرضا:گفت٬امیرمسعود صندلی جلوی پای من را عقب كشید تا من به راحتی بتوانم به سمت درب بروم

 رضاحمید...میدونی بهتر كه خودت...بره بیرون اتاق از خواستم ازش شدی مریض فهمیدم وقتی...بود شده نگرانت

 "بیماری مبتال بشه...سیستم دفاعی بدنش خیلی تحلیل رفته...خواهشا هر به ممكنه سریع خیلی كه شرایطیه در االن

قای نعمتی هم وقتی فهمیدن كه تو مریض شدی سریع اومدن تا تو رو با خودشون آتو هم سعی كن نزدیكش نشی...

 به خونه ببرن...

 

 سریع به سمت امیرمسعود برگشتم و گفتم:ولی...من نمیتونم حمیدرضا رو...

 

قطع كرد و گفت:این دفعه مجبوری...این به نفع حمیدرضام هست...خودشم این رو میدونه...از این ها حرفم را 

به  نژین مبتال شدی بهتر اینه كهآگذشته...خودتم وضعیت اون رو خوب میدونی...پس حاال كه با تشخیص من تو به 

اینجا...این به نفع هم توئه كه چند روزی رو قای نعمتی به منزل برگردی...انشاهلل خوب كه شدی دوباره بیای آهمراه 

 نژین دور باشه.آاستراحت كنی و هم به نفع حمیدرضاس كه از ابتالی به 
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 به نفع حمیدرضا بود...به نفعش "امیرمسعود درست میگفت نباید در این شرایط اصرار بر ماندن میكردم چون واقعا

 به باید اما نبود رفتن به راضی "ام پیش او نباشم...با اینكه دلم اصالبود كه تا سالمت كامل خودم را به دست نیاورده 

 میكرد حركت من سر پشت كه امیرمسعود همراه به.پذیرفتم می را شده ایجاد شرایط شده كه هم حمیدرضا خاطر

ه من از ب نسبت عشقش روی از حمیدرضا و دلتنگیش خاطر به بابا٬هال به ما ورود محض به.شدم خارج خواب اتاق از

غوش گرفت و بوسید.از الی دستهای بابا آمد و با مهر و محبت خاصی مرا در آجایشان بلند شدند.بابا به طرفم 

 چنان با٬میكشید شعله عشق گرمای از چشمانش ولی...دیدم٬صورت حمیدرضا را كه رنگ پریده تر از صبح شده بود

جده میكرد...من هم دوستش داشتم و با تمام وجودم او را س قصد نبود برایش منعی اگر كه میكرد نگاه من به محبتی

شپزخانه آمیپرستیدم.بعد از فارغ شدن از احوالپرسی های پیاپی با بابا همگی روی راحتی های هال نشستیم.فرشته به 

گاه نگاه هر دو در یك زمان به همدیگر آرفت تا چایی بیاورد.دو صندلی بین من و حمیدرضا فاصله بود.به طور ناخود

 كردیم و از همدیگر پرسیدیم:خوبی؟...بهتر شدی؟...

 

صدای خنده ی جمع كه متوجه ی ما بودند بلند شد.امیرحسین با خنده و شوخی گفت:اگه از من میپرسید كه 

 بله...مرسی...خوبم...ممنونم.

 

من شده بود.ولی من  متوجه حالت "و باز باب خنده و شوخی باز شد.سرم به شدت درد میكرد و حمیدرضا كامال

نچه كه از سردردم رنج بكشم نگران پریدگی رنگ صورت حمیدرضا شده بودم.در همان چند دقیقه كه آبیشتر از 

 چشمان با داشت سعی دائم اما٬گذشته بود لحظاتی فكر میكردم كه حتی قطره ای خون هم در صورتش باقی نمانده

بود.در 8:21من نگرانش نباشم.به ساعت دیواری نگاه كردم حدود و ندارد مشكلی كه بفهماند من به محبتش از پر

مدتی كه من خواب بودم امیرحسین زحمت كشیده و از داروخانه نزدیك محل داروهای مورد نیاز مرا تهیه كرده بود 

بابا رو كرد به من و 9نها را مصرف میكردم.ساعتآو من هم طبق دستور و تجویز او در ساعات مشخص شده باید 

 ت:الهام جان...بابا كم كم حاضر شو بریم خونه...گف

 

با شنیدن این جمله مثل این بود كه كوه بزرگی از غم را به قلبم گذاشتند.نگاهی به حمیدرضا كردم.حاال دیگر هیچ 

لبخندی به لب نداشت و در سكوتی غمناكتر از غصه ی من به من خیره شده بود.امیرمسعود سریع متوجه شد و با 

ده و نژین شآخه...الهام آبهتره  "در حالیكه دستش را پشت حمیدرضا میكشید گفت:داداش اینطوری فعال لبخند

بهتره در این شرایط زیاد با تو در ارتباط نباشه...نگران نباش قول میده خوب و كافی استراحت بكنه و سریع حالش 

 خوب بشه دوباره اینجا بیاد...

 

در سكوت به چشمهای من خیره شده بود.نمی دانستم به چه علت ولی نگاهش  فقط٬حمیدرضا كالمی صحبت نكرد

حالت عجیبی داشت...نگاه خاصی كه در تمام مدت ارتباطم با او چنین نگاهی را ندیده بودم! لبخند زوركی را به لب 

 "برم...ولی فعالدلم نمیخواد  "وردم .گفتم:حمیدرضا...این تصمیم به خاطر سالمتی تو الزمه...گرچه خودمم اصالآ

 مجبورم...
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مد و گفت:كاش صبح برف بازی نكرده بودیم...حداقل تو االن مجبور نبودی از اینجا آبا صدای ضعیفی به میان حرفم 

 ولی علت چه به نمیدانستم.بود شده خیره من چشمهای به سكوت در فقط٬بری..حمیدرضا كالمی صحبت نكرد

كه در تمام مدت ارتباطم با او چنین نگاهی را ندیده بودم! لبخند زوركی را  خاصی نگاه...داشت عجیبی حالت نگاهش

 دلم نمیخواد برم...ولی "وردم.گفتم:حمیدرضا...این تصمیم به خاطر سالمتی تو الزمه...گر چه خود منم اصالآبه لب 

 مجبورم... "فعال

 

ا ودیم...حداقل تو االن مجبور نبودی از اینجمد و گفت:كاش صبح برف بازی نكرده بآبا صدای ضعیفی به میان حرفم 

 بری.

 

الهام  "دم نمیاد...احتماالآنژین كه یكباره فقط به خاطر برف بازی به سراغ آامیرحسین خندید و گفت:حمیدرضا...

 نژین رو داشته...نگران نباش...مطمئنم خود الهامم برای اینكه سریعتر بیاد اینجا تمام لحظاتآمادگی ابتال به آ

 خودش رو با استراحت پر میكنه تا هر چه زودتر با سالمتی كامل دوباره پیشت برگرده.

 

 میكرد نوازش را دستش مادرانه عشقی با حالیكه در٬خانم شهیدی كنار حمیدرضا نشست و دستش را گرفت

 نم.نك اذیتت میدم قول...بگذره سخت بهت زیاد نذارم...الهام نبودن در میدم قول...حمیدرضا:گفت

 

ن را گفته بود همه خندیدیم ولی حمیدرضا به لبخند كم رنگ و بی روحی آبا این حرف خانم شهیدی كه به شوخی 

بسنده كرد.در همان چند دقیقه به قدری غصه در چشمانش نشست كه همه متوجه این موضوع شده بودند.در شرایط 

این بود كه پیش حمیدرضا نمانم ولی چشمان حمیدرضا بدی قرار گرفته بودم.به خاطر بیماری خودم صالح واقعی در 

 حاال:گفتم امیرمسعود به هستهآ٬ن را بیان میكرد.نمی دانستم باید چه كنمآلبریز از التماس بود كه فقط با نگاه 

 ...نشه مبتال كه مواظبم...بكنم رو بهداشتی نكات رعایت اما...بمونم...نرم؟ نمیشه

 

صحبتشم نكن...تو و حمیدرضا كه بچه نیستین...در ثانی هر دوی شما اگه  "هام اصالامیرمسعود بالفاصله گفت:ال

بیشتر از بقیه ندونید كمترم نمیدونید...پس خواهش میكنم بی هیچ بحثی به تصمیمی كه به نفع حمیدرضاس عمل 

 كن.

 

 "ن نگذاشت.قاعدتاامیرمسعود به قدری جدی و محكم حرفش را زد كه جای هیچ بحث و حرف دیگری را برای م

 خودم با و برمیداشتم را ام شخصی وسایل از كمی باید بنابراین٬ماندم می خودمان منزل در را روز 2الی2 باید

 مشغول و رفتم بود داده اختصاص من به را دراورش از كشویی كه حمیدرضا خواب اتاق به بنابراین.میبردم

همیدم حمیدرضا پشت سرم ایستاده...!برگشتم و نگاهش ف لحظات خرینآ در٬شدم وسائلم از مختصری وریآجمع

ن آنمی توانستم مفهوم نگاهش را درك كنم...درست مثل این بود كه در  "كردم...طور خاصی نگاهم میكرد...اصال

لحظات خدا معنی نگاههای عاشقانه را از مغزم پاك كرده بود! لبخندی زدم و گفتم:نگران نباش...به محض اینكه 

 بشه برمیگردم...مطمئن باش.حالم خوب 
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لبخند كمرنگی روی لبهایش نشست و بعد به گونه ای خاص موهایم را لمس كرد و در حالتی كه مقداری از موهایم 

 رامی مرا بوسید وآن را لمس میكرد به آكه دورم ریخته بود را بین دو انگشتش گرفته بود و خیلی با احساس 

 ..گفت:الهام...دوستم داری؟.......

 

لبخند كمرنگی روی لبهایش نشست و بعد به گونه ای خاص موهایم را لمس كرد و در حالتی كه مقداری از موهایم 

 رامی مرا بوسید وآن را لمس میكرد به آكه دورم ریخته بود را بین دو انگشتش گرفته بود و خیلی با احساس 

 گفت:الهام...دوستم داری؟

 

 ام خنده هم كمی٬در حالیكه از تعجب ابروهایم باال رفته بود و چشمانم گرد شده بوداز سوالش خیلی تعجب كردم و 

 ودخ كنم فكر...مونده بیخبر كه كسی تنها...میدونن همه رو این...معلومه خوب!!! سوالیه؟ چه این:گفتم و گرفت

 !!!تویی

 

 من نگاه میكرد.گفت:الهام...خیلی با پشت دستش نوازش مالیمی به گونه ام داد و بعد نشست روی تختش.هنوز به

 اذیت شدی...من رو ببخش...

 

 به میان حرفش رفتم و گفتم:هیچ معلومه چی داری میگی؟...این حرفها چیه؟

 

ی از رامی كه مطمئن بودم ناشآنگذاشت حرفم را تمام كنم...با حركت دستش به من فهماند كه ساكت باشم.سپس به 

د:نه...نه الهام...شرایط ایجاد شده در این مدت كه اینجا بودی رو فقط مد نظر ضعف و بیماری اوست ادامه دا

 برای ای دیگه كار ناراحتی و دردسر٬ندارم...من در تمام مدتی كه عاشق تو شدم...یعنی از همون ابتدا...جز مزاحمت

حاال چه برسه به ...هستم زدم تو قشنگ صورت اون به حق نا كه هایی كشیده دار غصه هنوز من...نكردم تو

شرمندگی كه در این مدت از محبتهای خودت نسبت به من برام مونده...الهام من فقط نگرانم كه به خاطر...به خاطر 

اتفاقات گذشته هنوزم از من دلخور باشی...دلخور باشی و از من پنهان كنی...میدونی الهام واقعیت اینه كه خودم 

ر تو و محبتهای دیگران گاهی باعث میشه به كل شرایط خودم روفراموش خوب نیست ولی حضو "میدونم حالم اصال

 ...ولی نیست مرگ از ترس...گرفته رو وجودم عجیبی ترس چرا نمیدونم٬كنم...ولی حاال كه داری میری

 

ه بچ مثل چرا...چیه؟ حرفها این...حمیدرضا:گفتم٬به میان حرفش رفتم و در حالیكه سعی میكردم بغضم را فرو ببرم

ها صحبت میكنی؟...تو برای من همیشه و در همه حال بهترین خاطره ها رو ساختی...حتی همون روزها كه اجازه 

دیدنت رو از من گرفته بودی و اجازه نمیدادی هیچ رابطه ای با تو داشته باشم...حتی در اون روزها با همه تلخیش یه 

ن ایام بود كه فهمیدم عشق چیه و من چقدر عاشقم...حاال شیرینی خاصی برای من داشت...میدونی چرا؟ چون در همو

 تو با این حرفها فقط داری اعصاب من و خودت رو خورد میكنی...ببین...

 

 كردم نگاه اش خسته چشمهای به٬روی دو زانویم جلوی پای حمیدرضا نشستم و دستهایم را روی زانوانش قرار دادم

 و به خدا اینطوری حرف نزن...تو با این حرفهات من رو دیوونه میكنی...ر تو...خدا به رو تو...حمیدرضا:گفتم و
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در همین موقع دو ضربه مالیم به درب خورد و خانم شهیدی وارد اتاق شد.با محبت و عشق فراوانی به سمت 

نها نگاه آحمیدرضا رفت و پیشانی او را بوسید سپس به سمت من برگشت.ایستاده بودم و به هر دوی 

 مطمئن...نگرانید مورد بی شما دوی هر:گفت و بوسید هم مرا٬م.صورت مرا میان دو دست مهربانش گرفتمیكرد

 از سریعتر خیلی شد خوب الهام حال كه دیگه روز سه2مطمئنم من...نمیكشه طول زیاد همدیگه از دوریتون باشید

قای نعمتی رو منتظر آاز این  بیشتر بهتره حاالم...میرسونه اینجا به رو خودش بكنی رو فكرش كه اونچه

 نذارید...بیرون منتظر الهام جون ایستادن.

 

ویزان بود به همراه روسریم برداشتم.متوجه شدم آبرگشتم و كیف و مانتویم را كه به جا لباسی اتاق حمیدرضا 

ه به حمیدرضا نگا دیگر بار تا برگشتم پوشیدم را مانتویم وقتی٬امیرمسعود به اتاق وارد شد.به سمت حمیدرضا رفت

 با عشقی برادرانه یك دست "كنم كه متوجه زردی بیش از حد صورتش شدم.امیرمسعود كنارش نشسته بود و واقعا

حمیدرضا را گرفته بود و با نگاهی خیره به صورت خسته ی حمیدرضا دست او را در دستان خودش نوازش میكرد.به 

 واجب رو رفتنم امیرمسعود٬نباش...به خدا اگه به خاطر مریضیم طرف حمیدرضا رفتم و گفتم:حمیدرضا اینقدر نگران

 نظر در اب و امیرمسعود تشخیص خاطر به كنم چیكار ولی...ثانیه یه برای حتی...برم اینجا از نداشت امكان٬نمیدونست

 ...بكنم رو كار این باید تو شرایط گرفتن

 

ر بود شدم.حمیدرضا همچنان خیره به صورت من نگاه در این لحظه متوجه ی اشكی كه از چشم امیرمسعود سرازی

رام آمیكرد.امیرمسعود در حالیكه حاال خیلی عاشقانه تر از قبل در حال نوازش دست حمیدرضا بود با صدایی 

 گفت:حمیدرضا...صالح در اینه...متوجه كه هستی...فقط به خاطر...

 

كه هنوز خیره به من نگاه میكرد لبخند كم رنگی روی  همانطور٬حمیدرضا نگذاشت حرف امیرمسعود به پایان برسد

ورد و گفت:امیرمسعود...خودت رو اذیت نكن...من مطمئنم كه تو هیچ وقت تصمیم غلط نگرفتی...الهامم این آلبش 

 رو میدونه...مگه نه الهام؟

 

ش او كسی بود كه همیشه خودبرایم قابل باور نبود كه امیرمسعود این بار نتواند جلوی حمیدرضا حفظ ظاهر بكند!!!

به من تاكید می كرد كه به هیچ عنوان در حضور حمیدرضا عملی از من سر نزند كه موجب نگرانی خاطری برای او 

بشود ولی این بار این خود او بود كه دست از پا خطا كرده بود!!! برای لحظه ای نگران شدم كه نكند حمیدرضا متوجه 

همین موقع امیرحسین به همراه كیسه داروهای من و در حالیكه سعی داشت  گریه ی امیرمسعود بشود...در

 تخت روی دو هر كه امیرمسعود و حمیدرضا به خیره لحظاتی برای.شد اتاق وارد٬خوشرویی چهره اش را حفظ كند

و به موقع ر داروها...نیازته مورد داروهای این...جان الهام:گفت و مدآ من طرف به بعد و كرد نگاه بودند نشسته

 مصرف كن تا هر چه سریعتر حالت خوب بشه و برگردی پیش حمیدرضا.

 

 خدا به...شدی؟ راضی...داداش خوب:گفت٬میزی به او میكردآسپس رو كرد به حمیدرضا كه حاال نگاه تشكر

 .برمیگرده زود خیلی نباش نگرانم...بشه خوب حالش نور سرعت به كه كردم تجویز براش داروهایی
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رمسعود با دست صورتش را كه از اشك خیس شده بود پاك كرد و بعد ضربات مالیمی به پشت حمیدرضا زد و امی

 قای نعمتی رو خیلی معطل كردی...آگفت:بلند شو...پهلوون...

 

 مثل درست!!! رفتند حمیدرضا كمك به دو هر امیرحسین و امیرمسعود٬متوجه شدم كه برای بلند شدن از روی تخت

كه در این چند دقیقه ای كه گذشته بود قوای بدنی و توان حمیدرضا به شدت تحلیل رفته باشد! وقتی  بود این

نها خواست كه رهایش كنند و میتواند خودش به تنهایی راه برود...دیگر آرامی از آحمیدرضا روی پایش ایستاد به 

ض نفس كشیدنش هم شده بودم...فشار بغنمی توانستم حرفی بزنم...فقط به حمیدرضا نگاه میكردم...متوجه سختی 

در گلویم به قدری زیاد شده بود كه احساس خفگی میكردم...حاال دیگر به قدری اشك در چشمانم جمع شده بود كه 

می ترسیدم پلك بزنم و اشكهایم سرازیر بشود.به طرف حمیدرضا رفتم.لب پایینم را به شدت گاز میگرفتم تا از 

یقه ی لباسش را كه خراب شده بود برایش مرتب كردم.امیرمسعود و امیرحسین كه در گریه كردنم جلوگیری كنم.

دو طرف حمیدرضا ایستاده بودند مرا نگاه میكردند...نمی توانستم شرایط ایجاد شده را بیش از این تحمل كنم فقط با 

 .بهت قول میدم.مد گفتم:حمیدرضا...برمیگردم...خیلی زود..آرام كه از اعماق قلبم بیرون میآصدایی 

 

و حمید رضا به آرامی مرا در آغوش گرفت و روی سر و موهایم را چندین بار بوسید و من دائم مراقب بودم تا مبادا 

قطره ایی اشك از چشمانم سرازیر شود چرا كه میدانستم حمیدرضا دوست ندارد من گریه كنم و این مسئله را بارها 

من  "كرده بود كه برای حفظ روحیه ی حمیدرضا باید این مسئله را خصوصا و بارها امیرمسعود به من یاد آوری

 رعایت كنم...

 

برگشتم و از اتاق بیرون رفتم و درحالیكه پشت به حمیدرضا داشتم دیگر نتوانستم از ریزش اشكهایم جلوگیری كنم 

م شهیدی هم كنارش ایستاده بود و به سرعت از اتاق خارج شدم.بابا در حالیكه ساك لباسم را در دست داشت و خان

 گریه به هم شهیدی خانم٬انتظار مرا میكشید.وقتی چشمهای گریان مرا دید نهایت غصه را در چهره ی بابا نیز دیدم

 ...برمیگردی زود دلم عزیز:گفت و بوسید...كرد بغل مرا و مدآ طرفم به.افتاد

 

مدند.دیگر نمی توانستم آسعود و امیرحسین هم به هال با سر حرف خانم شهیدی را تایید كردم.حمیدرضا و امیرم

نها خداحافظی كردم نمیتوانستم جلوی گریه ام را بگیرم...حمیدرضا كالمی حرف آبیش از این معطل كنم.سریع با 

نمی زد و فقط به من نگاه می كرد...موقع خداحافظی بابا از همه ی آنها خواهش كرد كه به علت نامساعد بودن هوا از 

انه خارج نشوند و آنها هم با اظهار كلی شرمندگی باالخره قبول كردند كه فقط تا جلوی درب هال بیایند اما در خ

نهایت امیرمسعود تا جلوی درب حیاط نیز آمد وقتی در ماشین بابا نشستم و درب ماشین را بستم شروع كردم به 

یرون ماشین برای دقایقی با امیرمسعود صحبت كرد.وقتی بلند بلند گریه كردن...گریه نبود...ضجه میزدم...بابا در ب

مد...بابا از طریق دكمه اتومات كنار دست خودش شیشه آداخل ماشین نشست امیرمسعود به سمت شیشه كنار من 

ورد و گفت:الهام...فقط میتونم به خاطر زحماتی كه تا آرامی داخل ماشین آرا پایین كشید...امیرمسعود سرش را به 

متحمل شدی ازت تشكر كنم...اینقدر گریه نكن...باید راضی به رضای خدا بود...من و امیرحسین و خود تو و اینجا 

حتی مامان هر كاری كه از دستمون برمی اومده برای حمیدرضا كردیم...بعد از اینم خواهیم كرد...فقط به شرط اینكه 

نی...داروهات رو مصرف كن...استراحتم یادت نره...الهام قوی و صبور باشیم...قول بده االن كه رفتی زیاد بی تابی نك
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اگه قرار باشه اینطوری گریه كنی...مریض میشی...خواهش میكنم الهام...تو فهمیده تر از این حرفا هستی...پس با 

 قای نعمتی رو ناراحت نكن...قول بده كه صبور باشی...آاین رفتارت حداقل 

 

از شدت غصه من كم كند ولی میدانستم میزان غصه ی او اگر بیشتر از من امیرمسعود سعی داشت با حرفهایش 

به ایفای  "رام كردن من بیشتر مثل بازی هنرپیشه ای بود كه اصالآنباشد كمتر هم نیست...بنابراین تالش او برای 

گذشت  بعد ازنقشش وارد نیست...امیرمسعود در انتهای صحبتهایش صدایش با بغض عمیقی همراه شده بود.باالخره 

لحظاتی به همراه بابا از امیرمسعود خداحافظی كردیم و راهی خانه شدیم.وقتی جلوی درب خانه رسیدیم سرم از 

حوصله ی ماندن در ماشین را نداشتم تا با ماشین وارد حیاط بشوم.كیفم را  "شدت درد امانم را بریده بود.اصال

اه گآكه روی پایم ایستادم درد سرم به قدری شدید شد كه ناخودبرداشتم و از ماشین خارج شدم...اما به محض این

 كیفم را رها كردم و با انگشتان دستم فشار زیادی را به شقیقه هایم وارد كردم...و همانجا روی دو زانو نشستم

م تا داشتحوصله ی ماندن در ماشین را ن "وقتی بابا جلوی درب خانه رسید سرم از شدت درد امانم را بریده بود.اصال

با ماشین وارد حیاط بشوم.كیفم را برداشتم و از ماشین خارج شدم...اما به محض اینكه روی پایم ایستادم درد سرم به 

گاه كیفم را رها و با انگشتان دستم فشار زیادی را به شقیقه هایم وارد كرده و روی دو آقدری شدید شد كه ناخود

ه زیر مد و در حالیكآاحساس خفه گی می كردم...بابا بالفاصله به سمت من زانویم در همانجا نشستم...برای لحظاتی 

خه بابا چرا اینقدر به خودت فشار میاری...داری خودت رو آبغل مرا میگرفت گفت:چیه بابا؟...چی شده الهام جان؟...

 نابود میكنی...

 

كه امكان قدم برداشتن را از من گرفته  بابا سعی كرد مرا به حركت وادار كند ولی به قدری درد در سرم می پیچید

 بود فقط توانستم بگویم:بابا...چند لحظه فرصت بده...

 

 میتونی:گفت و برداشت زمین روی از را كیفم و گرفت فاصله من از بابا٬با یك دستم لبه ی باالی ماشین را گرفتم

 بزنم؟ صدا رو مادرت تا داری نگه رو خودت لحظه چند

 

 ره...:آرامی گفتمآبه 

 

رام آم راآدندانهایم را به هم فشار میدادم تا شاید بتوانم درد سرم را بهتر تحمل بكنم...چشمانم را بستم و سرم را 

روی دستانم گذاشتم.بابا از طریق اف.اف به مامان گفت كه برای كمك كردن به من به جلوی درب بیاید.چند لحظه 

طوالنی بود كه من و مامان از هم  "جلوی درب حیاط رسانید.مدت نسبتا بیشتر طول نكشید كه مامان سریع خودش را

غوش گرم او بود...سریع خودش را آن لحظات تنها پناه من آبیخبر بودیم...میدانستم از دستم دلخور است...اما در 

را در  ه بودم خودمبه من رسانید و من كه حاال به گریه افتاده بودم و هنوز چشمانم را از شدت سردرد بسته نگه داشت

غوش گرفت كه برای دقایقی شاید آغوش پر از مهرش انداختم...زار زار گریه میكردم...چنان سخت مرا در آ

میخواست مرا در خودش حل كند...فرو ببرد...و فقط این جمالت بود كه با گریه تكرار میكرد و من از او میشنیدم:چه 

 این دیوونه بازیهای تو...چه كنم... وردی؟...دختركم...چه كنم باآبه روز خودت 
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من فقط گریه میكردم و در حالیكه تمام بدنم میلرزید پشت سر هم به مامان میگفتم:مامان...براش دعا كن...تو رو به 

خدا...مامان من بدون حمیدرضا میمیرم...فقط دعا كن كه خوب بشه...اگه من رو دوست داری برای حمیدرضا دعا 

 كن...

 

و بابا كمك كردند تا به داخل خانه بروم.به محض وارد شدن به ساختمان از شدت سردرد دچار حالت تهوع  مامان

شدم.هنوز دقایقی از ورودم به خانه نگذشته بود كه كلی اسباب زحمت برای مامان به پا كرده بودم...اما باز هم مثل 

رام اشك میریخت و بعد مرا به اتاقم برد.وقتی آرام آهمیشه به موقع به فریاد بی صدایم رسید.مامان در تمام مدت 

روی تختم دراز كشیدم هنوز گریه میكردم...از شدت سردرد كالفه شده بودم ولی در همان شرایط هم از مامان 

و  وردآخواهش كردم كه با منزل حمیدرضا تماس بگیرد و حال او را بپرسد.مامان دقایقی بعد گوشی را به اتاق من 

 بهترین این شاید.گرفت برایم را نهاآ منزل شماره تنها و داد قرار من اختیار در را گوشی٬ل به پریز تلفنبعد از وص

 طخ پشت از را امیرحسین صدای شد برقرار تماس اینكه محض به...میداد انجام من برای شرایط نآ در كه بود كاری

را در اختیار حمیدرضا قرار داد.وقتی صدای مهربان  گوشی كوتاه احوالپرسی و سالم از بعد سریع خیلی هم او شناختم

حمیدرضا را شنیدم دائم جمله ی دوستت دارم را تكرار میكرد...وقتی صدایش را میشنیدم احساس میكردم سردردم 

تسكین پیدا میكند اما باالخره بعد از دقایقی چند در حالیكه هر دو از قطع كردن تلفن ناراضی بودیم ولی با هم 

 ظی كردیم و تلفن قطع شد.خداحاف

 

ن شب بعد از میلیونها باری كه مامان اصرار كرد تنها توانستم چند قاشق سوپ بخورم و سپس داروهایم را آ

 زارم میداد...اما در اثر داروها به خواب رفتم.آخوردم.سردرد همچنان 

 

م انداخت كه گویا میتوانستم یقین صبح با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم.صدای زنگ چنان لرزشی به بدن

 بدانم تماس از خانه ی حمیدرضاست...............

 

صبح با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شدم.صدای زنگ چنان لرزشی به بدنم انداخت كه گویا میتوانستم یقین 

 مامان٬سریع برداشتم زارم میداد گوشی تلفن راآبدانم تماس از خانه ی حمیدرضاست.با وجود سردردی كه هنوز 

 لرزان ایصد...نه یا بوده درست حدسم یاآ ببینم تا كردم سكوت.بود برداشته پایین طبقه از را گوشی من از زودتر

 .شناختم خط سوی نآ از را سپیده
 

سپیده بعد از سالم و احوالپرسی خیلی مختصر گفت:خانم شفیعی میشه لطف كنید به الهام جون بگید خودش رو هر 

 ه سریعتر به منزل مامان برسونه...چ

 

احساس كردم تمام اتاق دور سرم میچرخد...با صدایی كه به سختی از اعماق وجودم خارج میكردم التماس 

 كردم:سپیده...بگو كه برای حمیدرضا اتفاقی نیفتاده...تو رو به خدا...

 

یدم:سپیده جان شما گوشی رو قطع كنید من االن صدای مامان را از گوشی دیگری كه در طبقه پایین برداشته بود شن

 الهام رو به اونجا میارم.
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ن سوی خط شروع كرد به آمامان گوشی را قطع كرد ولی من هنوز گوشی در دستم بود.به گریه افتادم سپیده هم از 

خدا گوشی رو گریه...دوباره التماسش كردم:سپیده تو رو به خدا...بگو كه حمیدرضا چیزیش نشده...تو رو به 

 بده...بده به حمیدرضا...میخوام صداش رو بشنوم...

 

 سریعتر فقط...نكن گریه اینقدر...جون الهام:گفت خودش گریه الی به ال در سپیده٬به هق هق افتاده بودم

 ...منتظرته حمیدرضا...بیا

 

شت.سرم را میان دو دستم ن را سر جایش گذاآمامان سریع وارد اتاق شد و گوشی را به زور از من گرفت و 

 از وردمآمی هایم شقیقه به كه فشاری با داشتم سعی.بود رسیده اوج به سردردم گریه هق هق علت به حاال٬گرفتم

 كه دیگر وسائل همراه به را مانتویم مامان٬شوم بلند جایم از تا كرد كمك مامان! نبود ممكن ولی...كنم كم نآ درد

من  ماده بشیآت.در حالیكه سعی داشت خونسردی خودش را حفظ كند گفت:تا تو گذاش تحریرم میز روی بود الزم

 ماده میكنم در ضمن به باباتم زنگ میزنم تا خودش رو برسونه.آیه لیوان شیر برات 

 

با عصبانیت گفتم:من شیر میخوام چه كنم؟...لزومی هم نداره به بابا تلفن بزنی...مگه چی شده...چرا بیخود شلوغ 

 ..فقط من رو باید به اونجا برسونی...حمیدرضا منتظر منه.میكنی.

 

 .پایین میرم من...بپوش رو لباست...نشو عصبانی تو...خوب خیلی:گفت و بوسید را صورتم٬مدآبه طرفم 
 

ز ا ماده میشدم متوجه بودم كه مامان بر خالف میل من به بابا تلفن زد وآبعد بالفاصله از اتاق بیرون رفت.در حالیكه 

او خواست خودش را به خانه ی حمیدرضا برساند.سریع از اتاقم خارج شدم و به طبقه پایین رفتم.مامان هم خیلی 

ماده شده بود و در حالیكه سوئیچش را در یك مشت میفشرد در دست دیگرش یك لیوان شیر نگه داشته آسریع 

ن آن را خوردم و بعد بی اراده آم و تنها یك جرعه از بود و به من نگاه میكرد.با بیحوصلگی لیوان شیر را از او گرفت

 .كنم كوفت خرآ تا رو لیوان این باید یا...میبری رو من:زدم فریاد٬را محكم كوبیدم روی میز
 

 گریه و سردرد امانم را بریده بودند...مامان بالفاصله بازویم را گرفت و گفت:باشه...بریم.

 

ز خانه خارج شدیم.تمام مسیر از دردسر به خودم می پیچیدم...ولی مهمتر از بود كه ا6:51به ساعتم نگاه كردم

تحمل درد برایم رسیدن به خانه حمیدرضا بود...با اینكه میدانستم مامان با حداكثر سرعتش مسیر را طی میكند اما 

ن امیرمسعود و نها شدیم ماشیآمثل این بود كه راه صد برابر همیشه طوالنی تر شده بود.وقتی وارد خیابان 

 درب جلوی را خودم و شدم پیاده ماشین از كه بود نكرده پارك "امیرحسین را شناختم.مامان هنوز كامال

 درب دیگرم دست با و گرفتم٬بود انفجار حال در درد شدت از كه را سرم دست یك با! بود باز حیاط درب...رساندم

رمسعود روی پله ها نشسته بود و گریه میكرد...فرشته باالی سرش امی.كردم باز "كامال و دادم هل بود باز نیمه كه را

مد و خودش را به من آایستاده بود...سپیده از درب هال خارج شد و به محض دیدن من به سرعت از پله ها پایین 

 شكمده بود...دهانم خآرساند...مامان پشت سرم ایستاده بود.تمام بدنم به وضوح میلرزید...دیگر گریه ام بند 

 ...داخل بریم بیا...جون الهام:گفت٬خشك بود...سپیده جلوی من ایستاده بود
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 میشنیدم سختی به هم خودم كه صدایی با٬كرد نمی نگاه من به "چشمم روی امیرمسعود خشك شده بود ولی او اصال

 كجاس؟ حمیدرضا:گفتم

 

لوی ج "ورودی هال میشد راه افتادم.هنوز كامالبا دستم سپیده را كنار زدم و به سمت پله هایی كه منتهی به درب 

درب هال نرسیده بودم كه امیرحسین از درب هال خارج شد.او هم تمام صورتش از اشك خیس شده بود.وقتی مرا 

دید به درب هال تكیه داد و صورتش را میان دو دستش پنهان كرد...با صدایی بلند گریه میكرد...از پله ها باال 

م میلرزید...وارد هال شدم...مادر حمیدرضا در حالیكه از شدت پریدگی رنگ صورت دیگر هیچ رفتم...تمام بدن

ورد...صدایش به شدت آشباهتی به یك انسان زنده نداشت به محض دیدن من لبخند كمرنگی به لب 

فقط تو رو  حاال تا شب نیمه از من حمیدرضای...اومدی باالخره...اومدی...قشنگم عروس...دلم عزیز:گفت٬میلرزید

ساكت نشده...امیرحسین میگه ساكت شده...ولی من هنوز صداش رو میشنوم...میشنوم كه عروس  "صدا كرده...اصال

قشنگش رو صدا میكنه...برو...برو عزیزم...توی اتاق منتظرته...برو دختر ملوسم...برو نذار بیشتر از این خسته 

 بشه...برو...

 

 در.بود باز نآ درب٬مدآه سمت اتاق حمیدرضا اشاره كرد.صدایی از اتاقش نمیمیلرزید ب "و با دستش كه شدیدا

 اتاق ربد جلوی وقتی.شدم نزدیك اتاقش به میكردم جلوگیری خودم افتادن از دیوارها به دستم گرفتن با حالیكه

روی  ز كردم دیدمبا را چشمم وقتی.ببینم زنده را حمیدرضا خواستم خدا از و بستم را چشمهایم لحظاتی برای رسیدم

تخت دراز كشیده و سرش به سمت درب اتاق است...چشمان جذابش به درب دوخته شده...لبخند زیبایی هم به لب 

داشت...اما رنگ پریده...به قدری رنگ پریده كه باورش برایم امكان نداشت...به سرعت به طرفش رفتم و سرش را 

ر مردم و زنده شدم تا به اینجا برسم...هزار جور فكر بد خ...حمیدرضا...هزار باآغوشم گرفتم و گفتم:آدر 

كردم...خدا من رو لعنت كنه...میدونستم...میدونستم كه من رو دوست داری...تو قول دادی كه سعی كنی هر چه 

 زودتر سالمتیت رو به دست بیاری...من كه...

 

 "ن شرایط واقعاآره ای به من بدهد چرا كه در برای لحظاتی سرش را از سینه ام جدا كردم تا با حرفهایش عمر دوبا

مرگ خودم را دیده بودم...ولی وقتی به صورتش نگاه كردم هیچ عكس العملی از او به غیر از لبخند زیبایش 

 غوش من بسته شده بود...نه...خدایا...نه.آندیدم...حتی چشمهایش نیز در 

 

 رار ما نبود...خدایا...من فقط یك شب از او دور شده بودم...خدایا...این ق

 

حمیدرضا به من نگاه كن...من اومدم...مگه من رو صدا نمیكردی...مگه نمیخواستی هر چه زودتر به اینجا بیام...خوب 

نگاه كن...حاال اومدم...حمیدرضا...تو رو به خدا...چشمهات رو باز كن...منم...الهام...الهام تو...تو رو به خدا 

 كن... حمیدرضا...به من نگاه

 

پتویش را از رویش كنار زدم...سعی كردم او را سر جایش بنشانم...اما بدنش شل و سنگین بود.تمام صورتم از اشك 

 خیش شده بود...ولی خندیدم و گفتم:حمیدرضا...تو رو به خدا...با من شوخی نكن...دست از شوخی بردار...
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ش میخواست بخوابد و من بی جهت اصرار داشتم كه او را ولی او با من شوخی نمی كرد! حمیدرضای من دیگر دل

غوش گرفتم و گفتم:حمیدرضا...بلند شو...بیدار شو...تو رو به خدا...بسه آبیدار كنم.دوباره به گریه افتادم او را در 

سعود بود یرمتقصیر ام "دیگه...بسه...من غلط كردم كه رفتم...به خدا دیگه حتی یه لحظه هم تو رو تنها نمیذارم...اصال

كه گفت من برم...قول میدم دیگه به هیچ دلیلی از اینجا نرم...ای وای...خدایا...چرا حمیدرضای من با من حرف 

 نمیزنه...خدایا...خدایا...خواهش میكنم...

 

رام آمده اند و آمتوجه نشده بودم كه همه به اتاق  "غوش میفشردم و اشك میریختم...اصالآحمیدرضا را سخت در 

رام گریه میكنند...تنها صدای مادر حمیدرضا را شنیدم كه هنوز در هال نشسته بود و از همانجا گفت:عروس آ

یا نخوابید...گریه نكن عزیزم...ب "خه دیشب اصالآقشنگم...گریه نكن...حمیدرضا خسته اس...پسر گلم خسته اس...

 .بیا عزیز دلم...اینجا...بیا بذار حمیدرضای من راحت بخوابه...حاال كه اومدی..

 

رام به مانند مادری كه می خواهد بچه اش را آرام آغوش داشتم آیكباره ساكت شدم و همانطور كه حمیدرضا را در 

بخواباند دچار حركتهایی متناوب و منظم شدم گویا كه قصد خواباندن حمیدرضا را داشتم...سر حمیدرضا را میبوسیدم 

 میریختم.. رام تكان میخوردم و اشكآرام ...آ

رام آمده اند و آمتوجه نشده بودم كه همه به اتاق  "غوش میفشردم و اشك میریختم...اصالآحمیدرضا را سخت در 

رام گریه میكنند...تنها صدای مادر حمیدرضا را شنیدم كه هنوز در هال نشسته بود و از همانجا گفت:عروس آ

یا نخوابید...گریه نكن عزیزم...ب "خه دیشب اصالآته اس...قشنگم...گریه نكن...حمیدرضا خسته اس...پسر گلم خس

 اینجا...بیا بذار حمیدرضای من راحت بخوابه...حاال كه اومدی...بیا عزیز دلم...

 

رام به مانند مادری كه می خواهد بچه اش را آرام آغوش داشتم آیكباره ساكت شدم و همانطور كه حمیدرضا را در 

متناوب و منظم شدم گویا كه قصد خواباندن حمیدرضا را داشتم...سر حمیدرضا را میبوسیدم بخواباند دچار حركتهایی 

رام تكان میخوردم و اشك میریختم.خدایا...یعنی سهم من و حمیدرضا از عشق همین قدر بود؟...خدایا همه آرام ...آ

چیكار كنم؟...با دنیایی از تنهایی  میگویند تو خیلی مهربانی!...یعنی این هم جزیی از مهربانی تو بود؟...حاال من

مد با عشق میان من و حمیدرضا این كار را بكنی؟...مگر ما از دنیای تو چه خواسته آام؟...خدایا...چطور دلت 

 بودیم؟...خدایا سالمتی حمیدرضا و در كنار من بودنش گناه بود؟...یا انجامش برایت سخت بود؟...خدایا...

 

مدند تا مرا از حمیدرضا جدا كنند.به محض اینكه آحالیكه به شدت گریه میكردند به طرفم  مامان و سپیده هر دو در

نها بردم فریاد زدم:حق ندارید دست به من بزنید...برین از این اتاق بیرون...مگه آبه من نزدیك شدند و پی به قصد 

 نشنیدید چی گفتم؟...همه بیرون...حمیدرضا میخواد بخوابه...برین بیرون...

 

غوش گرفتم!...صدای بابا به گوشم رسید كه گفت:همه برین بیرون...الهام درست آو باز حمیدرضا را سخت در 

 میگه...حمیدرضا میخواد بخوابه...                        

 

ظه ای .لحبعد از این حرف بابا همه یكی پس از دیگری از اتاق بیرون رفتند...فقط امیرمسعود و بابا در اتاق ماندند

مد كنار من روی تخت نشست و در حالیكه شروع آصورت امیرمسعود از اشك پاك نمیشد...فقط نگاه میكرد.بابا 
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كرد به نوازش سرم گفت:الهام جان؟...بابا؟...مگه نگفتی حمیدرضا میخواد بخوابه...خوب اینطوری كه نمیتونه...ببین 

 روم بخوابه...آه اینطوری سخته...تو باید اون رو جوری قرار بدی ك

 

رامی از دور بدن حمیدرضا جدا آغوش من جای داده بودند به آو بعد دستهای مرا كه محكم حمیدرضا را در 

ار ثآمد تا حمیدرضای گل مرا صاف و راحت سر جایش بخوابانند...حمیدرضایی كه آكرد.امیرمسعود نیز به كمك 

 ر چهره اش باقی مانده بود...خدایا...حیات در او فقط لبخند شیرین و مهربانش بود كه ب

 

 به محض اینكه حمیدرضا را خواباندند شروع كردم به جیغ كشیدن................

 

به محض اینكه حمیدرضا را خواباندند شروع كردم به جیغ كشیدن...جیغهایی كه بی اراده از حنجره ی من خارج 

غوش مامان و روی یكی آقتی دوباره چشم باز كردم متوجه شدم در میشد...بعد از دقایقی دیگر هیچ چیز نفهمیدم.و

ماتم زده.از جایم بلند "بود و خانه كامال00:21از مبلهای منزل مادر حمیدرضا هستم...به ساعت دیواری نگاه كردم

قط فشدم...وقتی صاف ایستادم قصد رفتن به اتاق حمیدرضا را كردم كه یكباره همه چیز جلوی چشمم تاریك شد و 

 این را فهمیدم كه به زمین افتادم.

 

************************* 

 

*************** 

 

هر شب  "سه هفته است كه از سفر حمیدرضای من از این دنیای لعنتی گذشته...خیلی دلم برایش تنگ شده...تقریبا

همین خاطر است كه وقتی كسی به مالقاتم  خوابش را میبینم...دروغ نمی گویم...حتی در بیداری هم او را میبینم...به

ید حسابی كالفه و عصبی میشوم...چون وقتی كسی پیش من است دیگر حمیدرضا را نمی آدر بیمارستان می

بینم...مسخره است همه غصه دار من شده اند...ولی من خوشحالم!!! خیلی خوشحالم...به خصوص كه از سه روز پیش 

 كه فهمیدم٬م از حرفهای دو پرستاری كه جلوی درب اتاقم با هم صحبت میكردندوقتی خودم را به خواب زده بود

 میدرضاح پیش باالخره...نداشت اندازه و حد كه بود بخش لذت برایم خبر این قدری به...ام شده مغزی تومور مبتالبه

مرا بفهمد...و  احساس توانست نمی چون بود شده امیرمسعود تعجب باعث من حد از بیش خوشحالی...رفت خواهم

هم نمیدانست كه من پی به بیماریم برده ام...در حالیكه چشمانش از غصه لبریز شده بود دائم مرا مورد معاینه  "اصال

 قرار میداد و تالشی بیهوده را از سر گرفته بود!!!

 

تشخیص امیرمسعود مرا ن اتفاق و به هم خوردن حال من به آاز تمام مراسم سوگواری حمیدرضا بیخبر بودم...بعد از 

ن روزها به من اجازه ی ترخیص از بیمارستان را ندادند.با تمام بیتابی آبه بیمارستان انتقال میدهند و در تمام مدت 

ن روزها آهایی كه من میكردم هر بار با تزریق مسكنهای بسیار قوی مرا وادار به خواب میكردند...ولی در تمام 

 ن بی تفاوت شده ام.آنسبت به  "ه بود...حتی حاال هم سرم درد میكند...اما تقریباسردرد ثانیه ای مرا رها نكرد

 

مد.ناهید را نتوانسته با خودش بیاورد چون باردار است و دكتر به او اجازه ی سفر آاحسان دو هفته پیش از كانادا 

 هوایی را نداده است.
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وست نداشتم زیاد به مالقاتم بیاید...گر چه هر روز به با اینكه مدتی پیش خیلی دلتنگ احسان شده بودم اما د

د با او مآید...در تمام مدت مالقات بیصدا اشك میریزد و سرم را نوازش میكند...دیروز كه به مالقاتم آبیمارستان می

ن مرا همراه ماما دعوا كردم...زنگ پرستاری را زدم و با داد و فریاد خواستم او را از اتاقم بیرون ببرند...بابا رسید و به

ساكت كردند و از احسان هم خواهش كردند كه دیگر گریه نكند...اما میدانم نمی تواند دست از گریه بردارد...به 

 نها در بیرون ازآهمین خاطر دیگر نمی خواهم به او نگاه بكنم.بابا و مامان فكر میكنند من بچه ام و نمی فهمم كه 

تی در اتاق كنار من هستند قیافه هایی مسخره و شاد به خود میگیرند...دائم تظاهر اتاق گریه هایشان را میكنند و وق

 به خنده و شوخی میكنند.

 

نها احساس مرا درك آاز چند روز پیش كه پی به بیماریم برده ام حوصله دیدن اشك و گریه را ندارم...دلم میخواهد 

نمی دانند كه من از  "نها حرف مرا نمی فهمند...اصالآ.ولی نها نیز خوشحال باشند..آكنند و از اینكه من خوشحالم 

 نها میخندم.آن نیز دارند...من هم در دلم به همه ی آموضوع باخبرم و دائم سعی در كتمان 

 

مدند...میدانم امیرمسعود نوشتن را برایم ممنوع كرده...ولی آدرب اتاقم باز شد...امیرمسعود با دو پرستار به اتاق 

ی آر.آ...منتظر ایستاده تا من نوشتنم را تمام كنم...قرار است برای هزارمین بار مرا برای ام.مهم نیست

 ه...خدایا...آبفرستند...

 

************************ 

 

**************** 

 

به جرات قسم  نقدر خسته ام كه اندازه ندارد.حوصله ندارم...دلم میخواهد هر چه زودتر همه چیز تمام بشود...البتهآ

میخورم كه از مریضی خسته نیستم...بلكه از دیدن اشكهای مامان و دیدن دریای غصه ای كه در چشمان بابا موج 

 عویقت به من خاطر به را كارهایش بیشتر بابا میدانم...ام شده من مامان و بابا ذكر و فكر تمام...ام شده خسته٬میزند

ورده...تا امروز نزدیك به پنج ماه از تشخیص ابتالی من به سرطان آعطیل درت حالت به را بعضی حتی و است انداخته

گذشته...بابا كلی پول خرج كرده و هر چه دكترها گفته اند انجام داده...اما خودم میدانم كه اثری ندارد...ضعیف شده 

ند تنهایی است و حوصله ی هیچ كار و هیچ كسی را ندارم...تنها چیزی كه مرا غرق در لذت میك "ام و اصال

خر كه رفت با امیرمسعود صحبت كرد و قرار شده در یكی از آمده.بار آبس!...احسان دو بار دیگر به ایران 

 همه اینها٬بیمارستانهای معتبر كانادا مرا مورد معالجه قرار بدهند...اما من چه طور میتوانم به اینها حالی بكنم كه بابا

 رهایم نمیكنید تا هر چه سریعتر حمیدرضای عزیزم را از انتظار خارج كنم؟ چرا...میشوند من زارآ باعث فقط

 

امیرمسعود خودش یكی از بهترین پزشكان متخصص ایران است! حتی خود بابا نیز او را خیلی قبول دارد چرا كه اگر 

لی احسان دست بردار غیر از این بود خیلی زودتر از این حرفها مرا برای معالجه به خارج از كشور میفرستاد...و

 .است فایده بی كه میدانم من اما٬نیست.بابا هم وقتی اصرار بیش از حد احسان را دید تسلیم شد
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 زمانی و تنهایی در دارم سعی مواقع بیشتر اما٬سردردهای پی در پی گاهی امانم را میبرد و مرا به گریه وادار میكند

 دردها این حتی اما...بدهم را چشمهایم از اشك خروج ی اجازه٬یرون میكنمب اتاقم از را مامان واهی های بهانه به كه

 !بود خواهد چه دردها این پایان در میدانم چون! است بخش لذت برایم
 

ا نها رآورده بود كه بنا به خواست من آمده بود چند تا عكس از ناهید و دختر قشنگش نیز آخری كه آاحسان بار 

 به٬تختم به دیوار زده اند...خدا میداند هر روز با دیدن صورت زیبای دخترش و ناهید قاب گرفتند و رو به روی

 گردی چیز یك تنها...میبرم لذت چقدر است دخترش كوچولوی و ملوس لبهای روی كه قشنگی لبخند نآ خصوص

یك ببینم...بغل نزد از را احسان قشنگ دختر فقط ام نمرده تا كه است این نآ و...ام خواسته خدا از كه مانده

بگیرم...همین بهانه بود كه وقتی شنیدم احسان مسئله ی انتقال مرا به خارج از كشور جهت معالجه مطرح كرد با شوق 

تمام از پیشنهادش استقبال كردم...البته خدا میداند كه تنها دلیل من جهت قبول این مسئله دیدن دختر زیبایش است 

مطمئنم كه كار از این حرفها گذشته است.احسان هفته پیش به كانادا برگشت.قرار  "وگرنه نسبت به معالجه ام كامال

ینده من هم به كانادا بروم.این آشد با اقدامات الزم از سوی او و بابا و امیرمسعود و امیرحسین ظرف كمتر از یك ماه 

را  ا خالصه می نویسم.البته همینزارم میدهد به طوریكه بیشتر نوشته هایم رآروزها خستگی بیش از اندازه ام خیلی 

هم اگر مامان بفهمد كلی جیغ و داد راه می اندازد و سریع به امیرمسعود اطالع میدهد تا مرا بیشتر از اینها از نوشتن 

نچه آورم و آمنع كند.اما برایم مهم نیست به محض اینكه فرصتی گیر بیاورم دفترچه را از زیر تشك تختم بیرون می

 بودند مدهآ منزلمان به عیادتم برای همگی حمیدرضا ی خانواده كه پیش روز سه٬دو.نویسم می٬خواهدرا كه دلم می

 رامآ و وردآ لب به لبخندی تنها میدهم ادامه نوشتن به او سفارشهای به توجه بی هنوزم فهمید امیرمسعود وقتی

 ضا یاد گرفتی...حمیدر از خوب رو یكدندگی و لجبازی:گفت نشنود را حرفش دیگر كسی طوریكه

 

او هم فهمیده بود كه دیگر توصیه و یا حتی خواهش هیچكس برایم اهمیتی ندارد.از بعد از رفتن حمیدرضای 

 شمچ به "كامال پشتش خمیدگی طوریكه به! بود شده پیرتر سال بیست كه بود این مثل شهیدی خانم٬عزیزم

ر زیبا و مهربانش شده بود بلكه باعث پیری زودرس ماد پشت خمیدگی باعث تنها نه رفتنش با حمیدرضا.مدآمی

امیرمسعود هم شد! چرا كه تنها در این چند ماه اخیر موهای امیرمسعود به شدت سفید شدند و موهای مشكی او حاال 

تنها به میزان بسیار كمی در ال به الی موهای سفیدش به چشم میخورد...امیرحسین هم حالی بهتر از او نداشت...اما 

نها میدانستند ضربه ای كه در اثر رفتن حمیدرضا به من وارد شد به مراتب شدیدتر از دیگران بود...ولی من آه ی هم

هر چه حالم رو به وخامت میرود در قلبم شعف خاصی را احساس میكنم و شاید در این میان تنها كسی كه واقف به 

ران نچه كه دیگآهربانش گویا از اینكه من خیلی زودتر از این مسئله بوده خود امیرمسعود است.او تنها با نگاههای م

 كه بخورم قسم میتوانم جرات به! میدهد نشان را خود حسودی٬تصورش را میكردند به دیدار حمیدرضا خواهم رفت

 اینكه مثل خوب اما! برود حمیدرضا دیدار به من از زودتر میخواسته دلش چقدر امیرمسعود كه كردم حس بارها

 را مناسبتر از او تشخیص داده بوده!!!م تقدیر

اما من هر چه حالم رو به وخامت میرفت در قلبم شعف خاصی را احساس میكردم و شاید در این میان تنها كسی كه 

چه كه نآواقف به این مسئله بود خود امیرمسعود بود.او تنها با نگاههای مهربانش گویا از اینكه من خیلی زودتر از 

 قسم میتوانم جرات به! میداد نشان را خود حسودی٬را میكردند به دیدار حمیدرضا خواهم رفتدیگران تصورش 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1 1  

 

 اما! برود حمیدرضا دیدار به من از زودتر میخواست دلش چقدر امیرمسعود كه بودم كرده حس بارها كه بخورم

 !!!بود داده تشخیص او از تر مناسب مرا تقدیر اینكه مثل خوب

 

******************************* 

 

******************* 

 

روز گذشته تا شب كه بخواهیم به فرودگاه برویم مامان با اشك وسایل من و خودش را جمع كرد.هر قدر اصرار 

داشت كه دفترم را بر ندارم اما نتوانست مرا راضی بكند...نوشتن برایم سخت شده است...البته نه تنها نوشتن كه حتی 

نه انرژی برایم طاقت فرسا گشته...حتی نشستن...حتی راه رفتن...گاهی حتی از اینكه چشمهایم را باز مصرف هر گو

نگه دارم هم پلكهایم خسته میشوند.دو روز پیش به قدری خسته بودم كه نمی توانستم چشمانم را باز نگه 

د و در حالیكه دست مرا گرفته بو دارم...طفلك بابا به خیال اینكه من خواب هستم روی صندلی كنار تختم نشست و

رام شروع به گریه كرد...برای لحظاتی همانطور كه چشمهایم بسته بود دلم برایش سوخت و از اینكه آرام آمیبوسید 

 فقط...است شده دیر خیلی حرفها این برای میدانم دیگر خوب ولی گرفت را گلویم بغض٬بمیرم و او غصه بخورد

د خودشان را اذیت نكنند...میدانم با رفتنم به كانادا زنده به نزد او باز نخواهم گشت و زیا مردنم از بعد امیدوارم

خرین دیدارهای من از صورت پر مهر پدرم باشد...خدایا...صبر و طاقتشان را زیاد كن...میدانم مامان و بابا آشاید این 

ن در رسیدن به حمیدرضایم بیش از هر از شدت غصه در حال انفجارند...ولی دیگر برای هر چیزی دیر است...و م

چیز دیگری اصرار و عجله دارم...تصمیم دارم بعد از رسیدنم به كانادا دفترم را به ناهید بدهم تا پایان ماجرا را برایم 

قدر نآنقدر ضعیف شده ام كه دیگر قادر به ادامه ی نوشتن نیز نخواهم بود.تنها امیدوارم آدنبال كند.زیرا میدانم 

 غوش بگیرم.آیی داشته باشم تا برای ساعاتی با دردانه ی احسان بازی كنم و او را در توانا

 

ماده آید تا مرا هم برای رفتن به فرودگاه آصدای مامان را میشنوم كه با بابا در حال صحبت است.االن به اتاق من می

تن و ید عزیزم می گویم بابت زحمتی كه در نوشكند.میدانم دیگر باید نوشتن را به پایان برسانم...فقط در پایان به ناه

 ادامه ی این مطالب قبول خواهد كرد بی نهایت ممنونش هستم.....................................

 

 ********************* 

 

*********** 

 

وزش ...این كار هر راحسان وقتی گوشی تلفن را سر جایش گذاشت می توانستم پیش بینی كنم...گریه خواهد كرد!

شده بود به جرات میتوانم قسم بخورم كه در این یكی دو هفته ی اخیر حداقل پنج تا شش كیلو از وزنش كم 

یا آشده...حتی نسبت به پارمیدا دختر كوچكمان به قدری بی احساس و بی تفاوت شده بود كه گاهی شك میكردم...

اریم...یا به كل او را فراموش كرده!...در حالیكه داشتم دستهایم را احسان در یادش مانده كه ما دختری كوچولو هم د

شپزخانه تكیه داده بودم و به احسان نگاه میكردم...مثل آبا دستمالی خشك میكردم فقط به چهارچوب ورودی 

 دفعات قبل...حدسم درست بود!...
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 صورتش را میان دو دستش پنهان كرد و های های شروع كرد به گریه...

 

بغض گلویم را به شدت میفشرد اما كاری نمی توانستم بكنم.میدانستم كه در شرایط كنونی غصه ای به وسعت تمام 

دنیا در دل احسان نشسته است! تحمل دیدن اشكها و این حاالت او را نداشتم.به اتاق خواب پارمیدا رفتم و رویش را 

مدم و به هال برگشتم.احسان همچنان آاز اتاق بیرون با پتوی صورتی قشنگی كه داشت خوب پوشاندم و دوباره 

رام شانه هایش را آرام آگریه میكرد و شانه هایش از شدت گریه می لرزیدند.رفتم و كنارش روی راحتی نشستم...

 "میمالیدم...البته با ترس این كار را انجام میدادم چرا كه در این اواخر از هر حركت من نیز نسبت به خودش شدیدا

نیاز داشت تا او را نوازش كنم...همانطور كه گریه  "بی برخورد میكرد! ولی این بار مثل بچه ای شده بود كه واقعاعص

غوشم بگیرم.با صدای بلند گریه میكرد و من فقط سعی داشتم او را نوازش آمیكرد اجازه داد سرش را در 

 بكنم..............

 

غوشم بگیرم.با صدای بلند گریه میكرد و من فقط سعی داشتم او را آرا در همانطور كه گریه میكرد اجازه داد سرش 

نوازش بكنم...میدانستم باید حال الهام خیلی وخیم شده باشد...اما به راستی باور این مطلب برای خود من هم غیر 

ئم این جمله را ممكن بود!!! احسان همانطور كه گریه میكرد با دستش یكی از دستهای من را هم گرفته بود و دا

تكرار میكرد:ناهید...تو رو به خدا بگو من چیكار كنم؟...من چیكار باید بكنم؟...الهام حالش خوب نیست...ناهید تو 

 رو به خدا فقط بگو من چیكار باید بكنم؟...

 

استفاده رام كردن احسان باید از چه جمله ای آحاال دیگر اشكهای خودم هم سرازیر شده بود.نمی دانستم برای 

واهرش نچه بشود تصور كرد به تنها خآبكنم...چون میدانستم گفتن هر حرفی بی فایده است...احسان خیلی بیشتر از 

عالقه دارد...اما من هم تحمل دیدن این وضع را در احسان ندارم... باالخره در همان حالتی كه با یك دستم سر 

م:احسان جان...تو رو خدا بسه...اینجوری كه خودتم از بین احسان را نوازش میكردم به خودم جرات دادم و گفت

 میری...

 

 احسان گفت:ناهید من میمیرم...من نمیتونم...یعنی تحمل عذاب الهام رو ندارم...من...

 

رامی گفتم:خوب برو ایران...برو پیش الهام بمون...نگران من و پارمیدا هم نباش...نگران آباز هم به هق هق افتاد.به 

 ركت هم نباش...از پس هر دو برمیام...خیالت راحت باشه...ش

 

سرش را به مبل تكیه داد.حاال دیگر صدایی از او خارج نمیشد و فقط اشكهای بی امانش بود كه از گوشه ی چشمانش 

 قبل از ظهر اینجا میان.00می ریخت.گفت:ناهید...مامان و الهام فردا ساعت

 

 اه شنیده ام.مكثی كردم و گفتم:احسان...راست میگی؟!!برای لحظه ای فكر كردم اشتب

 

 ره...فردا از ایران به اینجا پرواز دارن.آبا دست اشكهای صورتش را پاك كرد و گفت:
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صدای پارمیدا كه در این لحظه تازه از خواب بیدار شده بود از اتاقش به گوشم رسید.از جایم بلند شدم و همانطور كه 

رفتم متوجه شدم احسان هم از جایش بلند شده و دنبال سوئیچش می گردد.پارمیدا را از تختش به سمت اتاقش می

ب آمدم...احسان هنوز از خانه خارج نشده بود و داشت از یخچال آبلند كردم و از اتاق خوابش بیرون 

ه خودت ه ی ماتم زده ببرمیداشت.سعی كردم لبخندی به لب بیاورم و گفتم:پس احسان جان تو رو به خدا اینقدر قیاف

نگیر...حاال كه الهام داره میاد اینجا...پس معلومه حالش بهتره كه قصد مسافرت كرده...ولی اگه تو بخوای با این قیافه 

 خوشایند نیست... "و اشكات جلوی اون ظاهر بشی مطمئنا

 

و برای لحظاتی خیره به چشمهای  من طرف به برگشت٬ن را در ظرفشویی خالی كردآب را نصفه خورد و بقیه آلیوان 

رامی آمن نگاه كرد...به من نزدیك شد.به صورت پارمیدا نگاهی كرد و دستهای كوچكش را گرفت و به 

 رامی گفت:به اینجاآبوسید.دوباره به من نگاه كرد...دنیایی از غصه در چشمهایش موج میزد...از كنارم رد شد و به 

ستان بره...برای مسافرت نمیاد...برای اینكه من خواهش كردم تا برای پیگیری میاد...برای اینكه مستقیم به بیمار

 معالجات دقیقتر به اینجا بیاد...ولی میدونم كه هیچ...

 

 دوباره گریه اش گرفت.

 

احسان مرا در جریان این مسئله كه مطمئنا از مدتی پیش برنامه ریزی اش را كرده قرار نداده بود ولی من هم جایی 

ای دلخوری از این موضوع نمیدیدم چرا كه وجود با ارزش الهام مهم بود كه از سوی بیماری مورد تهدید قرار بر

گرفته بود...نه چیزی دیگر...متوجه شدم می خواهد از خانه خارج شود بنابراین گفتم:حاال تو كجا میری االن؟ دیر 

 وقته...

 

.وقتی فهمید دنبالش از پله ها پایین میروم برگشت و گفت:دارم همانطور كه از درب هال خارج میشد دنبالش رفتم

 میرم بیمارستان تا ببینم مراحل بستری و تحویل الهام مرتبه یا نه...

 

كارهای الزم رو انجام دادی...خودتم خوب میدونی  "با التماس گفتم:احسان...اینقدر خودت رو اذیت نكن...اگه قبال

نیست...بیا داخل خونه...استراحت كن...فردا كه بیان باید حداقل چهره ات وضع كه نیازی به این همه وسواس 

 نامطلوب نداشته باشه...به خدا این كه میگم به خاطر خودم نیست...به خاطر خودت و الهام میگم...

 

 .میخوره سرما بچه...خونه داخل برو:گفت٬دیگر نگذاشت بقیه پله ها را پایین بروم
 

ه ها ایستادم.او هم دیگر حرفی نزد ولی میدانستم دیگر بیشتر از این نباید به صحبتهایم ادامه بدهم همانجا روی پل

چون چهره ی احسان عصبی شده بود.تشخیص دادم بهتر این است كه همانجا بایستم و تنها به رفتنش نگاه 

ورد و آرفت و ماشینش را بیرون  گاراژ سمت به و برگشت٬بكنم.وقتی مطمئن شد كه دیگر از پله ها پایین نمی روم

بدون هیچ كالم و نگاهی از جلوی ساختمان دور شد.برگشتم و داخل خانه شدم.پارمیدا گرسنه بود...شیرش را 

درست كردم و او هم بعد از خوردن شیرش دوباره خوابید.او را در تختش خواباندم و به هال برگشتم و روی یكی از 

م و هم مدند هم خوشحال بودآحسان بیدار نشستم.از اینكه فردا الهام و مامان به اینجا میكاناپه ها به انتظار برگشتن ا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1 4  

 

 كه حاال اینكه از ناراحت و...میدیدم دیگر بار را الهام٬طوالنی "ناراحت! خوشحال به خاطر اینكه بعد از مدت نسبتا

ن زیبایی و معصومی با مرگ چند قدم آ به دختر اینكه تصور.بود بهتری شرایط در او كاش ای ببینم را او میخواهم

بیشتر فاصله ندارد برایم غیر ممكن بود...اما چه طور میتوانستم در برخورد با او این حقیقت را در چهره خودم پنهان 

مد كه نه تنها مهمان خانه ام بود بلكه مهمان این دنیا هم بود...احسان به من آكنم...او زمانی به مهمانی خانه من می

ه در این یا این ممكن بود كآبود الهام از بیماریش مطلع شده...اما چه طور میتوانستم با این حقیقت كنار بیایم... گفته

نچنان به مرحله ی ظهور برسد كه وامق و عذرایی دیگر و یا شیرین و فرهادی دیگر با داستانی آزمان هم عشق 

وانستم باور كنم كه مرگ حمیدرضا باعث مرگ زودرس متفاوت قدم به بوستان عشق گذاشته باشند؟!!!چه طور میت

الهام هم بشود!!! نه خدایا...خیلی سخت است...من همیشه عشق و محبت را باور داشتم ولی اینطور به وضوح لمس 

 كه بودم شنیده همیشه...فرهاد و شیرین ی افسانه...عذری و وامق ی افسانه٬نكرده بودم...پس چرا همیشه میگفتند

ه هایی بیش نبوده اند...ولی من در این عصر و زمان كه همه می گویند عشق و محبت دیگر در همه مرده قص اینها

باید شاهد چیزی باشم كه حتی باورش برای خودم نیز غیر ممكن است...خدایا چطور ممكن است یك دختر جوان و 

ی یاید و مرگ حمیدرضا اینگونه او را هم راهنهمه شعور و منطق نتوانسته با حقیقت زندگیش كنار بآزیبا مثل الهام با 

عاشقان بعد از مرگ در كنار هم خواهند بود...خدایا الهام خیلی جوان  "دیار نیستی كرده باشد...خدایا یعنی واقعا

 است...نه خدایا...

 

مده آباز كرده و مدم و دیدم حاال این من هستم كه به هق هق افتاده ام.احسان درب هال را آبرای لحظه ای به خودم 

 را اشكهایم و شدم بلند جایم از سریع...میكرد نگاه من به غصه با فقط و بود ایستاده من روی به رو٬بود داخل خانه

 و فتر خوابمان اتاق به حرفی هیچ بدون احسان.شستم را صورتم ظرفشویی همان در و رفتم شپزخانهآ به.كردم پاك

رام بخش خوردم و برای خواب آقایقی بعد به خواب رفته بود.یك قرص د و افتاد تخت روی لباسهایش همان با

دم داشته باشم...چرا كه یك مهمان عزیز آشبیه  "ماده شدم.این را میدانستم كه فردا حداقل باید قیافه ای نسبتاآ

 داشتم...مهمانی كه به واقع مهمان من و مهمان چند روزه ای برای این دنیا بود.

 

*********************** 

 

************* 

 

صبح روز بعد كه از خواب بیدار شدم احسان را در خانه ندیدم! فهمیدم خیلی زودتر از من از خواب بیدار شده و به 

دلیل كالفه گی های اخیرش باز هم در بیرون از خانه به سر میبرد.به ساعت كنار تخت كه نگاه كردم 

جایم بلند شدم و چون هنوز پارمیدا خواب بود سریع به حمام رفتم و یك دوش گذشته بود.از 8دقیقه از 21"تقریبا

گرفتم كمی هم به وضع ظاهریم رسیدم چرا كه باید تا ساعاتی دیگر به استقبال مهمان عزیزی می رفتم كه میدانستم 

عوض كردم  برای احسان خیلی خیلی مهم و عزیز است.پارمیدا را هم بیدار كردم و بعد از اینكه پوشكش را

خرهای شیر شیشه اش را میخورد كه صدای درب هال را شنیدم.احسان آ "ماده كردم.تقریباآشیرصبحانه اش را هم 

برگشته بود اما از حالت چشمهایش فهمیدم باز هم گریه كرده وقتی وارد هال شد سالم كوتاهی كرد و فقط یك 

 شتندا حوصله "خوردن چیز دیگری اصرار بكنم چون اصال نهم بدون قند خورد! نمی توانستم به او درآلیوان چایی 
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 ساعت به دائم میخورد را اش چایی كه ضمنی در...انداخت می راه فریاد و داد ای بهانه كوچكترین با روزها این و

 دائم٬دمآمی نظر به كالفه و عصبی احسان ولی داشتیم وقت خیلی هنوز.میكرد نگاه نیز اش مچی ساعت یا و دیواری

تن مناسب به استقبال رف "ی داشت با رفتارش به من بفهماند كه من باعث معطلی او شده ام!!! وضع ظاهریش اصالسع

شفته ی او پی میبرد.باالخره با علم بر اینكه ممكن است با حرفم او را آكسی نبود...هر كسی او را میدید به وضعیت 

.بهتر نیست قبل از رفتن یه دوش بگیری و صورتت رو عصبی بكنم اما نتوانستم تحمل كنم و گفتم:احسان جان..

 اصالح كنی...یه لباس مناسبترم بپوشی...

 

برگشت به سمت من و چنان با عصبانیت به من نگاه كرد كه برای لحظه ای ترسیدم...اما باید او را وادار به این كار 

انش خارج كردم و همانطور كه او را در بغل داشتم ده از بود شده تمام حاال كه را پارمیدا شیر شیشه بنابراین٬میكردم

ماده ایم...فقط آاز جایم بلند شدم و سریع در ادامه حرفهایم گفتم:ببین احسان...من و پارمیدا هر دو حاضر و 

ل مامان شفته به استقباآخواهش میكنم اصرار نداشته باش كه من اجازه ی  این رو به تو بدم كه با این وضع نامرتب و 

دم وحشت میكنه...هنوز خیلی وقت آیینه نگاه كن...به خدا آبرای لحظه ای خودت رو توی  "الهام بیای...اصالو 

قابل تحمل باشه...این خیلی بهتره... تو اینطوری فكر  "داریم...به خاطر خود الهامم كه شده سعی كن ظاهرت نسبتا

 نمی كنی؟

 

 كه صورتش به دستی...دیدم٬ی شباهت به چشمان الهام هم نبودحلقه ی اشك را به وضوح در چشمهای قشنگش كه ب

 خواست.كرد موهایش الی را دستش هم بعد.كشید٬بود شده كثیف و ژولیده بسیار اواخر این نكردن اصالح اثر در

 در ور خوشحالی به تظاهر كن سعی حداقل...الهام خود خاطر به...میكنم خواهش...احسان:گفتم دوباره كه بزند حرفی

 خودت حفظ كنی.

 

دیگر حرفی نزد.به اتاق خوابمان رفت و حوله اش را از پشت درب برداشت و سریع به حمام رفت.به جرات قسم 

مد من مشغول گره زدن بند كاله پارمیدا آدقیقه هم طول نكشید!!!وقتی از حمام بیرون 5میخورم كه كل حمامش حتی

مده بود حسابی تعجب كردم ولی وقتی به صورتش آسریع از حمام بیرون در زیر چانه اش بودم...اول از اینكه اینقدر 

نگاه كردم باالخره بعد از مدتها صورت جذابش را دوباره تمیز و اصالح كرده دیدم لبخندی از سر رضایت زدم و در 

 جواب سوالش كه  پرسید:چطوره؟...بهتر شدم؟

 

حرف نداری...تو رو به خدا جلوی الهام اشك نریزی  كه "لبخند زدم و گفتم:وای احسان...ماه شدی...واقعا

ها...میدونم سخته ولی به خاطر خودشم كه شده سعی كن این مدت همینجور تمیز و مرتب با چهره ای پر روحیه 

 پیشش ظاهر بشی...باشه...قول بده...

 

 ما رو معطل كردی! پارمیدا را بغل گرفتم و با خنده گفتم:من و پارمیدا حاضر حاضریم...حاال دیدی تو

 

 دقیقه طول نمی كشه...االن لباسم رو میپوشم.2لبخند غمگینی روی لبش نشست و گفت:بیشتر از 
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سریع به اتاق خواب رفت تا حاضر بشود.پارمیدا به خواب رفته بود و من كه سعی داشتم او را به گونه ای كه راحتتر 

ون ویزآ:احسان حوله رو روی تخت نندازی ها...اون رو پشت درب غوشم بگیرم به احسان گفتمآدر بغلم بخوابد در 

 كن...خوب نیست وقتی مامان به خونه میاد وضع خونه به هم ریخته باشه.

 

 ایی دیگه فرمایش...چشم:گفت و ایستاد درب جلوی مرتب و زده ادكلن و مادهآ و حاضر دیدم٬درب اتاق را باز كرد

 !!نداری؟

 

 فراموش نكن...باشه... ".فقط سفارشهایی كه كردم رو خواهشاخندیدم و گفتم:نه..

 

با سر جواب مثبت داد و با هم از خانه خارج و سوار ماشین شده به سمت فرودگاه حركت كردیم.در تمام طول مسیر 

ه ه به های پر غصه ای از ته دل میكشید كآكه زیاد هم طوالنی نبود احسان یك كلمه هم حرف نزد...فقط گاه گاهی 

میتوانم  یا خودآنها قلبم از درد فشرده میشد.نمی دانستم با تمام سفارشهایی كه به احسان كرده ام آواقع با شنیدن 

نها خودم را كنترل كنم یا نه...اما دائم به خود نهیب میزدم كه باید تحمل كنم و خوددار آدر هنگام دیدن 

سیدیم.به محض ورود به سالن انتظار متوجه تیم پزشكی و باشم.باالخره بعد از گذشت نیم ساعت به فرودگاه ر

 مجهزی كه برای استقبال و انتقال الهام به بیمارستان در فرودگاه بودند...شدم!

 

خدایا...یعنی حتی یك ساعت هم نمیتواند به خانه بیاید؟...مستقیم و بدون هیچ معطلی باید او را به بیمارستان 

 كاری كن كه برای مدتی به خانه بیایدببرند؟...نه خدایا...خدایا 

به محض ورود به سالن انتظار متوجه تیم پزشكی و مجهزی كه برای استقبال و انتقال الهام به بیمارستان در فرودگاه 

 به را او باید معطلی هیچ بدون و مستقیم..بیاید؟ خانه به نمیتواند هم ساعت یك حتی یعنی...خدایا! شدم٬بودند

 رند؟...نه خدایا...خدایا كاری كن كه برای مدتی به خانه بیاید...بب بیمارستان

 

م غوش داشتآنها فاصله گرفتم و همانطور كه پارمیدا را در آنجا مشغول صحبت شد.از آاحسان با دو دكتر حاضر در 

ها و روی یكی از صندلی ها نشستم.حالت اضطراب و دلشوره ی خاصی به من دست داده بود و وقتی به پرستار

 نگاه٬ورده بودندآنجا آدكترها و وسایل مورد نیازشان كه در واقع برای رفاه حال الهام و انتقال او به بیمارستان به 

 .میشد بیشتر ام دلشوره میكردم
 

ن بودند به زمین نشست.بالفاصله از جایم بلند شدم و به سمت احسان كه آباالخره هواپیمایی كه مامان و الهام نیز در 

نهمه استرس خارج كنم بدون اینكه حرفی و یا آشدت رنگ صورتش پریده بود رفتم.برای اینكه سعی كنم او را از  به

سوالی از او بكنم پارمیدا را به او دادم.درست مثل این بود كه هدف من را از این كار فهمید چون بدون هیچ ممانعتی 

ود! با قدمهایی سریع به سمت شیشه های مشرف به باند بچه را از من گرفت...ولی حال خودم بهتر از احسان نب

فرودگاه رفتم و از پشت شیشه به خروج مسافران از هواپیما نگاه كردم.كمتر از گذشتن دو دقیقه نبود كه مامان را 

شناختم.نتوانستم جلوی خودم را بگیرم...اشكم بی اختیار سرازیر یود...البته مامان به این حالت من عادت 

مد من گریه ام میگرفت!!!شاید به این خاطر بود كه در این مدت مامان خودم آ.چون هر بار كه به دیدنمان میداشت..

راضی نشده بود خواهرهایم را تنها بگذارد و به دیدن ما در كانادا بیاید...به همین خاطر هر بار كه مادر احسان را 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – های خزانگلبرگ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1 7  

 

یی كه به احسان كرده بودم اما خودم نتوانستم جلوی اشكم را میدیدم به یاد مادر خودم می افتادم...با تمام سفارشها

 الهام چرا بگویم كه احسان سمت به برگشتم٬بگیرم! خوب كه نگاه كردم دیدم الهام با مامان نیست! تعجب كردم

 چه ایدب نمیدانستم بودم شده گیج.شد فراموشم گریه ای لحظه برای! نیستند هم پارمیدا و احسان دیدم ولی نیست

نها كجا رفته بودند؟...الهام چرا آ "كنم...منتظر ورود مامان به سالن بمانم یا به دنبال احسان بگردم؟...اصال

 نبود؟!!............

 

برای لحظه ای گریه فراموشم شد.گیج شده بودم نمیدانستم باید چه كنم...منتظر ورود مامان به سالن بمانم یا به 

 نها كجا رفته بوند؟...الهام چرا نبود؟!!آ "دنبال احسان بگردم؟...اصال

 

ن بودم وارد شد.گریه به آبعد از گذشت لحظات كوتاهی مامان از سالن ترانزیت عبور كرد و به سالنی كه من در 

غوش گرفتم و بوسیدم.الغر شدن و صورت پر آطور كلی فراموشم شده بود با عجله به سمت مامان رفتم و او را در 

هر چیزی توجهم را جلب كرد.در ضمنی كه با او احوالپرسی میكردم با نگاه دنبال احسان و پارمیدا  غصه اش بیش از

 هم میگشتم.مامان گفت:دنبال بچه ها میگردی؟

 

 با تعجب به مامان نگاه كردم و گفتم:همین االن اینجا بودن!..نمیدونم یدفعه كجا رفتن؟!!

 

میان...احسان رفته  2رفم را ادامه بدهم...شنیدم گفت:اونا از خروجیچشمهای به اشك نشسته ی مامان نگذاشت ح

 اونجا.

 

ن خروجی آبیماران انتقالی به بیمارستانها از  "مربوط به بیماران بد حال است...كال2مد كه خروجیآبه یادم 

رامی آتم و به مدند.تمام بدنم یخ كرد...یعنی حال الهام تا این حد وخیم است؟!!! یك دست مامان را گرفآمی

 بیارن؟!!...یعنی نمیتونه راه بره؟!!2پرسیدم:یعنی تا این حد؟!!...كه باید الهام رو از خروجی

 

مامان اشكهای لغزیده به روی صورتش را پاك كرد و گفت:نه وهلل اینجوری نیست بچه ام...میتونه راه بره...ولی دیگه 

 تیش بزنن.آمثل اینكه زمین و زمان با هم میخوان جگر من رو 

 

كشیدم.به محض اینكه جلوی 2همانطور كه دست مامان را در دست داشتم او را نیز به همراه خودم به سمت خروجی

 خالی چرخدار صندلی یك حالیكه در پزشك یك و پرستار دو همراه به احسان دیدم٬رسیدیم2درب خروجی شماره

 دم و بعد رو كردم به احسان و گفتم:پس كو؟كر نگاه صندلی به تعجب با.رسیدند ما جلوی ورندآمی را

 

احسان در حالیكه با دكتر صحبت میكرد خودش را كنار كشید و به پشت سرش اشاره كرد...باورم نمیشد...نه...یعنی 

این الهام زیبای من بود كه اینقدر رنگ پریده و الغر شده بود...با تمام ضعف و نامساعدی حالش نتوانسته بودند او را 

سخت  غوش داشت وآقاعد كنند كه روی صندلی چرخدار بنشیند...جالبی قضیه این بود كه حتی پارمیدا را نیز در مت

او را به خودش میفشرد و صورتش را میبوسید...خدایا...تازه متوجه شباهت بیش از حد پارمیدا با الهام شدم...به 

مود!!! برای لحظاتی همانطور كه جلوی درب ایستاده بودم قدری پارمیدا به الهام شباهت داشت كه غیر قابل باور می ن

وسط راهرو ایستاده بود و چنان با عشق صورت پارمیدا را  "نها نگاه میكردم.الهام تقریباآفقط خیره خیره به هر دوی 
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ر امی بوسید و می خندید كه هر كس از دیدن این صحنه لذت میبرد.یك مانتوی كوتاه كرم رنگ به تن داشت با شلو

غوش گرفتن پارمیدا آبی هم روی سرش بود كه حاال به خاطر در آبی روشن...یك روسری دو رنگ كرم و آجین 

 شده الغر و پریده رنگ اینكه با.نداشت اهمیتی موضوع این دیگر ولی...هایش شانه روی بود افتاده سرش از "كامال

كنارش رد میشد و او را نگاه میكرد امكان نداشت  از كس هر بطوریكه٬درخشید می زیبایی شدت از همچنان اما بود

 رامآ...نیاوردم طاقت دیگر.نكند نگاه را الهام دوباره و برنگردد عقب به بار سه٬تا رسیدن جلوی درب خروجی دو

 شبیه ربیشت كه داشتم گلویم در عجیبی بغض احساس! بود پارمیدا بوسیدن در غرق همچنان او ولی...رفتم جلو رامآ

گی بود.وقتی به كنارش رسیدم هنوز متوجه من نشده بود...حاال صدای خنده پارمیدا به صدای بوسه های الهام  خفه به

ه غوش زیباترین فرشته ی زمینی قرار گرفته.با صدایی كآاضافه شده بود...مثل این بود كه پارمیدا فهمیده بود كه در 

 خودم هم به سختی شنیدم گفتم:الهام جان...

 

غوشش گرفت كه برای لحظه ای شاید بنا بود در یكدیگر حل آكت شد و پارمیدا را چنان عاشقانه در الهام سا

شوند...سپس به سمت من برگشت.صورتش به قدری غمزده و قشنگتر شده بود كه توصیفش غیر ممكن 

 تیار را از دستاست...چنان غم عشق به وضوح در چشمان زیبا و خدادادیش به نمایش گذاشته شده بود كه عنان اخ

 اشك از صورتم تمام...بگیرم را اشكهایم جلوی توانستم نمی.ربود می٬هر عاشقی كه طعم عشق را چشیده باشد

 خوبی؟...ناهید سالم:گفت و زد قشنگی لبخند.بود شده خیس

 

ذار اینهمه ید كه اینهمه زیبایی را در خاك جای دهی...نه خدایا...نگآصدایش هم غم داشت.خدایا...چطور دلت می

مد و با آزیبایی چیزی از قشنگی دنیای تو نفهمد...خدایا خودت بهتر میدانی كه الهام چقدر نازنین است...به طرفم 

 همان لبخندش گفت:چه استقبالی؟!!!

 

غوش نحیفش جای داد.به هق هق آغوش داشت با دست دیگرش مرا هم در آو بعد خندید...در حالیكه پارمیدا را در 

هسته در گوشم گفت:فكر آ...ولی الهام گریه نمی كرد...فقط نوازش كردنش را بر پشتم احساس میكردم...افتادم

میكردم الاقل تو یكی قویتر از این حرفا باشی...تو باید تسكین دل احسان بعد از مرگ من باشی...بذار در این 

 خرم رو خراب نكن...آا با گریه هات لحظات خرین لحظاتم لذت ببرم...تو رو به خدآمدت...فقط با عشق پارمیدا از 

 

ناهید  "مدند.احسان گفت:الهام...ناهید خیلی دلش برات تنگ شده بود...اصالآاحسان و مامان به طرف ما 

 عادتشه...مامانم هر وقت اینجا میاد همین اداها رو در میاره...

 

ه چشمهای من خیره شد...فهمیدم كه چقدر خودش غوش الهام جدا كردم و برگشتم به سمت احسان...بآخودم را از 

را كنترل كرده كه مبادا اشكش بیاید!!! برای لحظاتی از خودم خجالت كشیدم...چرا كه تمام سفارشهایی را كه به 

نها عمل كرده بودم!!! اشكهایم را پاك كردم و برگشتم كه پارمیدا را آبه عكس  "احسان كرده بودم حاال خودم دقیقا

 م بگیرم.الهام بچه را بالفاصله عقب كشید و گفت:چیكار میكنی؟...من تازه اون رو دیدم.از الها

 

 خه...ممكنه خسته ات بكنه.آگفتم:
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لبخندی زد.دوباره صورت پارمیدا را غرق بوسه كرد و در همان حال گفت:من فقط به خاطر دیدن اون راضی شدم كه 

 اینجا بیام...این چه حرفیه كه تو میزنی؟

 

به  "غوشش جابجا كرد و سپس رو كرد به احسان و گفت:احسان به اونها حالی كردی كه من فعالآپارمیدا را در 

 بیمارستان نمیرم و میخوام به خونه بیام؟..

 

 احسان جواب داد:الهام جان...قبول كردن امشب بیای خونه...ولی فردا صبح باید به بیمارستان بری...

 

ف احسان تمام بشود بالفاصله گفت:اگه بخواید مجبورم بكنید...اون وقت اخالق منم به كلی تغییر الهام نگذاشت حر

میكنه...همین االن گفتم كه به خاطر پارمیدا راضی شدم اینجا بیام...پس این فرصت رو ازم نگیرید...هر وقت موقعش 

ا ثی بكنم...فقط این رو به اون دكترا و پرستارشد...خودم میگم كه من رو به بیمارستان ببرید...دیگه هم نمیخوام بح

 خوب حالی كن..

 احسان جواب داد:الهام جان...قبول كردن امشب بیای خونه...ولی فردا صبح باید به بیمارستان بری...

 

 الهام نگذاشت حرف احسان تمام بشود بالفاصله گفت:اگه بخواید مجبورم بكنید...اون وقت اخالق منم به كلی تغییر

میكنه...همین االن گفتم كه به خاطر پارمیدا راضی شدم اینجا بیام...پس این فرصت رو ازمن نگیرید...هر وقت 

موقعش شد...خودم میگم كه من رو به بیمارستان ببرید...دیگه هم نمیخوام بحثی بكنم...فقط این رو به اون دكترها و 

 پرستارها هم خوب حالی كن.

 

غوش داشت رو كرد به من و مامان و آصحبتی از كسی بماند در همان حال كه پارمیدا را در بعد بدون اینكه منتظر 

 گفت:خوب ناهید...برای خروج از اینجا و رسیدن به خونه ی شما منتظر راهنمایی تو هستم.

 

قع یكی از نمی دانستم باید چه واكنشی را داشته باشم...در همین مو "هاج و واج به احسان نگاه میكردم...اصال

م نها رد و بدل شد فهمیدآمد و مشغول صحبت با احسان شد.از حرفهایی كه بین آپرستارها با چند ورق پیش احسان 

احسان باید یكسری تعهداتی مبنی بر قبول هر گونه مسئولیتی در قبال پذیرفتن این مطلب كه الهام را امشب نزد 

 !بدهد نهاآ به٬خود نگه داریم
 

ن چند برگ كاغذ رو كرد به من و بقیه و گفت كه بهتر است به پاركینگ برویم.منتظر آامضای سریع احسان بعد از 

او بمانیم تا بارهای مامان و الهام را كه تحویل گرفت پیش ما به پاركینگ بیاید.سوئیچش را هم به من داد.با عجله 

فقط اجازه دادن یه امشب الهام پیش ما باشه و این سوئیچ را از او گرفتم و در همان حال گفتم:ولی احسان جان...اونها 

 در صورتیه كه الهام حتی فردا هم نمیخواد بیمارستان بره!!!

 

توجهی به ما نداشت و دائم غرق لذتی بی نظیر  "مامان ساكت ایستاده بود و به ما نگاه میكرد.الهام در این میان اصال

ای جای بحث بر "خستگی و درماندگی به من كرد و گفت:ناهید...فعال در بازی با پارمیدا بود! احسان نگاهی از روی

 فردا نیست...بچه ها رو ببر كنار ماشین تا منم برم بارها رو تحویل بگیرم.
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دیگر صحبتی نكردم و به همراه مامان و الهام به سمت درب خروجی و پاركینگ فرودگاه راه افتادیم...در محوطه ی 

 سه!هسته بریم تا به ما برآهسته به من گفت:الهام خیلی از ما دور افتاده...بهتره كمی آمان نرسیده به پاركینگ ما

 

غوش الهام است! بالفاصله ایستادم و به سمت الهام رفتم و گفتم:الهام جان بهتر آمد كه پارمیدا هم در آتازه یادم 

 قت زیاده برای بازی كردن با اون...نیست تا رسیدن به نزدیك ماشین پارمیدا رو به من بدی؟ توی خونه و

 

گاه دستهایم را عقب كشیدم و آدستم را جلو بردم تا پارمیدا را بگیرم اما الهام چنان اخمی به من كرد كه ناخود

 خه میترسم اذیتت بكنه...آگفتم:

 

اری من رو اذیت كه تو د "ورد و گفت:فعالآبار دیگر همان لبخندهای منحصر به فردش را به لبهای خوش فورمش 

 میكنی...

 

كوچك در دست داشت به ما ملحق شد.همگی راهی  "دقیقه احسان هم كه دو چمدان نسبتا01بعد از گذشت "تقریبا

غوش الهام به خواب آمنزل شدیم.در طول مسیر مامان و احسان به طرز وحشتناكی سكوت كرده بودند.پارمیدا در 

 گذاشته و چشمهایش را بسته بود.در ابتدا فكر كردم..............رفته بود.الهام سرش را به پشت صندلی 

 

الهام سرش را به پشت صندلی گذاشته و چشمهایش را بسته بود.در ابتدا فكر كردم به خواب رفته ولی وقتی خوب 

میدا ررام در حال بازی كردن با انگشتهای كوچك پاآدقت كردم فهمیدم فقط چشمهایش را بسته است چرا كه خیلی 

بود.همانطور كه به عقب برگشته بودم برای لحظاتی به صورت مامان نگاه كردم...ساكت بود و غمزده...از شیشه ی 

نها به روی صورت غمزده آكنارش به بیرون نگاه میكرد و دائم از گوشه ی چشمش اشكش را جمع میكرد تا مبادا 

ه حاال من هم یك مادر بودم...مادر دختر كوچكی به نام اش به رقص بیایند.می توانستم احساسش را درك كنم چرا ك

پارمیدا...كه حاال به هر دلیلی تب هم میكرد من حاضر بودم بمیرم ولی او تب نداشته باشد...اما وضع من كجا و 

 احساس واقعی و درونی مامان كجا؟!!!

 

دخترش با بیماری هولناكی دست به او حاال مادری بود كه عزیز دردانه اش با مرگ دست و پنجه نرم میكرد...

ن بیماری صفر بود.دیگر هیچ امیدی به بهبود دخترش نداشت...پس من چطور آگریبان شده بود كه امكان غلبه بر 

ه فت زدآمی توانستم مدعی درك حالت مامان باشم...او حاال در شرایطی بود كه تنها غنچه ی زیبایش را به وضوح 

 الهام تا چه مدت دیگری میخواست "ا برای دفع شر بیماری او شفابخش ندیده بود.واقعامیدید و دست هیچ باغبانی ر

 مهمان دل شكسته ی مادرش باشد؟!!

 

رام با چشمانی بسته تكیه به پشتی صندلی ماشین داده بود نگاه كردم.چقدر آبه صورت زرد و رنگ پریده ی الهام كه 

ی امكان دارد؟ من از بچگی شنیده ام كه در این دنیا هیچ اتفاقی نمی خسته به نظر میرسید...خدایا چطور چنین چیز

ر باور چطور د "افتد مگر به خواست تو!!! پس حاال این شرایط چطور میتواند صدق گفتار قبلی را تایید كند...اصال

ن الهام در ایانسانی میگنجد كه به راستی ابتالی الهام به تومور مغزی و مرگ زودرسش خواست تو باشد؟!!! مگر 
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جای كسی را در این دنیا تنگ كرده بود كه مرگ او الزام طبیعت  "زارش به كسی رسیده بود و یا اصالآدنیای بزرگ 

 و خواست قدرت الیتناهی خدا باشد!!!

 

 رام چشمهایش را باز كرد و گفت:مامان میشه پارمیدا رو از روی پام برداری؟آالهام 

 

غوش خودش آط پارمیدا را به طوریكه بیدار هم نشود از روی پای الهام بلند كرد و در مامام سریع اما با احتیا

ورد و دستهایش را از شیشه بیرون كرد.حرفی آگرفت.الهام بدون هیچ صحبتی شیشه عقب سمت خودش را پایین 

باران به رون گذاشت.نمیزد و بعد صورتش را در حالیكه روی لبه ی شیشه گذاشته بود به حالت خوابیده از پنجره بی

ورد و به من فهماند كه باید سكوت آصورتش میخورد.خواستم حرفی بزنم كه احسان با دست روی پای من فشار 

 كنم.

 

الهام صورتش از باران خیس شد ولی من به وضوح قطرات اشكش كه از گوشه ی چشمش بیرون میریخت را 

به سمت پاركینگ نرفت و همینطور جاده را ادامه  میدیدم.وقتی جلوی درب رسیدیم متوجه شدم كه احسان

دقیقه در اطراف محوطه ی منزل با ماشین در حركت 05"میدهد...فهمیدم به جهت حال الهام این كار را میكند.تقریبا

ورد.دستمال جلوی آبودیم تا باالخره الهام كه حاال صورتش و قسمتی از لباسش خیس شده بود سرش را داخل 

یرون ن بآن را به الهام دادم.او هم بی هیچ حرفی چند دستمال را از آداشتم و به سمت عقب برگشتم و داشبورد را بر

كشید و صورتش را خشك كرد.احسان به سمت پاركینگ خانه پیچید ولی دیدم كه صورت احسان از اشك خیس 

غوش داشت به علت ریزش آدر  را پارمیدا كه مامان٬مد.از ماشین پیاده شدیمآشده اما هیچ صدایی از او در نمی

باران سریع به داخل ساختمان رفت.متوجه بودم كه الهام هنوز در ماشین نشسته...احسان از من خواست چمدانها را 

 ساختمان با كه قبلی شناییآ دلیل به مامان٬كه سنگین هم نبودند به داخل خانه ببرم.وقتی چمدانها را به داخل بردم

 وردن مانتویی كهآاتاق خوابش برده و در تختش خوابانده بود و خودش هم مشغول بیرون  به را پارمیدا داشت خانه

از ایران به تن داشت بود.من هم چمدانها را به اتاقی كه مخصوص مهمانهایمان بود بردم.وقتی برگشتم از پنجره 

ید.فهمیدم باید حالش آال میرام به سمت درب هآرام آمشرف به محوطه ی جلوی خانه دیدم الهام با تكیه به احسان 

نها دویدم.احسان صورتش از اشك و باران خیس شده آبد شده باشد...با عجله از درب هال بیرون رفتم و به سمت 

 بود...ولی الهام لبخند به لب مرا نگاه میكرد.پرسیدم:چیه الهام جان؟...حالت بده؟

 

و گفت:ببین احسان...ناهید تو رو دیده اون وقت فكر  انداخت نگاهی احسان صورت به٬رام و قشنگی كردآخنده ی 

 میكنه حال من بده...

 

سرش را به شانه احسان گذاشت...متوجه بودم كه به سختی قدم برمیدارد...مثل این بود كه تمام انرژی اش در همین 

جان...كاش قبول میكردی  الهام:گفتم٬دقایق اخیر به تحلیل رفته باشد.به سمت دیگر الهام رفتم و بازویش را گرفتم

 بیمارستان بری...

 

الهام ایستاد و به خاطر او من و احسان هم ایستادیم.الهام به صورت احسان نگاه كرد و گفت:ببین احسان...من كه 

 گفتم كسی كاری به كار من نداشته باشه.
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دلم...ناهید دیگه حرفی در  احسان همانطور كه صورت قشنگ الهام را شروع به نوازش كرد گفت:مهم نیست عزیز

 مورد بیمارستان نمیزنه...حاال بیا بریم داخل...بارون خیست كرده...

 

نقدر كه احسان حس میكند او یك دختر بچه ی آبرای لحظه ای احساس كردم الهام كوچك شده...خیلی كوچك...

 ساله است...خدایا احسان چقدر به الهام عالقه دارد!!!6یا5

 

پله را طی كرد تا به جلوی درب هال رسیدیم.میدانستم احسان هم میداند 6ن آرام الهام آرام آكردیم  باالخره كمك

 "اصال هم احسان خاطر همین به...بیاورد ساختمان داخل به و كرده بغل را او احسان٬كه محال است الهام قبول كند

ه میان نیاورد و با تمام سختی اجازه داد الهام با ب ساختمان داخل به او وردنآ و الهام كردن بغل با رابطه در صحبتی

پاهای خودش به داخل ساختمان بیاید.وقتی وارد هال شدیم صدای مامان را شنیدم كه از داخل اتاق خواب مخصوص 

 ماده كردم.آمهمانهایمان به گوش رسید:احسان جان...الهام رو بیارید به این اتاق...تخت رو براش 

 

ی توی اتاق حوصله اش سر میره...احسان تخت رو به هال بیار تا همین جا پیش خودمون باشه...الهام بالفاصله گفتم:ول

 جان اینطوری بهتر نیست؟

 

الهام حاال با یك دستش سرش را گرفته بود و با خستگی بیش از حدی گفت:نه ناهید جون...همون جایی كه مامان 

 میگه میخوابم.

 

 كنه حوصله ات سر بره...دوباره گفتم:ولی اونجا مم

 

 مد و گفت:اینطوری منم راحتترم.آبه میان حرفم 

 

 را الهام٬دیگر حرفی برای گفتن نداشتم.احسان كمك كرد تا الهام به سمت اتاق مورد نظر برود.بعد از اینكه احسان

در بین دو زانویم قرار  را دستهایم و نشستم هال داخل مبلهای از یكی روی شده مسخ دمهایآ مثل برد اتاق داخل

داده و به نقطه ای خیره شدم...نمی دانستم باید چه بكنم...در شرایط سخت و بدی بودم...الهام زیبا مثل شمع در حال 

 كاری از دست كسی ساخته نیست... "ذوب شدن بود...از شواهد معلوم بود كه دیگر واقعا

 

ه مدم كآمده و در كنار من روی مبل نشسته...لحظه ای به خودم آمتوجه نشده بودم كه احسان از اتاق بیرون  "اصال

 رامی شانه چپ من را نوازش میكرد...اشكهایم را پاك كردم و گفتم:ببخشید...دست خودم نیست!!!آاحسان به 

 

احسان نگاه پر غصه اش را به من دوخت و گفت:حرفهایی كه به من زدی رو خوب گوش كردم ولی مثل اینكه این 

 !!كنی؟ پذیرایی من الهام از میخوای وضع این با ناهید...نخونده رو درسش خودش٬خوب من معلم
 

 دوباره گفتم:معذرت میخوام.

 

 از جایم بلند شدم تا برای ناهار غذایی درست كنم.
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 احسان نگاه پر غصه اش را به من دوخت و گفت:حرفهایی كه به من زدی رو خوب گوش كردم ولی مثل اینكه این

 !!كنی؟ پذیرایی من الهام از میخوای وضع این با ناهید...نخونده رو درسش خودش٬معلم خوب من
 

 دوباره گفتم:معذرت میخوام.

 

پزخانه شآشپزخانه رفتم و مشغول تدارك ناهار شدم.مامان به آاز جایم بلند شدم تا برای ناهار غذایی درست كنم.به 

 كه بری پیشش. مد و گفت:ناهیدجان...الهام میخوادآ

 

ماده میكردم از من گرفت و آمد و گوشتی را كه برای پخت آبرگشتم و مامان را نگاه كردم.او هم بالفاصله جلو 

 ماده میكنم...تو فقط برو ببین الهام با تو چی كار داره.آگفت:برو...فكر غذا نباش...من 

 

.در ن خوابیده بود رفتمآشستم و به اتاقی كه الهام در ب آمتوجه شدم كه بغض دارد...حرفی نزدم.دستم را زیر شیر 

این مدت لباسش را با كمك مامان عوض كرده بود...یك پیراهن شلوار لیمویی با گلهای صورتی ریز به تن 

داشت...موهای لخت و قشنگش را هم به یك طرف شانه كرده بود...صورتش رنگ پریده اما زیبا...زیبایی خیره 

ماری هنوز ن بیآبا كه دلم میخواست بی هیچ حرفی بنشینم و فقط ساعتها به صورتش كه با وجود نقدر زیآكننده...

 رهپنج از كه چرا بود نشده من متوجه او ولی...میكردم نگاهش و بودم ایستاده درب همانطورجلوی.كنم نگاه٬زیبا بود

ور آیدن قطرات باران برایش شاید یادرقص و میكرد نگاه بیرون ی خورده باران منظره به تخت كنار بزرگ "نسبتا

خاطراتی بود كه تنها در قلب عاشقش نهفته بود.با انگشتهای ظریفش رد قطرات باران را كه از پشت شیشه می 

لغزیدند و به پایین سر میخوردند را گرفت.دستهای سفید و زیبایی كه به راستی مثل یك مجسمه ی مرمرین 

مده بود...به راستی چرا حاال این الهه ی زیبایی و عشق آن برآپس خلق زیبای  بود...مجسمه ای كه فقط خداوند از

ن دل مهربان و قلب عاشقش چه میگذرد اما هر چه بود كه فكر نمی كردم آمجبور به ترك دنیا بود...نمی دانستم در 

را در اتاق حس خود او هم در این سن و سال راضی به ترك دنیا باشد.نمی دانم چه چیز باعث شد كه حضور م

كرد.صورت زیبایش را از سمت پنجره به سمت من كه جلوی درب ایستاده بودم برگرداند...چنان لبخند ملیح و 

گاه به سمت تختش رفتم و روی صندلی كنار تخت نشستم.دستش را آمهربانی روی صورتش نقش بست كه ناخود

 قشنگی. "گرفتم و گفتم:الهام جان...تو واقعا

 

رامی لبهایش از خنده جمع شدند و فقط زیرلب گفت:ولی این قشنگی آصورتش عمیقتر شد اما بعد به لبخند روی 

 نتونست اونقدر حمیدرضا رو عاشق كنه كه با من بمونه!!!

 

همانطور كه دستش را در دستم نوازش میكردم گفتم:الهام جان...این حرف رو نزن تو یه دختر تحصیلكرده 

درضا به اختیار خودش به اون بیماری مبتال نشده بود كه بخواد با اتكا به عشق تو با اون بیماری ای...فهمیده ایی...حمی

 كنار بیاد و با تو بمونه...ولی تو به خاطر عشق اون باید تالشت رو بكنی تا...

 

قتر میدرضا عاشورد و گفت:ناهید...من از حآنگذاشت حرفم تمام بشود...دوباره لبخند غمگین اما زیبایش را به لب 

 بودم...میدونی چرا؟..چون ترجیح دادم با تسلیم شدن به بیماریم هر چه زودتر پیش اون برم.
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یك دستم را الی موهای نرم و زیبایش كردم و گفتم:نه الهام...این چه حرفیه...خدا خیلی مهربونه...تو باید همیشه 

..تو شفا میگیری و بعد از عمل جراحی سالمتیت رو به دست هم میخواد. "امیدوار باشی...اگه خدا بخواد...كه حتما

 میاری.

 

 ناراحت  نیستم. "نگاهش همراه با لبخند بود در جوابم گفت:ناهید جان...من از اینكه دارم میمیرم اصال

 

نم با بهترین اگفتم:ولی الهام كی گفته كه تو داری میمیری؟..این یه تفكر غلطه...بابا تو رو به اینجا فرستاده و احس

دكترهای اینجا مشورت كرده...حتی پرونده های تو رو به اونها نشون داده و قراره طی یه عمل جراحی غده ها رو از 

سرت بیرون بیارن...این روزها این عملها كاری پیش پا افتاده اس...جای نگرانی نیس...تو رو به خدا دست از این 

 امید خدا خوب شدی به حرفات میخندی... فكرهای ناجور هم بردار...بعدها كه به

 

لبخند روی لبهاش محو شد...بعد از گذشت لحظاتی كوتاه كه رویش را به سمت پنجره برگردانده بود دوباره به 

سمت من برگشت و گفت:ناهید...حرفای قشنگی میزنی...اما من زیاد وقت ندارم...نمیخوام در بین حرفام بی جهت 

ادن و یا دلداری دادن به من خسته كنی...فقط این رو مطمئن باش كه من از مردن خودت رو برای امید د

نمیترسم...ناراحتم نیستم...من مطمئنم كه فقط به این ترتیبه كه به حمیدرضا دوباره میرسم...حمیدرضام دیگه تنها 

یشه...هیچ وقت عشقها در دنیا نخواهد بود...همین حاالم انتظار من رو میكشه...در این دنیا هر كسی به نوعی عاشق م

شبیه همدیگه نیستن...تنها شباهت عاشقا صفت اونهاس...ولی در عمل و رفتار هیچكدوم شبیه همدیگه نیستن...تو هم 

توی زندگیت عاشق بودی...احسانم عاشق بود...ولی هر كدوم به نوعی...حتی با اینكه هر دو عاشق هم بودید اما 

م...در عمل هیچ شباهتی به هم نداشت...نگو كه من اشتباه میكنم چرا كه مطمئنم درست عشقتون غیر از تشابه در اس

میگم...من و حمیدرضا هم عاشق همدیگه بودیم...ولی هر كدوم عشقمون با دیگری تفاوت داشت...اون عاشق من 

عی شدیم اون بود به روش خودش...و من برای اون میمردم به روش خودم...در تمام مدتی كه به هم محرم شر

اونقدر عاشق من بود كه حتی دستشم به بدن من نخورد...با اینكه براش سخت بود...ولی میدونستم فكر میكنه شاید 

بعد از اون بخوام با شخص دیگه ای به زندگی ادامه بدم...پس اون عاشق من بود ولی عشق من رو نسبت به خودش 

عد از حمیدرضا...زندگیی برای من وجود نخواهد داشت...چه برسه به نشناخته بود...اون نمیدونست كه در این دنیا ب

 اینكه بخوام تولد عشق دیگه ای رو در قلبم بپذیرم...

 

 ب به من میدی؟آكمی مكث كرد و بعد با صدای ضعیف و مریضش گفت:ناهیدجون...كمی 

 

ن را خورد و بعد نفس آیك جرعه از  بی را پر كردم و به دستش دادم تنهاآب كنار تختش لیوان آسریع از پارچ 

زار است...اما در چشمهای زیبایش اصرار بر ادامه صحبتش آعمیقی كشید.میدانستم از شدت سردرد و بیماری مورد 

را میخواندم.سكوت كرده بودم و به حركات ظریفش نگاه میكردم.دستی الی موهایش كشید و همه را عقب 

 رو من٬م مونده بود...اونم دیدن بچه ی قشنگ تو و احسان بود...با اینكه امیرمسعودرزو براآفرستاد.ادامه داد:تنها یه 

 رنج و درد جز رو معالجه هرگونه ی ادامه و...بود گذاشته بیماریم كامل جریان در خودم خواست و خواهش به بنا

امه معالجاتم به كانادا اد بر مبنی مامان و بابا و احسان خواهش و خواست به بنا ولی...نمیدونستم خودم برای
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رزوی به جا مونده ام در دنیا به اینجا آاومدم...ولی نه به خاطر معالجه...بلكه تنها به خاطر دیدن پارمیدا...یعنی تنها 

 اومدم...حاالم بی نهایت خوشحالم كه قبل از هر اتفاقی تونستم اون رو ببینم...

 

گاهی كامل دارم...اونقدری كه من آامیرمسعود به بیماریم ب خورد و بعد گفت:من از طریق آدوباره مقداری 

 رودگاهف توی ولی...بود اطالع بی احسانم پیش ساعت دو یكی تا البته...اطالعن بی اون از هم بابا و مامان حتی٬میدونم

ردن بعد از م كه اینه دارم تو از كه خواهشی تنها حاال...گفتم بهش سریع رو چیز همه ببینم رو شماها اینكه از قبل

 من...

 

رامی گفتم:الهام...تو رو به خدا...این حرفها رو نزن...احسان دق میكنه...مامان و بابا هم آاشكهایم سرازیر شده بود به 

 همینطور...تو به خاطر اونها هم كه شده باید تالشت رو بكنی تا...

 

لب داشت ادامه داد:ناهیدجون...من از اینكه دستش را به عالمت سكوت من بلند كرد و با لبخند كمرنگی كه به 

بمیرم...یه بارم بهت گفتم...ناراحت نیستم...چرا كه این خواسته ی واقعی قلب عاشق منه...پس بذار حرفام رو 

 بزنم...من وقت زیادی ندارم...

 

ه سعی كردم تمام دستش را به سمت یكی از چمدانها اشاره كرد و گفت:ناهید...داخل اون چمدون یه دفترچه اس ك

خرش رو در فرصتی آخاطراتم رو با حمیدرضا در اون بنویسم...فقط خواهشی كه از تو دارم اینه...مطالب جا افتاده ی 

مناسب برام كامل كنی...مطلب دیگه اینه كه...بعد از مرگم خیلی مراقب احسان باش...حتی اگه تونستی بابا و مامان 

اینجا پیش شما...به احسان بگو كه من چقدر از وضعیت خودم راضی بودم و هیچ رو هم راضی كن برای زندگی بیان 

 تمایلی به موندن در این دنیا رو نداشتم...به احسان بگو................

 

به احسان بگو كه من چقدر از وضعیت خودم راضی بودم و هیچ تمایلی به موندن در این دنیا رو نداشتم...به احسان 

رو دوست داره پس خوشحال باشه...من به اون چیزی كه دوست داشتم رسیدم...پس از خوشحالی من بگو اگه من 

 خوشحال باشه...

 

رنگ الهام به قدری سفید و مهتابی شده بود كه تصور میشد دیگر هیچ خونی زیر پوستش جریان ندارد...حتی حالت 

نفس میكشید.همانطور كه به صورت الهام نگاه  نفس كشیدنش هم تغییر كرده بود...دیگر به فاصله و با سختی

 میكردم با صدای بلند گفتم:احسان...احسان...فكر میكنم بهتره الهام رو به بیمارستان برسونیم.

 

 زمین روی و داده تكیه خواب اتاق درب چهارچوب به احسان دیدم٬برگشتم تا از روی صندلی بلند شوم

 ه بود.اشك ریخته بود و به حرفهای الهام گوش داده بود.داد تكیه چهارچوب به را سرش...نشسته

 

بقیه حرفم در گلو خفه شد...همانطور كه روی صندلی نشسته بودم خیره به احسان نگاه كردم.چند لحظه بعد صدای 

 ضعیف الهام را شنیدم:نه...نه ناهید جون...هنوز وقتش نرسیده...صبر كن.
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با دانه های درشت عرق خیس شده بود.گفتم:الهام...چرا لجبازی میكنی؟...خوب  به سمت الهام برگشتم...پیشانی اش

 به بیمارستان بری كه خیلی بهتر از این دردیه كه داری تحمل میكنی...

 

 نگذاشت حرفم را تمام كنم...دوباره لبخند قشنگی روی لبش نشست و گفت:قرار بود بذاری حرفام رو بگم...

 

ه اصرارهایم ادامه بدهم ممكن است باعث عصبی شدن الهام بشوم بنابراین سكوت كردم...ولی فهمیدم اگر بخواهم ب

ور بود...كه هیچ...با علم بر اینكه احسان هم در پشت سرم جلوی درب روی آحاال نه تنها حالت خود الهام برایم غصه

 بود...اعصابم در فشار قرار گرفته  "ن وضع اشك میریزد...شدیداآزمین نشسته و با 

 

 از و بخونی رو ام دفترچه مناسب فرصت سر میخوام...ناهید:داد ادامه سپس٬الهام باز هم برای لحظاتی سكوت كرد

 هك چرا...بشه عاشق ندی اجازه كوچولو پارمیدای به وقت هیچ...كه باشی متوجه خوب رو این فقط اون مطالب تموم

همیدم عشق و عاشقی برای دخترای این خونواده شگونی نداره...اون از ف...افتاده من برای كه اتفاقی به توجه با حاال

عمه مریم اینم از من...نذار پارمیدا عاشق بشه...حداقل اون رو از این مقوله دور نگه دار...تا تو هم مثل مامان غصه دار 

ر جریان كامل بیماریم نشی...ناهیدجون...از اینكه نمیخوام به بیمارستان برم...قصد لجبازی ندارم...ولی من د

هستم...گفتم كه امیرمسعود من رو در جریان كامل وضعم قرار داده...غده های داخل سر من به قدری رشد كرده كه 

با تارهای مغزی من اجین شده...هرگونه اقدامی جهت خارج كردن اونها بی فایده اس...امیرمسعود احتمال زنده 

...ولی من خودم میدونم كه امیرمسعود در این زمینه فقط یه دروغگوی بودن من رو تا یه ماه دیگه تخمین زده

ع خوشحالم و به وض "بزرگه...من فرصتم خیلی خیلی كمه...ولی با تمام این حاالت حاال كه پارمیدا رو هم دیدم...واقعا

 دا رو هم نبینم...پیش اومده با تمام وجودم رضایت دارم...من اونقدر فرصتم كمه كه شاید بیدار شدن مجدد پارمی

 

 سكوت كرد.

 

 روی تخت كنارش نشستم و هر دو دستش را گرفتم و گفتم:الهام...بسه...اینقدر خودت رو اذیت نكن.

 

چشمهایش را كه بسته بود دوباره باز كرد و گفت:ناهید...قول میدی كار دفترم رو تموم كنی؟..قول بده كه روزی اون 

از عاشق شدنش به اون بفهمونی كه عشق و دخترای این خونواده...با هم كنار نمیان....من رو به پارمیدا بدی...و قبل 

 سرم درد میكنه...خیلی درد میكنه...خیلی زیاد...

 

سرش را به سمت درب اتاق چرخاند و احسان را دید كه روی زمین به درگاه تكیه داده و گریه میكند.با همان صدای 

 كن...بیا پیش من...ضعیفش گفت:احسان...گریه ن

 

احسان به هق هق افتاده بود...گریه امان مرا نیز بریده بود...از روی تخت بلند شدم و كنار رفتم تا احسان كنار الهام 

همیدم ن جا كه فآبنشیند.الهام هنوز لبخند قشنگش را به لب داشت...اما ضعف و بی حالی در او شدت گرفته بود تا 

 كند!!!هیچ حركتی نمی تواند ب

 

 خه توی فرودگاه فرصت این كار رو نداشتی...آهسته به احسان گفت:نمیخوای من رو بغل كنی و ببوسی...آ
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احسان با هق هق كنار الهام روی تخت نشسته بود.دو دستش را دور گردن و شانه های الهام انداخت و او را كه دیگر 

 را الهام صورت٬حالیكه صورتش از اشك خیس شده بود غوش گرفت.درآبی حس و بیحركت شده بود در  "تقریبا

 ...الهام...نآقر به رو تو الهام...خدا به رو تو...نه الهام:میكرد تكرار دائم.كرد بوسه غرق

 

الهام خندید...من حلقه ی اشك را در چشمهای زیبایش می دیدم...شنیدم كه گفت:احسان محكمتر بغلم كن...میخوام 

 ه خوبی احساس كنم.غوشت بودن رو بآدر 

 

 رو تو...من جون...جان الهام...نرو خدا به رو تو...الهام:گفت می و میكرد هق هق...میفشرد خودش به را الهام٬احسان

 ...خدا به

 

 در ودموج ضعف به شباهتی "اصال كه رسا"یكباره چشمهای الهام برق خاصی به خودش گرفت و با صدایی نسبتا

 .مامان...مامان:صداكرد٬شتندا پیش دقایقی در٬نآ
 

 مامان صورتش از اشك خیس شده بود.سراسیمه وارد اتاق شد و گفت:جانم...بگو الهام جان...من اینجام.

 

 بیا...ابی...مامان:گفت بود شده خیره سقف به حالیكه در بلند صدای با الهام.داد فاصله كمی خودش از را الهام٬احسان

 .مامان...پیشم
 

ام به فریاد شبیه شده بود...مثل كودكی كه از چیزی ترسیده باشد...با التماس مامان را صدا میكرد.احسان صدای اله

سریع از جایش بلند شد و فقط بهت زده به الهام نگاه میكرد.مامان بالفاصله به جای احسان نشست.مامان صورت 

 .ببین.الهام را با دو دستش گرفت و گفت:عزیز دلم...نترس...من اینجام..

 

ن چشم بردارد...فقط خیره به سقف نگاه آولی مثل این بود كه الهام چیزی را میدید كه نمی توانست از 

 میكرد.گفت:مامان...سردمه...خیلی سردمه...

 

مامان برگشت و پتویی را كه من سریع از كمد خارج كرده بودم را گرفت.الهام دوباره فریاد 

 مه...اینجا چرا سرده...مامان...مامان من دوستتون دارم...مامان...زد:سردمه...مامان...خیلی سرد

 

غوش گرفته بود و دائم تكرار آمامان گریه میكرد و همینطور كه پتو را روی الهام انداخته بود الهام را نیز در 

...الهام یم بیمارستانمیكرد:االن گرم میشی...الهی قربونت برم...اینطوری بیقراری نكن عزیزم...چیزی نیس...االن میر

 جان...اینطوری نكن عزیزم...الهی فدات بشم...

 

احسان كالمی حرف نمیزد و فقط خیره به الهام نگاه میكرد.برای لحظاتی كوتاه الهام ساكت شد...بعد نگاهش را از 

رام آ یسقف گرفت و به سمت درب اتاق نگاه كرد...لبخند قشنگش دوباره روی لبهایش نشست...فقط با صدای

 گفت:حمیدرضا باالخره اومدی...
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 و نگاهش همانطور ثابت روی درب اتاق ماند.

 

برای لحظاتی سكوت تمام اتاق را گرفت...و بعد صدای جیغ مامان بلند شد:ای وای...احسان...الهام قشنگ من 

 مرد...ای وای...خدایا...

 

 دست گرفت و با صدای بلند شروع كرد به گریه. احسان محكم با زانو روی زمین افتاد و صورتش را با دو

 

نقدر عشق ای "باورم نمیشد كه واقعا "قدرت هیچ كاری را نداشتم...تنها به جسد بی جان الهام خیره مانده بودم...اصال

 بی رحم باشد...

 

كه  خرین الهام بودآمالت صدای گریه ی پارمیدا كه همراه با جیغ بود در گوشم پیچید ...ولی برایم مهم نبود...تنها ج

در گوشم طنین اندازی میكرد:نذار پارمیدا عاشق بشه...عاشقی با دخترای این خونواده همخونی نداره...اون از عمه 

 مریم اینم از من...

 

 میز عشق در این خانواده خواهد بود...آیا پارمیدای من سومین قربانی عفریت جنونآبه راستی 

 

نقدر كه بر این باور مرد...و در آخرین لحظه عاشق ماند...آی نظیر...ولی عشق با او چه كرد...تا الهام عروسكی بود ب

 خرین لحظات نیز تنها با دیدار حمیدرضا در رویایش خرسند شد و با لبخند بر ترك این دنیا رضایت داد...آ

 

م و حمیدرضا صورت دیگرش را جلوه خدایا زندگی همیشه سراسر زیبایی و عشق است ولی چرا این عشق برای الها

زار عشق چیز دیگری ندیدند...خدایا نمی دانم باید به آزار در این دنیا غیر از آگر كرد...چرا این دو موجود بی

سرنوشت نفرین كرد یا به عشق...ولی بدون هیچكدام زندگی هم معنا ندارد...خدایا پس لیلی و مجنون...شیرین و 

نها را در این دوران با چشمان خودم آهیچكدام قصه و افسانه نبوده اند...من عاشقانه تر از فرهاد...وامق و عذری...

دیدم...ولی خدایا من از عشق همیشه تصویری زیبا و ماندگار در ذهنم داشتم...اما این چه ماندگاریی بود كه باید به 

 ...میكرد اعالم را خویش موجودیت٬نابودی دو موجود پاك

 

ورده بود...حاال به همراه گریه آسمان را نیز به درد آهای احسان و فریادهای جگر سوز مامان گویی دل صدای گریه 

 سمان رعدوبرق نیز گوش عاشقان را نوازش و دل سرگشتگان را به لرزش وا میداشت.آی 

 

مه ی بندگان تو یك ن اینكه با این همه بی رحمی از عفریت عشق چرا باز هآخدایا فقط به یك سوالم جواب بده و 

 صدا میگویند زنده باد عشق؟

 

 این همان عشقی است كه برای الهام چیزی جز مرگ به ارمغان نیاورد پس چرا میگوییم:زنده باد عشق....

 ۲۸۱۱شادی داودی/ دی ماه 

 

 


