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انتخاب اشتباهی که تمام زندگی ات را عوض میکند
چه قدر دیر میفهمی که انتخابت غلط بوده  ،زمانی میفهمی که دیگر دیر شده
درست زمانی که انتخاب غلطتت زندگی ات را به آتش کشانده
رومینا:

خم میشم و بند کفشمو میبندم ،دستم رو میذارم روی دستگیره سرمو از الی در می برم داخل و ازهمونجا داد میزنم
_ مامان من رفتم
مامان :خدابه همراهت عزیزم
پله ها رو دوتا یکی میکنم و میام پایین توی پارکینگ شهاب رو میبینم که داره درماشین رو می بنده سرشو میچرخونه و نگاهش
به من میفته
شهاب  :به به خواهر عزیزم  ،رومینا خانوم کجا تشریف میبرین ؟
_سالم شهاب جان دارم میرم یه سر خونه مائده اینا دلم براش تنگ شده
شهاب  :خیله خب میخوای برسونمت؟
به سمتش میرم و گونش رو میب-و-سم
_ نه داداش جونم خودم میرم
شهاب  :پس به سالمت
دستی براش تکون میدم و از پارکینگ خارج میشم
دستمو برای اولین تاکسی باال میبرم و سوار میشم بعد از پنج دقیقه به مقصد میرسم
گوشیم رو از توی کیفم درمیارم و روی اسم مائده مکث میکنم و باهاش تماس میگیرم
بعد از خوردن سه بوق جواب میده
مائده :ژووووونم؟
_سالم مائی چطوری؟
مائده :سالم خانومی مرسی گلم تو چطوریایی؟
_ اه مائده
کلید رو داخل قفل میندازم و درو باز میکنم
صدای تلویزیون میومد درو میبندم و داخل میشم
بابا رو میبینم که درحال تماشای سریاله
شاهین و شهاب هم روی کاناپه ولو بودند
_سالم اهل خونه
شاهین  :سالم تتغاری خونه
شهاب :سالم رومینا
بابا :علیک سالم دختر بابا خوبی؟
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_ چطورین بچه ها؟مرسی بابا جونم مگه میشه شما باشین و من حالم بد باشه ؟!
شهاب :من که عالی ام
شاهین :منم خوبم
بابا :الهی فدای دختر قشنگم بشم
_ خدانکنه بابایی

مامان:خب بسه هرچی دل دادین قلوه گرفتین  ،رومینا جان برو دست و روتو بشور بیا شام ،شما هم از جلوی اون تلویزیون بلند
شین
وارد دستشویی میشم و دست و صورتمو میشورم  ،تو آیینه به خودم نگاه میندازم چشای درشت عسلی رنگم زیباترین عضو
صورتم بود
توی خانواده و فامیالمون اصال چشم رنگی نداشتیم  ،همیشه برام جای تعجب داشت که چشای عسلی رنگم رو ازکی به ارث
بردم!
از دستشویی بیرون میام و به سمت آشپزخونه میرم همگی مشغول غذا خوردن بودند
صندلی رو عقب میکشم ومیشینم روش
مامان :بشقابت رو بده برات غذا بکشم
بشقاب رو از جلوم برمیدارم و به سمت مامان میگیرم
مامان  :غذا چطوره رضا ؟
بابا  :مثل همیشه عالیه نازگل جان
مامان  :بگیر دخترم
بشقاب پرشده از غذا رو از مامان میگیرم
همین که میخوام قاشق رو به سمت دهانم ببرم صدای زنگ آیفون بلند میشه

_ شاهین بپر ببین کیه
شاهین  :به من چه خودت برو
_ای بابا شهاب تو پاشو
شهاب :خودت پاشو
بابا  :بسه بسه ،نمیخواد بحث کنین اصال خودم میرم
بابا از جاش بلند شد
هممون حواسمون بود که بدونیم کیه پشت در که یهو صدای داد بابا اومد
بابا  :تو اینجا چیکار میکنی لیال؟
مامان با شنیدن صدای بابا سریع با رنگ پریده از روی صندلی بلند شد
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مامان :شهاب تو پاشو  ،شاهین حواست باشه رومینا نیاد بیرون
شاهین  :خاطرت جمع مامان حواسم هست
مامان و شهاب باعجله از آشپزخونه زدند بیرون
با تعجب رو به شاهین گفتم :
_داداش لیال کیه دیگه؟ چرا مامان و شهاب انقدر هول شدن؟
شاهین :هیچی عزیزم طوری نیست  ،لطفا پاشو برو تو اتاقت و بیرون هم نیا
_ آخه برا چی؟
شاهین :رومینا ازت خواهش میکنم برو تو اتاقت
_ باشه باشه
از پله ها رفتم باال و داخل اتاقم شدم خیلی کنجکاو بودم بدونم لیال کیه
چند دقیقه گذشت که صداها بلند تر و دیگه طاقت نیاوردم
شالی رو روی سرم انداختم و مانتویی رو تنم کشیدم و از اتاق خارج شدم
درهال باز بود ولی نه مامان و بابا نه شهاب و شاهین داخل خونه نبودن
صداها از پارکینگ میومد
باعجله از پله ها اومدم پایین و به پارکینگ رسیدم
بابا  ،با عصبانیت سعی داشت خانومی رو که وسط پارکینگ ایستاده بود رو  ،بیرون کنه
شهاب و شاهین هم درحال آروم کردن مامان بودن
همچنان اون خانوم داشت بحث میکرد،پشتش به من بود و نمیتونستم چهرش رو ببینم
خانوم  :یعنی چی رضا تو سال هاست داری به من زور میگی
بابا :لیال خواهش میکنم برو بیرون بعدا صحبت میکنیم
خانوم:من بعدا حالیم نیست
مامان :لیال خانوم خواهش میکنم آرومتر
شهاب:خانوم محترم لطفا صداتونو بیارین پایین
روی آخرین پله ایستاده بودم و هنوز کسی متوجه حضور من نشده بود
خانوم  :رضا با زبون خوش به حرفم گوش کن
بابا :لیال بیا برو بیرون
خانوم :نمیرم برو به رومینا بگو بیاد پایین  ،با وجود ایلیا و ریما نبود رومینا حس میشه
باشنیدن اسمم از زبون اون خانوم از آخرین پله هم میام پایین
_ببخشید من رومینا هستم شما کی هستین؟

6

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان چشم هایی منتظرند

همه سرها به سمت من برمیگرده  ،حاال میتونستم چهره اون خانوم رو ببینم  ،اول از همه چشای درشت عسلی رنگش برام آشنا
بود
داشتم با خودم فکر میکردم که این چشم ها رو کجا دیدم که یادم اومد توی آینه دستشویی دیدمشون  ،چشمای خودم  ،بی
نهایت به چشمای خودم شبیه بود
شاهین  :رومینا مگه بهت نگفتم از اتاقت نیا بیرون؟
_ من باید بدونم اینجا چه خبره
بابا  :رومینا جان برگرد داخل خونه ،برگرد
خانوم  :نه رومینا نرو تو باید همه چیو بفهمی
مامان  :لیال توروخدا شر به پا نکن
خانوم  :چه شری؟ رومینا باالخره باید بفهمه
_ من چی رو باید بفهمم؟
خانوم :ریما و ایلیا منتظرتن  ،سعی کن هرچه زودتر متوجه همه چیز بشی  ،آقا رضا همه چیزو به رومینا بگو از سیر تاپیاز ماجرا
،دیگه وقتشه که همه چی براش روشن بشه همه چیو از خودت بشنوه بهتره ،اگر بهش نگی خودم باهاش صحبت میکنم
درآخر سمت من میاد و منو در آ-غ-و-ش میکشه نمیدونستم این خانوم کی بود
اما حس خیلی خوبی نسبت بهش داشتم
خانوم :خدانگهدار عزیزم
_خداحافظ
بعد رفتن اون خانوم با کنجکاوی به بابا خیره میشم
بابا :چیه رومینا؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟
_ من منتظرم که بدونم قضیه از چه قراره
مامان و شهاب و شاهین با نگرانی بهم خیره میشن
بابا :بریم باال
اول ازهمه راه میفتم به سمت طبقه باال ،خیلی کنجکاو بودم تا از حرفای اون خانوم سر در بیارم !
وارد اتاقم میشم و مانتو و شالم رو درمیارم ومنتظر میمونم تا بابا خودش بیاد باال بعد از نیم ساعت دو تقه به در اتاقم میخوره
_بفرما تو
بابا :رومینا تو واقعا میخوای بدونی؟
_ معلومه که میخوام بدونم
بابا روی صندلی میز تحریرم میشینه ،میتونستم از چهرش بفهمم که اضطراب داره
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_بابا لطفا شروع کن

بابا  :یه پسر بیست و یک ساله بودم ،آقاجونم اون موقع حجره فرش داشت و گاهی از کاشان می یومد تبریز و به من و عمه
رویات و مامان بزرگت سرمیزد
سرم همیشه توی درس وکتاب بود  ،توی روستامون خبر پیچید یه همسایه جدید اومده
خونشون رو به روی خونه ما بود
عصرا رویا با دخترای روستا میرفتن جمع میشدن یه جا و صحبت میکردن
مادرم رویا رو برای شام صداش کرد  ،بعد شام دوباره خودمو سرگرم درس خوندن کردم
رویا درمورد همه چی فقط با خودم صحبت میکرد و باهم احساس راحتی میکردیم ،اون موقع رویا همسن االن تو بود  ،دقیقا
هفده سالش بود
اومد سمتم و گفت  :داداشی؟
_بعله؟
رویا  :امروز یه دوست جدید بهمون اضافه شدخیلی خانوم و مهربون بود  ،دختر همین همسایه روبه روییمون
_ اسمش چیه؟
رویا :نازگل
اسمش به دلم نشست و اسمش رو بارها زیرلبم تکرار کردم
چند بار نازگل رو کنار رویا دیده بودم و وقتایی که من خونه نبودم میومد خونمون پیشه رویا  ،وقتی هم میرسیدم خونه از
خجالتش در میرفت
از طریق رویا فهمیده بودم خانواده سطح پایینی بودن
و ،وضع مالیشون چندان جالب نبود
اما پدر من وضعش خوب بود خیلی هم مذهبی بود اما از اونایی که جانماز آب میکشن و الکی تسبیح دست میگیرن
کم کم فهمیدم به نازگل عالقه دارم
مادرم بارها بهم گفته بود  :رضا چقدر سربه هوا شدی
باالخره با مادرم صحبت کردم و ازش خواستم با آقا جون صحبت کنه که بریم خواستگاری نازگل
اما ،مامان واکنش بدی نشون داد و گفت از ناز گل و خانواده نازگل خوشش نمیاد و اونا در سطح ما نیستن
وقتی مادرم اون واکنش رو نشون داد  ،میتونستم تصورکنم آقا جون چه رفتاری میکنه !
همونجور که تصور میکردم آقا جون سخت مخالفت کرد
اما من بی خیال نمیشدم  ،من واقعا نازگل رو میخواستم
ازمن اصرار بود و از اونا انکار
باالخره با کلی خواهش و تمنا راضی شدن اما چه راضی شدنی؟
اونا همراه من خواستگاری نیومدن !
درکمال تعجب نازگل و خانوادش پبشنهاد ازدواج من رو قبول کردن
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من و نازگل عروسی کردیم اما با اخم و تخمای مادر و آقا جون
پدرم که بیشتر اوقات کاشان بود و وقتی هم میومد محل نازگل نمیداد و مادرم هم سعی دراذیت کردنش داشت
اما نازگل واقعا مثل اسمش گل بود  ،صبور بود ،مهربون بود و هیچی رو به روش نمیاورد
درسته که نازگل به روش نمیاورد اما من نمیخواستم بیشتر از این اذیت بشه
به همین خاطر یه خونه توی کرج خریدم و با نازگل اومدیم کرج و ساکن اینجا شدیم

نازگل باردار شد و شهاب رو به دنیا اورد شهاب سه سالش که شد ،ناز گل دوباره باردار شد و شاهین هم پا به این دنیا
گذاشت
پدر و مادرم نه دیدن شهاب اومدن نه دیدن شاهین  ،فقط با تلفن جویای احوالشون بودن
نازگل همیشه با خونه مادرم اینا تماس میگرفت
اما مادرم جوابشو نمیداد و رویا با شرمندگی باهاش صحبت میکرد .
چندسال گذشت وعمه رویات بیست ویک ساله شد و با یه پسر بیست و سه ساله ازدواج کرد
حاصل ازدواج عمه رویات و علی همون طور که خودت میدونی یه دختر شد به اسم کیمیا .
کیمیا توی بچگیاش خیلی شیرین و تودل برو بود اخالق االنشم انقد خوبه که همه زود جذبش میشن نمونش خودت که خیلی
باهاش صمیمی هستی
یادمه شهاب شیش سالش و شاهین سه سالش بود که آقا جون خیلی بی خبر اومد کرج .
وقتی اومد خونمون شهاب و شاهین با غریبی نگاش میکردن و من و نازگل هم فقط متعجب بودیم !
آقا جون بازم نازگل رو تحویل نگرفت  ،ولی نازگل به رفتار محترمانش ادامه میداد
ظهر که نازگل رفت استراحت کنه ،آقا جون منو کشید کنارش با خودم گفتم حتما قراره با هم گپ بزنیم
اما زهی خیال باطل
آقا جون شروع کرد به صحبت کردن
آقا جون  :رضا به نظرت خدا رو خوش میاد این همه سال پدر و مادرت رو ول کردی چسبیدی به این زنه؟
_آقا جون دوباره شروع نکنین
آقاجون  :رضا میخوام باهات رو راست صحبت کنم و برم سر اصل مطلب
_ سروپا گوشم
آقا جون  :قبل اینکه بیام اینجا رفته بودم تهران به یکی از دوستای قدیمیم سر بزنم
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_ به سالمتی آقا جون اما این چه ارتباطی به من داره؟

آقا جون  :اونجا که بودم دخترش رو دیدم چه دختر خانومی بود مثل پنجه آفتاب می موند  ،هم خوشگل بود و هم خانوم دکتر ،
اسمشم لیال بود ،نازگل انگشت کوچیکه لیال نمیشه ! خودتم خوب میدونی ازهمون اول از این دختره نازگل خوشمون نمیومد
بدون اینکه بینمون دعوا و مشاجره پیش بیاد با لیال ازدواج کن
_ آقا جون اصال متوجه هستین چی دارین میگین؟ من زنمو دوس دارم حاضر نیستم طالقش بدم
آقا جون  :من که نگفتم طالقش بده خب لیال رو هم بگیر
_ خواهش میکنم ازتون  ،من دوتا پسر دارم نازگل دلش میشکنه آهش دامن هممون رو میگیره ها
آقا جون  :همه حرفهامو با زبون خوش گفتم اگه قبول نکنی از ازث محرومت میکنم ،مادرت هم با این ازدواج موافقه اونم گفت
بهت بگم که شیرشو حرومت میکنه اگه با لیال ازدواج نکنی به اون نازگل هم بگو رضایت بده ازدواج کنین من رفتم خداحافظ .

بعد رفتن آقا جون توی شوک بودم نمی دونستم باید چیکار کنم من نازگل رو میپرستیدم
اون چطور باید با این موضوع کنار میومد؟
سعی کردم به روم نیارم و چیزی از حرفای آقا جون بهش نگم
اما آقا جون انقدر  ،رفت و اومد و زنگ زد که نازگل مشکوک شد و من مجبور شدم همه چیو بهش بگم
وقتی حرفای آقا جون رو بهش گفتم هیچ واکنشی نشون نداد و فقط چند روز توی فکر بود
سه روز از اون روزی که همه چیزو بهش گفته بودم میگذشت  ،روزم چهارم بود که سر سفره شام بهم گفت :
رضا به حرف آقا جونت گوش کن  ،اونا که گناهی ندارن  ،خب ازمن خوششون نمیاد ،نزار یه عمر آه پدرومادرپشتت باشه و آب
خوش از گلوت پابیین نره  ،با اون خانوم ازدواج کن
پریدم وسط حرفش و گفتم  :نازگل تو دیگه چرا؟
نازگل  :رضا به حرفم گوش کن

بین دوراهی گیر کرده بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم
اما باالخره با اصرارای آقا جون و نازگل قبول کردم با لیال ازدواج کنم
برام جای سوال بود که چرا لیال قبول کرده با یه مردی که زن و دوتا بچه داره ازدواج کنه
من و لیال عقد کردیم و من محل چندانی بهش نمیدادم  ،توی همون تهران براش یه خونه گرفتم و اون جا ساکن شد
و هر از گاهی بهش سرمیزدم
شهاب و شاهین هم رفته رفته انگار میدونستن قضیه از چه قراره و مجبور نبودیم ازشون پنهون کنیم
نازگل رفتارش هیچ فرقی نکرده بود و هنوز هم مهربون و خانوم بود
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یه سال بعد عقد منو و لیال  ،لیال باردار شد
من اصال توی دوران بارداری لیال بهش سرنمیزدم

لیال  ،ایلیا رو به دنیا رو اورد و من تنها کاری که کردم این بود که برای ایلیا شناسنامه گرفتم و اصال بهش محبت نمیکردم
ازاین که سه تا پسر داشتم ناشکری نمیکردم ولی دلم حسابی دختر میخواست
ازبس سراغ ایلیا نرفته بودم اگه میرفتم به لیال سربزنم ،ایلیا غریبی میکرد
ایلیا دوسالش که شد ،لیال دوباره باردارشد و یه جفت دختر دوقلو به دنیا آورد  ،از خوشحالی سر ازپا نمیشناختم لیال هم
خوشحال بود ،اما من جلوی نازگل زیاد بروز نمیدادم تا دلخور نشه
هنوز برای دخترا اسم انتخاب نکرده بودیم  ،دو سه روز بعد زایمان لیال  ،با لیال جروبحثم شد و از سرلج لیال یکی از دخترا رو
ازش گرفتم
و آوردم خونه
هی با خودم گفتم نکنه نازگل ناراحت بشه  ،اما بر خالف تصورم  ،نازگل از حضور دختر من و لیال توی خونمون استقبال کرد
لیال هر روز تماس میگرفت تا دخترمونو برش گردونم پیشش اما من بهش گفتم یکی از دخترا که پیش توئه  ،این یکی هم
پیش من میمونه
لیال خیلی بی تابی میکرد اما من اهمیت نمیدادم

دخترم شد تموم زندگیم  ،نمیذاشتم لیال آدرس خونم رو بفهمه  ،آقا جون و مامان  ،خیلی دخترم رو دوس داشتن و مدام بهش
سرمیزدن  ،به ایلیا و لیال و دختر دیگم هم سرمیزدن
شهاب و شاهین حسادت میکردن اما چیزی نمیگفتن
رومینا  :بابایی ؟ اسم اون دوتا دختر چی بود؟
بابا  :اسم اون دو تا دختر یکیشون شد ریما و یکیشون شد رومینا
رومینا :
با ناباوری به بابا خیره شدم از حرفایی که شنیده بودم متعجب بودم
از روی تختم بلند شدم و به سمت در رفتم
درو که باز کردم مامان نازگل رو پشت در دیدم که چشمای قرمزش نشون دهنده این بود که گریه کرده
مامان نازگل  :دخترم حالت خوبه؟
_ چرا این همه سال بهم دروغ گفتین ؟
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مامان نازگل  :لیال فقط تو رو به دنیا آورد  ،من مادرتم من بزرگت کردم
_ نمیدونم باید چی بگم
بابا  :رومینا جان من درکت میکنم

_درک میکنین ؟ چیو درک میکنین؟ یعنی این همه سال اجازه نداشتم مادرم رو ببینم؟
بابا  :همونطور که من تورو از لیال دریغ کردم  ،لیال هم ریما رو ازمن دریغ کرد
_فقط ریما؟ پس ایلیا چی؟ ایلیا بچتون نیست؟ چرا این همه سال نسبت بهش بی توجه بودین؟
بابا  :دست خودم نبود رومینا
پشتم رو به بابا و مامان نازگل میکنم و دوباره برمیگردم داخل اتاق درو میبندم و همونطور ازپشت در میگم :
نوبتی هم باشه نوبت منه که پیش مادر حقیقیم باشم
بابا  :رومینا این رفتارهای بچگانه یعنی چی ؟
_ دیگه نمیخوام بحث کنم  ،شماره مادرم رو بدین
بابا  :پس واقعا میخوای بری ؟
_بعله بابا لطفا شماره تماسش رو بدین
بابا  :بسیار خب
سریع گوشیم رو از روی میز توالت برمیدارم و شماره ای که بابا میگه رو می زنم توی گوشیم
بابا 1912334.... :
_ممنون  ،هرچند لزومی نمیبینم تشکر کنم  ،میخوام استراحت کنم

دیگه صدایی نیومد و فهمیدم که از پشت در  ،رفتن
روی تختم دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم ،نمیدونستم باید چیکار کنم وچه تصمیمی بگیرم
اصال االن باید به کی میگفتم مامان؟ نازگل یا لیال؟
ناز گل بزرگم کرده و لیال هم منو به دنیا آورده بود !
قطعا باید به لیال میگفتم مادر  ،اون تو تموم این سالها خواسته من کنارش باشم و پدرم منو ازش دور کرده !
گوشیم رو توی دستم جابه جا میکنم و با شماره ی مادرم تماس میگیرم
داشتم از جواب دادنش نا امید میشدم که باالخره جواب داد
مامان لیال  :بعله ؟
_سالم
مامان لیال  :علیک سالم  ،بفرمایید
_رومینا هستم
مامان لیال  :رومینا جان تویی مادر؟
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_بعله خودم هستم
مامان لیال  :الهی قربون شکل ماهت برم  ،چه خوب که زنگ زدی  ،با پدرت صحبت کردی؟
_بعله صحبت کردم  ،من میخوام بیام پیش شما  ،میشه بیام؟
مامان لیال  :آره عزیز دلم چرا نشه ؟ قدمت رو جفت چشمام
_پس میشه آدرس خونتون رو بدین مامان؟

مامان لیال  :الهی من فدای مامان گفتنت بشم  ،یادداشت کن عزیزم
 بگین مینویسممامان لیال :نه نمیخواد بنویسی گلم  ،ایلیا رو میفرستم دنبالت
_ایلیا برادرمه دیگه؟
مامان لیال  :آره قشنگم
_باشه ولی من ایلیا رو ازکجا بشناسم ؟
مامان لیال  :تو و ریما کپی هم هستین  ،ناسالمتی دوقلو هستینا  ،ایلیا ببینتت تشخیص میده
_باشه پس ساعت چند؟
مامان لیال  :فردا صبح ساعت  11خوبه؟
_هرچی شما بگین
مامان لیال  :منتظرتیم
_ چشم  ،کاری ندارین ؟
مامان لیال  :نه عزیز دلم خدا نگهدارت
_ خداحافظ شما
بعد این که تماسو قطع کردم از باالی کمد چمدونم رو کشیدم پایین
درکمدم رو باز کردم و هرچی لباس داشتم رو توی چمدون جا کردم
بقیه رو هم توی یه ساک دستی جمع کردم
درو باز میکنم و میرم پایین  ،کسی تو هال نبود چراغا هم خاموش بود  ،میرم تو آشپزخونه و چراغ رو  ،روشن میکنم
شهاب روی صندلی نشسته بود و سرش رو گذاشته بود روی میز
_ شهاب چرا توی تاریکی نشستی
شهاب  :داشتم فکر میکردم
_ به چی؟
شهاب  :ایلیا
_ برای چی؟
شهاب  :راستش همیشه به ایلیا حسودی میکردم
_ به خاطر چی ؟
شهاب  :این که آقا جون و مادرجون همیشه تو و ایلیا و ریما و مادرت رو دوس داشتن
_فقط همین؟ ازکجا معلوم ایلیا هم به تو حسودی نمی کرده؟
شهاب  :اخه چرا باید به من حسودی کنه؟
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_تو همیشه محبت پدری داشتی  ،اما اون چی ؟!
شهاب  :بیخیال
_هممون حسرت داشته های دیگران رو میخوریم و چشمامون رو به همه داشته های خودمون میبندیم
شهاب  :درست میگی اما حاال بیشتر ازهمیشه به ایلیا حسودیم میشه
_دیگه چرا

شهاب  :رومینا خیلی دوستت دارم ،اینو خودتم بهتر از من میدونی ،این که حاال میری پیش مادرت و قراره بیشتر مواقع پیش
ایلیا باشی  ،باعث میشه حسادت کنم

دستم رو  ،روی دست شهاب میزارم و لبخند عمیقی به چهره مهربونش میزنم
_ شهاب جان به نظرت من همچین آدمی ام که تو و شاهین رو فراموش کنم؟!
شهاب  :نه  ،اما قول میدی؟
_من تا همیشه ی همیشه آبجی کوچولوئه خودتونم  ،آره قول میدم
شهاب  :پاشو برو بخواب  ،فردا میری دیگه درسته؟
_ آره ده صبح ایلیا میاد دنبالم
شهاب  :خیله خب من میرم بخوابم
_شبت بخیر
شهاب  :خوب بخوابی
بعد این که شهاب از آشپزخونه رفت بیرون یه لیوان آب خوردم و منم رفتم تا بخوابم .

ریما :
دستی تکونم میداد تا از خواب بیدار بشم  ،کالفه پتوم رو تا روی سرم کشیدم باال
_ای بابا ولم کنین بزارین بخوابم
مامان  :چی چیو ولم کنین ؟ پاشو ببینم
_وای مامان مثال من االن بلند نشم چی میشه؟
مامان  :یه ساعت دیگه ایلیا میره دنبال رومینا ،تو نمیخوای بیدار بشی؟
عین برق گرفته ها پتوم رو زدم کنار و با چشمای قلمبه شده به مامان گفتم :
_چی؟ پس چرا االن بیدارم میکنین؟
مامان  :نیم ساعته دارم صدات میزنم اما ماشاال عین خرس خوابیده بودی

مامان رو از جلوی تخت کنار میزنم وهجوم میبرم سمت روشویی
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مامان  :بیا صبحونتو بخور
_ چشم ،شما برین منم میام
به آیینه نگاه میکنم یعنی امروز قرار بود فتو کپی خودمو ببینم؟
دست و صورتمو میشورم و موهامو برس میکشم
میرم داخل آشپزخونه  ،ایلیا ومامان داشتن صبحانه میل میکردن
_سالم صبح بخیر
ایلیا  :سالم صبح توام بخیر
لقمه ای برا خودم گرفتم ،همونظور که میخوردم گفتم :
_ وای اگه بدونین چقدر خوشحالم که باالخره میفهمم حس خواهر داشتن یعنی چی !

ایلیا  :دقیقا منم همین حسو دارم ،خوشحالم که حس خواهر داشتنو امروز تجربه میکنم
_وا  ،یعنی من برگ چغندرم دیگه؟
ایلیا  :توخواهر نیستی عزیزم  ،تو بالی جونی
مشتی به بازوی ایلیا میزنم و میگم :
_ایلیا از االن بگما بخوای بین من و رومینا فرق بزاری میزنم تو دهنتا !
ایلیا (:باخنده) دقیقا میخوام همین کارو بکنم
مامان  :بچه ها گوش کنین ببینین چی میگم  ،با رومینا طوری رفتار کنین که احساس غریبی نکنه  ،ایلیا جان پاشو دیگه دیر شد
ایلیا  :روی چشمم  ،خب دیگه من رفتم فعال.
_فعال
مامان  :به سالمت
رومینا :
هممون سر صبحانه ساکت بودیم خصوصا من  ،از جام بلند میشم وبه سمت اتاقم میرم  ،پنج دقیقه مونده بود به ساعت ده .
چمدون و ساکم رو به زور میارم پایین
بابا  ،با دیدن چمدان و ساکم از خونه میزنه بیرون
شاهین  :پس رفتنی شدی؟
_آره داداشم
شاهین  :یادت نره که حسابی دوستت دارم
_دل به دل راه داره
نازگل  :منو دیگه مادر خودت نمیدونی؟
_همیشه درحقم مادری کردی نازگل خانوم
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نازگل  :شدم نازگل خانوم؟
_بهتره این بحثو کشش ندیم
بابا اومد داخل و گفت  :رومینا ،ایلیا پایین منتظرته
_باشه االن میرم
با شاهین و شهاب خداحافظی میکنم
شهاب  :مراقب خودت باش
_ منو یادتون نره ها  ،هی میام پیشتون
صورت بابا رو میب-و-سم و میگم  :خدانگهدار بابا
بابا  :بزار تا پایین باهات بیام
_ نه خودم میتونم برم
بابا  :مواظب خودت باش خدا حافظت
_ خداحافظ
درو میبندم و با هزار زحمت میرم پایین ،در پارکینگ رو هم میبندم و به سرکوچه نگاه میکنم
یه پرشیا سرکوچه بود
نزدیک ماشین میشم که در سمت راننده باز میشه ،و یه پسر قد بلند و خوشتیپ از ماشین پیاده میشه

موهای لخت شالقیش که داده بودتشون باال ،انقدر لخت بود که با هرقدمی که برمیداشت موهاش باالی سرش تکون میخورد
توی دلم گفتم وای رومینا به چشم برادری چه خوشگله  ،که بعدش دوباره خودم به خودم تشر زدم خب دیوونه  ،برادرته دیگه
ایلیا :سالم خوبی؟
_سالم مرسی ،توخوبی؟
ایلیا  :آره من خوبم
دستم رو به سمت چمدون میبرم تا برش دارم
ایلیا  :بزار کمکت کنم
_ مرسی
چمدون و ساک رو توی صندوق عقب میزاره ،منم سوار صندلی کمک راننده میشم  ،ضبط رو  ،روشن میکنه که یه آهنگ بی کالم
ازش پخش میشه
ایلیا  :خب خواهر شفیق حالت چطوره؟
_برادر شفیق یک بار حالم رو پرسیدی!
ایلیا  :عه راست میگیا  ،خب پیش به سوی خونه وزلزله
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_زلزله یعنی چی؟
ایلیا  :ریما رو میگم  ،خیلی شیطونه  ،اما انگار تو خیلی آرومی
_آره آدم جدی هستم
ایلیا  :پس حواست باشه ریما روت تاثیرنزاره
_دوسش داری
ایلیا  :ریما رو؟
_آره دیگه نکنه  ،فرد دیگه ای رو هم دوس داری؟
ایلیا ( :باخنده) عجب پس داری زیر زبون منو میکشی؟
_تو اینطوری فکر کن
ایلیا  :که اینطور ؛ خب ریما رو آره وقتی نیست خونه خیلی دلگیر و ساکته اما عاشق پیشه هم هستم ،راحت شدی؟
_تا یه حدی
کل مسیر رو با ایلیا صحبت کردم و نفهمیدم چه زمانی رسیدیم ،توی این چنددقیقه ی کوتاه عاشق برادر جدیدم شده بودم
وحسابی به دلم نشسته بود و منتظر بودم تا رفتار ریما رو ببینم
ایلیا  :خب رسیدیم  ،پیاده شو برو باال ،منم وسایالت رو میارم
_کدوم زنگو بزنم؟
ایلیا  :یه زنگ بیشتر نیست ،در مشکی رنگه
_دیدم
به سمت خونه رفتم و زنگ رو فشردم
دختر خانومی که حتی میشد از صداش فهمید چقدر بانشاطه  ،جواب داد  :بعلی؟

_رومینام
در با صدای تیکی باز شد
منتظر موندم تا ایلیا بیاد باهم بریم
ایلیا  :پس چرا نرفتی؟
_منتظر بودم باهم بریم
ایلیا :باشه بریم
رفتیم باال  ،درباال رو ایلیا باز کرد وگفت :برو داخل
هنوز اولین قدمو داخل خونه نذاشته بودم که یه نفر شیرجه زد تو بغلم
ایلیا  :ای بابا ،ریما خفش کردی
ریما  :وای  ،خوش اومدی خواهر گلم
_سالم ممنون عزیزم
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مامان  :به به ،دختر عزیزمن خوش اومدی
منو توی بغلش گرفت و من با تمام وجودم عطر تن مادرم رو استشمام کردم ،حس خوبی بهم میداد
مامان  :به خونه خودت خوش اومدی
_ خوشحالم که اینجام
مامان  :مابیشتر عزیزدلم  ،بیا بشین
روی کاناپه میشینم و سرم رو میندازم پایین
کمی معذب بودم و این موضوع اذیتم میکرد
ریما :آبجی کوچیکه از خودت پذیرایی کن
_آبجی کوچیکه؟
ریما  :آره خب من ،سه دقیقه ازتو بزرگترم ،پس تو میشی کوچیکه قبوله؟
_(باخنده) قبوله
به چهره ریما دقیق میشم ،انگار که داشتم توی آیینه نگاه میکردم ،شباهت زیادی داشتیم

مامان:رومینا جان  ،من دیگه باید برم مطب ،تورو خدا راحت باش با ریما برو باال اتاقت رو نشون بده ،ایلیا هم که گفت کاردارم
رفت بیرون
_من راحتم مامان ،شما خیالتون تخت باشه ،برین به سالمت
مامان  :باشه ،خداحافظ دخترا
بعد رفتن مامان با ریما رفتیم باال ،ریما اتاقم رو بهم نشون داد یه اتاق بغل اتاق خودش با سرویس خواب سفید.
مائده باهام تماس گرفته بود وازم پرسیده بود کجام ،منم قضایا رو براش تعریف کردم ،میتونستم قیافه متعجبش رو تصورکنم
واز خنده ریسه برم
کمبود خواب داشتم و دلم یه خواب حسابی میخواست
خودمو پرت میکنم روی تختم و اصال نمیفهمم چه زمانی خوابم میبره
فریناز :
سیگاری گوشه لبم میذارم و با فندکم روشنش میکنم
صدای زنگ گوشیم بلند میشه ،نگاهی به صفحش میندازم
اسم ایلیا روش ،روشن خاموش میشد
_الو؟
ایلیا :سالم فریناز چطوری؟
_ سالم خوبم ایلیا توخوبی
ایلیا  :اره خوبم
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_کجایی؟
ایلیا :پایینم ،تشریف فرما شو بیا
_خب  ،اومدم
میرم پایین درماشین رو بازمیکنم و میشینم
_سالم
ایلیا  :علیک سالم
صورتش رو نزدیک صورتم میاره
ایلیا  :فریناز
_بعله ؟
ایلیا  :بعله و زهرمار باز تو سیگار کشیدی؟
_.......:

ایلیا  :چرا ساکتی؟ خوشت میاد اذیتم کنی؟ آره فریناز؟ چی از جون من میخوای ؟باید چیکارمیکردم که نکردم؟ هر کاری کردم تا
تغییر کنی  ،تا عوض بشی
_انقدر سرمن داد نزن ،تو حق نداری سر من داد بزنی  ،فکر کردی کی هستی؟ هان؟
ایلیا  :آره تو راست میگی  ،اصال مگه من کی هستم؟
_مگه وقتی اولین بار منو دیدی ،همین جوری نبودم؟ همون موقع هم بی کس و کار بودم ،همون موقع هم  ،سیگاری بودم
،نبودم؟
ایلیا  :بودی  ،ولی اون موقع برام اهمیتی نداشت چون عاشقت نبودم  ،اما االن مهمه که چیکار میکنی و چه بالیی سرخودت
میاری
_ایلیا اگه دوستت نداشتم ،تا حاال هزار بار به خاطر گیر دادنات ازت شکایت کرده بودم
ایلیا  :الهی قربونت برم من که بدتو نمیخوام
_نمیای باال؟
ایلیا  :نه  ،مرسی
_چه خبر؟
ایلیا  :داری بحثو عوض میکنی که چی بشه؟
_به خدا....
ایلیا  :باشه ،بسته  ،خبری نیست جز اینکه امروز یکی ازخواهرامو دیدم
_رومینا رو؟ پس باالخره دیدیش؟
ایلیا  :آره فریناز  ،اگه بدونی چقد نیومده عاشقش شدم
_ پس شد رقیب منو و ریما  ،آره؟
ایلیا  :جایگاه هرکدومتون جداست
_ میدونم  ،شوخی کردم
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ایلیا  :باشه ،من دیگه باید برم
_خیله خب  ،پس خداحافظ
ایلیا  :مواظب خودت باش ،خداحافظ
از ماشین ایلیا ،پیاده شدم و ماشین حرکت کرد
ایلیا همیشه برام فرق میکرد ،خودمم نفهمیدم کی دلمو بهش باختم

اما نمیتونم خودمو تغییر بدم  ،میدونم که اگه عوض نشم ،جایی تو خانواده شون ندارم و امکان نداره  ،مادر سخت گیر ایلیا منو
به عنوان عروسشون قبولم کنه
بیخیال فکر کردن میشم و میرم داخل خونه .
رومینا :
از خواب بیدار میشم و همش با خودم فکر میکنم که من کجام!
تا این که یادم میاد  ،من االن خونه مامان لیالم
ساعت پنج بعد از ظهر رو  ،نشون میداد
از اتاقم میام بیرون  ،از اتاق ریما صدای آهنگ میومد
در میزنم و باصداش که میگه بیا تو ،داخل میشم
_اجازه هست ؟
ریما  :وای رومینا  ،اگه این کارو بکنی  ،منم مجبور میشم وقتی میخوام بیام تو اتاقت در بزنما
_ خب اشکال نداره تو در نزن
ریما  ( :باخنده) میگفتی بزن هم نمیزدم

_چیکار میکنی؟
ریما  :هیچی بابا  ،بی کارو بی عار میچرخیم
_باز اگه تابستون تموم میشد و مدرسه ها باز میشد ،وقتمون میگذشت
ریما  :وای دختر خوب  ،نکنه بچه درس خونی؟
_ خب آره مگه تو نیستی؟
ریما  :پوف  ،کی حوصله درس داره
_درس آیندمون رو تضمین میکنه
ریما  :وای چی میگی خواهر من؟ درس کیلو چنده؟ من دلم میخواد شوهر کنم
با چشمای درشت شده زل میزنم به ریما
ریما  :واه  ،چرا اینطوری نگام میکنی؟
_(باخنده) حاال مگه شوهر قحطه که میخوای از االن شوهر کنی
ریما  :عه برا من شوهر قحطی بیاد؟ خواستگارا که جلو در صف کشیدن
_بابا دوتا از این خواستگارات بده من
ریما :نه عزیزکم بگرد برا خودت خواستگار پیدا کن  ،حاال وللش انقدر غرق خواب بودی که دلم نیومد بیدارت کنم برا ناهار
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_اشکالی نداره  ،مامان و ایلیا اومدن؟

ریما  :آره ایلیا توی تراسه ،ولی مامان همیشه ساعت هشت شب از مطب میاد خونه  ،غذات توی یخچاله  ،برو گرمش کن بخور
_ من برم؟
ریما  :پس من برم ؟ برو دختر حون معذب نباش

_باشه آجی
ازپله ها میرم پایین و میرم داخل آشپزخونه  ،غذامو گرم میکنم  ،میشینم روی صندلی و مشغول خوردن میشم
بعد از خوردن غذا  ،بشقابمو توی سینک میزارم
تا بشورمش
ایلیا :چیکار میکنی آبجی
_عه تویی ایلیا  ،هیچی دارم ظرف ناهارمو میشورم
ایلیا  :میخوای من بشورم؟
_ واه خان داداش
ایلیا  :به به زبونتم که وا شد به حمدهلل
_باالخره باید وابشه دیگه
ایلیا  :کار خوبی میکنی
_ایلیا ؟
ایلیا  :جونم؟
_تو حالت خوبه؟
ایلیا  :آره چطور؟
_هیچی احساس کردم پکری
ایلیا  :دروغ چرا بگم ! هستم
_ چی شده؟
ایلیا  :چیز خاصی نیست
_ هست ،اگه خاص نبود که ناراحتت نمیکرد  ،اگه نمیخوای به من اعتماد کنی ،حداقل به ریما بگو

ایلیا  :من هیچ وقت نتونستم با ریما دردودل کنم
_چرا ؟
ایلیا  :چون هیچ وقت جدی نیست ،همه چیو به مسخره میگیره
_منو قابل میدونی باهام دردودل کنی؟
ایلیا  :زنده باشی خواهر من ،چرا قابلت ندونم؟
_پس تو بشین ،من این دوتا ظرفو بشورم بیام پیشت
ایلیا  :باشه
ظرفا رو کف میزنم و زیر آب میگیرمشون
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آب دستمو با گوشه ی پیرهنم خشک میکنم و میرم سمت ایلیا  ،کسی که انقدر تو این زمان بسیارکم  ،جونم به جونش بسته
شده بود که حاضر بودم برای برادرم جونم رو هم بدم
_ خب میشنوم
ایلیا  :چه طوری بگم؟
_حرف دلتو بریز بیرون
ایلیا  :یادته تو ماشین وقتی داشتیم میومدیم ،گفتم دلم گیره؟
_ خب کی داداش منو اذیت کرده؟
ایلیا  :رومینا این روزا فکرم خیلی درگیره ،تمام فکر و ذکرم شده فریناز
_پس این خانوم خوشبخت اسمش فرینازه  ،بزار کمکت کنم تا بتونی توضیح بدی  ،چطوری با فریناز آشنا شدی؟
ایلیا  :توی دانشگاه آشنا شدیم ،همکالس بودیم همیشه ساکت و مرموز بود ،منم که اصال اهل دخترودختربازی نبودم اما فریناز
برام فرق میکرد ،خواسته و نخواسته دلمو بهش باخته بودم اما هیچ جوره بهم رو نمیداد  ،انقدر رفتم و اومدم تا فریناز راضی
شد  ،فریناز پدرومادرشو ازدست داده بود خیلی تنها بود تو یه آپارتمان زندگی میکرد ،فرینازو پیش خودم مقدس میدونستم
اولین حرکت بدی که ازش دیدم سیگارکشیدنش بود
_ خب ایلیا جان ،زن و مرد با هم فرقی ندارن،نمیگم سیگار خوبه  ،نه به هیچ وجه ،ولی نباید این مسئله رو برا خودت خیلی
بزرگش کنی ،خب االن مشکل چیه؟
ایلیا  :من فرینازو برای زندگی میخوام ،میدونم میتونم کاری کنم سیگارو بزاره کنار اما....
_ اما چی؟
ایلیا  :مامان و فریناز همدیگه رو دیدن
_بعدش؟
ایلیا  :مامان فرینازو به عنوان عروسش قبول نمیکنه
_متوجه نمیشم آخه چرا باید قبول نکنه ؟!
ایلیا  :کال میگه ما به درد هم نمیخوریم و ازاین حرفا دیگه
_میخوای من با مامان صحبت کنم؟
ایلیا  :محبت میکنی ،اصال شاید به حرف تو گوش کنه
_چشم حتما باهاش صحبت میکنم
ایلیا  :من باید برم بیرون  ،با من کاری نداری؟
_نه  ،به سالمت
ایلیا  :خداحافظ
بعد رفتن ایلیا داشتم باخودم فکر میکردم که چیکارکنم

رفتم باال و گوشیم رو ازاتاق آوردم  ،یازده تماس بی پاسخ داشتم که از بابا و شاهین بود روی اسم شاهین مکث میکنم و
باهاش تماس میگیرم
شاهین  :الو رومینا؟
_سالم داداش خوبی؟
شاهین  :معلومه کجایی ؟ چرا زنگ میزنم جواب نمیدی ؟
_ببخشید گوشیم مونده بود باال ،متوجه نشدم
شاهین  :باشه  ،خوبی؟
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_آره خوبم تو خوبی؟
شاهین  :به خوبی تو
_ چه خبر ؟ چیکار میکنی؟
شاهین  :هیچی سالمتی
_ خداروشکر  ،بابا و شهاب کجان
شاهین  :بابا رفته شرکت  ،شهابم با دوستاش رفته بیرون
_ باشه مزاحم نمیشم
شاهین  :مراحمی  ،بیا اینورا
_روچشمم ،کاری نداری؟
شاهین  :نه عزیزم خداحافظ
_خداحافظ
گوشیو میزارم تو جیب شلوار اسپرت راحتیم و دوباره میرم پایین
دلم میخواست شام رو من درست کنم
نمیدونم چرا ،ریما اصال پایین نمیومد تاازش راهنمایی بگیرم
رفتم داخل آشپزخونه باالخره باید همه چی این خونه رو یاد میگرفتم
با کلی گشتن تونستم موادی که الزم دارم رو پیدا کنم میخواستم کشک بادمجون درست کنم
اما نمیدونستم که دوست دارن یانه
یک ساعتی بود که تو آشپزخونه مشغول بودم که دیدم صدای بسته شدن در اومد
به ساعت مچیم نگاه کردم ساعت هنوز هشت نشده بود پس مامان نمیتونست باشه
روی اپن خم میشم و در ورودی رو نگاه میکنم که با دیدن پسر غریبه قلبم از ترس شروع به تاالپ تلوپ میکنه
شالم رو از روی کابینت برمیدارم و با استرس داخل هال میشم
اون پسر غریبه خیلی راحت روی مبل نشسته بود و سرش رو به تاج مبل تکیه داده بود و چشماش رو بسته بود
کامال مشخص بود بی حوصله ست
_ هی آقا شما کی هستی ؟

چشماش رو با بی حوصلگی باز کرد و بهم نگاه کرد و گفت  :چطوری ریما ؟ ببخشید سر زده اومدم با خونه دعوا کردم
_ من ریما نیستم آقا پاشو برو بیرون

با عجله از پله ها میرم باال و داخل اتاق ریما میشم داشت موهاشو برس میکشید
_ ریما
ریما  :چیشده؟
_ یه پسر غریبه پایینه
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ریما  :یعنی چی ؟
_نمیدونم برو پایین ببین کیه
ریما  :باشه بریم
رفتیم پایین و ریما خیلی عادی با اون پسر غریبه احوال پرسی کرد
آقا  :خدای من چی دارم میبینم؟
ریما  :رومینا تازه اومده پسر خاله جون  ،رومینا بیا جلو عزیزم پسرخالمونه دیگه ،میالده
_ ببخشید ولی این آقا میالد چرا باید کیلید خونه رو داشته باشه؟
میالد  :چون من با خاله لیال خیلی صمیمی ام
_این که دلیل نشد
میالد  :جای خوش امد گوییته؟
_ فک میکردم شما باید به من خوش امد بگی
میالد  :انقد همون اول کاری بهم پریدی که یادم رفت

_ کیلید رو بده من
میالد  :نمیدم خاله خودش بهم داده
_من خودم به مامانم توضیح میدم پس بدش من
میالد  :نمیدم  ،زوره؟
_بعله  ،داری میبینی که زوره
ریما  :اه بسه تورو خدا شورشو دراوردین
_عه ریما تو نمیخوای بدونی حق بامنه؟ ،اخه چرا باید کیلید خونمون دست یه پسر غریبه باشه
میالد  :من غریبه نیستم  ،پسر خالتونم
_غریبه هستی  ،هم غریبه هم نامحرم
میالد  :ببین تو خیلی پرویی
_اره هستم
دیگه بحثو ادامه ندادم و تلپی نشستم رو مبل و رومو کردم اونور و زیر چشمی به میالد نگاه کردم
پسر خوشگل و خوشتیپی بود دلم نمیخواست اینطوری بشه و این طوری با پسر خالم آشنا بشم
به همین خاطر رفتم داخل آشپزخونه و خودمو سرگرم کردم که چند دقیقه بعد میالد هم اومد
میالد  :ناراحت شدی دختر خاله؟
_خیر
میالد  :باشه من برم دیگه
_شما همیشه وقتی با خونه قهر میکنین ،میاین اینجا؟
میالد  :اینم از نظر شما مشکل داره؟
_بفرمایید ،به سالمت
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میالد  :مامانم بفهمه شما اومدین خیلی خوشحال میشه
_خداحافظتون
میالد  :آها بعله خداحافظ
صدای خداحافظی میالد رو با ریما از توی هال شنیدم
وصدای در  ،نشون از رفتنش میداد
ریما  :حسابی زدی تو برجکش ها
_ حقش بود
ریما  :ببین ما با خانواده خاله شعله اینا خیلی صمیمی هستیم
_ خب یکم از خاله شعله بگو

ریما  :مامان از دار دنیا فقط همین یه خواهر رو داره پدر و مادرش یه مدتی هست که فوت شدن ،خاله شعله هم سه تا پسر
داره
بزرگترین پسرش همین میالده که ۷۲سالشه بعدش محمدرضا هست که  ۷۲سالشه ،بعدشم معین که  ۹۱سالشه
شوهر خاله شعله یعنی آقا حمید  ،خیلی آدم خوب و مهربونیه
ایلیا و معین با اینکه همسنن اما ایلیا با میالد خیلی رابطه خوبی داره و اونو مثل برادر بزرگترش میدونه !
_که اینطور کنجکاو شدم این خانواده رو ببینم
ریما  :همین فردا پس فرداست که ببینی
_ چطور؟
ریما  :چون آقا میالد االن میره به خاله خبر میده
_خب چه بهتر
ریما  :آره ،راستی داشتی چیکار میکردی؟
_شام درست میکردم
ریما  :دستت دردنکنه
_خواهش میکنم
ریما  :حوصلت سرنرفته؟
_ چرا
ریما  :میخوای بریم یکم بگردیم؟
_آره هستم
ریما  :میرم آماده شم توام برو
_ باشه
با ریما رفتیم  ،کمی پیاده روی کردیم و حرف زدیم
از شهاب و شاهین پرسید از این گفت که خیلی دوس داره اونا رو ببینه  ،وقتی حرف از بابا افتاد به هر نحوی که بود ،حرفو
عوض کرد و منم تالشی  ،برای ادامه دادن بحث نکردم ،
به خونه که رسیدیم مامان اومده بود و ایلیا هم سرش تو گوشیش بود
مامان  :دخترم پس شام امشب دست پخت توئه
_امیدوارم دوس داشته باشین
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مامان  :خب پس برین دستاتون رو بشورین بیاین شام رومینا رو بخوریم
دستامونو که شستیم  ،اومدیم  ،مامان کشک بادمجون رو برای هممون کشید
خوشمزه شده بود
آشپزی رو از نازگل یاد گرفته بودم
ریما  :مامان امروز میالد اومده بود اینجا
مامان :برای چی؟
ریما  :با خونه قهر کرده بود
مامان  :پس چرا نموند شام؟
ریما  (:باخنده) چون رومینا با تیپا بیرونش کرد
مامان  :عه چیشد؟ دعواتون شد ؟
_نه مامان  ،آخه من تو آشپزخونه بودم ،دیدم یکی درو باز کرد  ،خب بعد که یه پسر غریبه رو دیدم ترسیدم
ایلیا  :بعد؟
_ازش خواستم کیلید رو بده من ولی نداد
مامان  :خب حاال اشکال نداره  ،میدونم میالد ناراحت نمیشه
بعد خوردن شام هممون رفتیم و خوابیدیم
صبح دیر از خواب بیدار شدم
مامان رفته بود مطب
ریما داشت خونه رو تمیز میکرد
ایلیا هم رورنامه میخوند
_ صبح بخیر
ریما  :سالم
ایلیا  :ظهرت بخیر  ،صبح کجا بود؟
_ ( باخنده ) مسخره میکنی؟
ایلیا  :نه عزیزم
صبحونم رو خوردم و بعدش برای کمک به ریما رفتم

بعد ناهار ،مامان تماس گرفت و گفت  :برای شام چیزی درست نکنیم  ،چون خاله شعله زنگ زده و برای خوش آمد گویی من
هممون رو شام دعوت کرده
بازم برای دیدن افراد جدید استرس تمام وجودم رو گرفته بود
ریما و ایلیا کمکم کردن تا بتونم لباس بزارم کنار برای امشب
ریما خودش انگاری خیلی عجله داشت تا بریم  ،همش می رفت جلو آیینه و به سرو وضعش نگاه میکرد
و ساعت رو می پایید
نمیدونم هول و والش برای چی بود  ،اما هرچی که بود باعث شد تا من کنجکاو بشم

26

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان چشم هایی منتظرند
مامان که اومد  ،آماده شد  ،ساعت  ۱بود که سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم
وقتی رسیدیم  ,مامان ماشین روپارک کرد و اومد زنگو زدیم  ،در باز شد
رفتیم داخل  ،در ورودی هم باز شد کنار در یه خانوم با چهره مهربون و چشمای

مشکی وایستاده بود ،حسابی منو توی بغلش چلوند که فهمیدم خاله شعله که میگن ایشونه ،
همسرش یعنی شوهر خاله بنده  ،یه مرد گندمگون بود که بسیار خوش رفتار بود
با میالد که توی خونمون آشنا شده بودم  ،با محمدرضا و معین هم ،آشنا شدم
خاله هممون رو دعوت به نشستن کرد و ازمون پذیرایی کرد
ایلیا و میالد پیش هم نشسته بودن و خیلی آروم صحبت میکردن و چیزی از صحبتاشون نمیفهمیدم
ریما  :دیوونه حواست کجاست؟ خاله با توئه
_بعله ؟ ببخشید حواسم نبود
خاله  :الهی من قربونت برم
_ خدا نکنه خاله جون
خاله  :نمیدونی وقتی میالد اومد خونه خبر داد که تو برگشتی چقدر خوشحال بودم اصال رو پام بند نبودم
_لطف دارین خاله
معین  :مامان حاال انقدر لی لی به الالی دخترخالمون نزار حاال فکر میکنه خیلی مهربونیا
خاله  :اِ وا مگه من چمه؟
محمدرضا  :هیچی یکم بیاد و بره اخالقت میاد دستش
ریما  :بسه چی میگین شما؟

میالد  :نه معین بزار من یه چیزی بگم
معین  :بگو داداش
میالد  :بگم که رومینا خیلی هم مهربون نیست
محمدرضا  :تو از کجا میدونی؟
میالد  ( :باخنده) چون دیروز اخالقشو دیدم
مامان  :پسرم تو که از رومینا ناراحت نشدی؟
ایلیا  :بیخود مگه دست خودشه که ناراحت بشه
_ ایشون خودشم میدونه که من نشناختمشون
میالد  :بعله کامال صحیح
خاله  :خب دیگه بسه ه
رچی بحث کردین پاشین بریم شام بخوریم
بعد از خوردن شام  ،منو و ریما باهم ظرفا رو شستیم
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میالدومحمد رضا هم  ،ظرفا رو خشک میکردن
انقدر این دوتا برادر مسخره بازی دراوردن که دیگه نتونستم جلوی خندمو بگیرم
بعد ظرفا  ،یه چایی و میوه هم خوردیم و اومدیم خونه
درکل شب خوبی بود .

یک ماه از اومدنم به خونه مامان لیال میگذشت  ،همه چی عالی بود با وجود برادرایی  ،مثل شهاب و شاهین و ایلیا ،که در
هرصورت هوامو داشتن،
با وجود ریما ،خواهری که خیلی برام عزیزه و با وجود مادرم که به اندازه تموم عمرم بهم محبت میکنه

اما یک ماه بود که دیدن شهاب و شاهین و بابا نرفته بودم  ،تصمیم داشتم امروز برم و بهشون سر بزنم
ساعت دو بعداز ظهر بود نمیدونستم االن برم یا عصر  ،رفتم تو اتاق ریما تا ازش بپرسم
_ ریما؟
ریما  :بیاتو  ،جونم؟
_میخوام برم خونه بابا
ریما  :خب برو دیگه
_االن برم؟
ریما  :نمیدونم
_ میخوای تو هم همراهم بیای ؟
ریما  :وای نه  ،ایلیا بفهمه منم اومدم ناراحت میشه و دعوا راه میندازه
_تو مطمئنی؟
ریما  :با این که خیلی دلم میخواد بیام  ،ولی خودت بری بهتره
_ باشه پس فعال
ریما  :به سالمت
لباسام رو میپوشم ،کیفم رو  ،روی دوشم میندازم و میرم پایین
از در حیاط میرم بیرون  ،راه میفتم سمت سرخیابون تا اونجا سوار تاکسی بشم  ،که یه ماشین میفته پشتم و برام بوق میزنه با
خودم میگم مزاحمه و اهمیت نمیدم
اما راننده بیخیال نمیشد ،شیشه های ماشین دودی بود ونمیتونستم راننده رو ببینم
باالخره ماشینه بیخیال شد و ایستاد
هنوزچند قدم جلوتر نرفته بودم که  ،کسی اسممو صدا زد
به سمت صدا برگشتم و میالد رو جلوی در همون ماشین دیدم  ،میرم سمتش و به نشونه اینکه کارت چیه یه تای ابروم رو
میبرم باال
میالد  :سالم رومینا خوبی؟
_ خوبم ،امر؟
میالد  :هیچی داشتم از اینجا میگذشتم دیدم از درخونه اومدی بیرون
_ خب؟
میالد  :کجا میری ؟
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_ بعله؟
میالد  :آها یعنی نمیخوای بگی کجا میری!
_ بعله بعله
میالد  :خب بیا برسونمت
_ ممنون خودم میرم
میالد  :تعارف میکنی؟
_ خیر تعارف نمیکنم  ،چیزی که زیاده تاکسیه
میالد  :لوس نشو ،بیا سوارشو ببرمت
_ گفتم که خو...
میالد  :عه دختر چقد بهونه میاری  ،بیا سوار شو دیگه
_ باشه
در صندلی عقب رو باز میکنم و میشینم
میالد از آینه جلو بهم نگاه میکنه و میگه  :دستت دردنکنه رومینا
_چرا ؟
میالد  :یعنی من رانندتم دیگه ؟ چرا میشینی پشت؟
_ خودت خواستی منو برسونی
میالد  :بیا بشین جلو
_ من راحتم
میالد  :رومینا
انقدر محکم اسمم رو صدا زد که نتونستم رو حرفش حرف بیارم و رفتم نشستم رو صندلی جلو.
اونم ضبط رو روشن کرد و آهنگ آدم برفی از ارشاد پخش شد
میالد  :خب دخترخاله آدرس بده تا بریم
_ الهیه ،مریم غربی .....
میالد  :اونجا چیکار داری؟
_چی؟
میالد  :چرا وقتی میخوای جواب ندی با کلمه بعله و چی تفره میری؟
_ اینطوری جواب میدم تا خودت از رو بری و دیگه نپرسی
میالد  :نکنه میخوای بری پیش بابا جونت؟
_تو میخواستی منو برسونی ؟ یا از من حرف بکشی؟
میالد  :نه اینطور نیست
_ پس انقدر سوال پیچم نکن
میالد  :باشه

هنوز چند دقیقه از سکوتمون نگذشته بود که دوباره حرف زد
میالد  :راستی از ریما چه خبر؟
_ سالمتی
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میالد  :چرا انقدر کوتاه جواب میدی؟
_چون دلم نمیخواد باهات حرف بزنم
میالد  :واسه چی اونوقت؟
_ چون تو نامحرمی
میالد  :وای دختر تو دیگه کی هستی
_ من رومینام
میالد  :آفرین کم نیار  ،بیچاره همسر آیندت
_ همسر؟
میالد  :آره
_ تا به حال بهش فکر نکردم
میالد  :هرچند با این اخالقت کسی در خونه خاله من رو نمیزنه
جوابش رو نمیدم و روم رو میکنم سمت شیشه و براش شکلکی درمیارم
سریع نگاه کوتاهی بهش میکنم تا ببینم حرکتمو دیده یانه  ،که با نگاه اخموش که زل زده به جلو ،روبه رو میشم
اهمیتی نمیدم و سرمو به شیشه ماشین تکیه میدم .
چندین دقیقه گذشته بودکه گفت:رسیدیم
_ممنون اززحمتت
میالد:زحمت نبودوظیفه بود
_بله خودم میدونم وظیفتون بود
میالد:ازپس زبونت برنمیام پس برو
_مرسی،خداحافظ
میالد:میگم رومینا؟
_بله؟
میالد:میخوای بیام دنبالت؟
_برای چی؟
میالد:وقتی برمیگردی دیگه
_نه خودم میام
میالد:تعارف میکنی؟
_خیرتعارف نمیکنم،خداحافظ
میالد:هرطورراحتی،خداحافط
برام یه بوق زدورفت،رفتم سمت درخونه وزنگ وزدم که شهاب جواب داد:بله؟
_منم داداشی
شهاب:بیاتو
رفتم باال وشهاب درو برام بازکردومنم ازشوردلتنگی خودموبه آ-غ-و-ش برادرم سپردم
_وای داداشی دلم برات یه ذره شده بود.
شهاب:منم دلم برات تنگ شده بودآبجی
_الهی قربونت برم داداشی،شاهین کوش؟دلم داره میره براش
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شهاب:تواتاقشه
_پس من میرم اتاق شاهین ببینمش
شهاب:باشه برو
ازپیش شهاب که میرم کنار،نازگل ازآشپزخونه میادبیرون
نازگل:سالم دخترم
_سالم
نازگل:خوش اومدی رومینا
_مرسی،ببخشیدمیخوام برم باالشاهین رو ببینم
نازگل:توازمن بدت میاد؟
_نه
میرم به سمت اتاق شاهین،چندتقه به دره اتاقش میزنم
شاهین:بفرما
نمیرم داخل ودوباره چندضربه به درمیزنم
شاهین:اه شهاب لوس نشو،بیاتو
بازم میزنم رودر
شاهین:ای بابا
درو بازمبکنه ومیادبیرون،نگاهش به من میفته
شاهین :تویی کوچولو؟
_(باخنده)سالم داداش جونم
شاهین :سالم عزیزداداش
_چقدردلم برات تنگ شده بودا
شاهین:ازسرزدنات معلومه
_ ببخشید معذرت میخوام فرصتش پیش نیومده بود
شاهین  :ایرادی نداره
_بابا کجاست ؟
شاهین  :خوابیده
_من برم بیدارش کنم؟
شاهین  :برو ،ولی بعدش زود بیا بزنیم بیرون
_ رو چشمم
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داخل اتاق بابا شدم ،خیلی آروم خوابیده بود به صورتش نگاه کردم  ،چه قدر تو این یک ماه که ندیده بودمش دل تنگش شده
بودم
با دستم تکونش میدم و صداش میزنم که بیدار میشه
_ بابایی ؟ پاشو
بابا  :رومینا تویی دختر
_بعله دیگه
بابا  :از این ورا
_نمیومدم؟
بابا  :این چه حرفیه  ،خوب کردی اومدی
_چه خبر ؟ من نیستم خوش میگذره؟
بابا  :نه اتفاقا نبودت حس میشه  ،تو چی ؟ ما نیستیم خوش میگذره؟
_.....
بابا  :چرا چیزی نمیگی؟
_ چی بگم؟
بابا  :ریما و ایلیا باهات کنار اومدن؟
_ آره همون روز اولی
بابا  :خوبه
_من دیگه برم بابا جون  ،شاهین گفت بیا بریم بیرون
بابا  :باشه  ،از بیرون باز میای اینجا؟
_ فکر نمی کنم
بابا  :پس خوش بگذره
_مرسی بابا  ،خوشحال شدم دیدمت خداحافظ
بابا  :خداحافظت
ازاتاق بابا میام بیرون و میرم داخل اتاق شاهین
_ شاهین کوشی؟
شاهین  :اینجام
_خب کجا بریم؟
شاهین  :من به کیمیا زنگ زدم تا باهامون بیاد توام به مائده زنگ بزن
_باشه
با مائده تماس گرفتم و جریان رو بهش گفتم
شاهین  :چیشد به مائده گفتی؟
_ آره
شاهین  :چی گفت؟
_گفت میاد
شاهین  :باشه حاال کجا بریم
_ به نظرم پارک ارم
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شاهین  :باشه  ،شهابم رفت حاضربشه
نیم ساعت بعد  ،کیمیا و مائده هم اومدن و راهی پارک شدیم
توی ماشین  ،من و مائده و کیمیا پشت نشسته بودیم
شاهین روی صندلی جلو و شهاب هم پشت فرمون بود
صدای ضبطو داده بودیم باال  ،سرمونو از پنجره ماشین برده بودیم بیرون و مسخره بازی درمیاوردیم
 ۲ساعت هم توی پارک ارم بودیم و حسابی خوش گذروندیم .
خسته از شیطنت زیاد  ،رسیدم خونه
ریما توی آشپزخونه بود
_ سالم
ریما  :سالم  ،اومدی !
_آره
ریما  :خوش گذشت بهت؟
_آره خیلی  ،ببین جات خالی بود! کلی خندیدیم
ریما  :چه خوب که بهت خوش گذشته
_کاش توام میومدی
ریما  :ایشاال دفعه بعد
_ ایشاال  ،ببخشید من میرم باال
ریما  :برو عزیزم
رفتم توی اتاقم و لباسم رو عوض کردم  ،یکمم خوابیدم
یک ساعت گذشته بود که با صدای موبایلم از خواب پریدم
تا خواستم جواب بدم ،تماس قطع شد  ،شماره ناشناس بود و منم اهمیتی ندادم
وضع اتاق بهم ریخته شده بود ،اتاقم رو مرتب کردم و رفتم پیش ایلیا
_سالم
ایلیا  :سالم خوبی؟
_مرسی ،توچی؟ تو خوبی؟
ایلیا  :نه واال
_چرا؟ چیشده؟
ایلیا  :به نظرت چیشده؟
_فریناز  ،مگه نه؟
ایلیا  :آره
_باز چیشده؟
ایلیا  :دعوا ،دعوا،دعوا
_ وای یادم رفت
ایلیا  :چیو
_من قرار بود با مامان در رابطه با تو و فریناز صحبت کنم اما یادم رفت
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ایلیا  :جدی ؟ من فکر کردم بیخیال شدی
_ نه داداشی به خدا فراموش کردم
ایلیا  :فدا سرت
_ناراحت نباش دیگه  ،قول میدم صحبت کنم امروز
ایلیا  :ناراحت نیستم فقط نگرانم
_ نگران چی؟
ایلیا  :نگران از دست دادن فریناز

_ خیلی دوسش داری مگه نه؟
ایلیا  :میمیرم براش
_ایشاال که بهم میرسین
ایلیا  :خدا از دهنت بشنوه
_ عه بچه پرو
ایلیا ( :باخنده) خب چی میشه مگه!
_ هیچی من برم پایین شام درست کنم ،االناست که مامان بیاد
ایلیا  :یادت نره باهاش صحبت کنی
_ نه یادم نمیره
میرم توی آشپزخونه و شام درست میکنم ،یک ساعت که گذشت ،مامان هم اومد
_ سالم مامان خسته نباشی
مامان  :سالم دختر من ،زنده باشی
_ سالمت باشین مامان جونم  ،لباساتون رو عوض کنین بیاین کارتون دارم
مامان  :چیشده مادر؟
_نگران نشین  ،میگم براتون
مامان  :ایشاال که خیره
_ خیره مامانی
مامان  :باشه االن میام
یه ربع بعد مامان اومد و نشست روی صندلی توی آشپزخونه ؛ منم نشستم رو به روش
مامان  :بگورومینا ،جون به لبم کردی
_مامان شمادلتون نمیخواد ایلیا ازدواج کنه؟
مامان  :چرا نخواد ؟ من آرزومه
_ خب پس چرا سنگ میندازین جلو پاشون؟
لبخندی میزنه
مامان:جلوی پای کیا؟
فریناز و ایلیالبخندش تبدیل به اخم میشه
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مامان:رومینا ایلیا تورو فرستاده تا منو راضی کنی مگه نه؟
مامان جان اخه دلیل نارضایتی شما چیه؟مامان:من صالح بچمو میخوام اون دختره به درده ایلیا نمیخوره
شما از کجا فهمیدین؟مامان:چون دیدمش
فقط با یه بار دیدن فهمیدین که به درد هم نمیخورن؟مامان:خب االن که چی؟
اجازه بدین....مامان:نه رومینا حرفشم نزن
اخه مامان اونا همو دوست دارنمامان:اینا همش حرفه ,دوس داشتن کجا بود؟ این دختره چشمش به جیب ایلیا افتاده
عه از شما بعیدهمامان:چرا ؟چون حرف حق میزنم؟
این حرفه حقه؟مامان:رومینا من صالح بچمو بهتر تشخیص میدم
بزار حداقل بریم خواستگاریمامان:گفتم که نه حرفشم نزن,درضمن ایلیا هنوز سنش کمه
اما عاشق که هستمامان :بسته دیگه,پاشو میزو حاضر کن شام بخوریم
چشمسر شام خوردن  ،ایلیا همش منو مامان رو نگاه می کرد
شاید ،داشت پیش خودش نتیجه حرفامونو حدس میزد
,اما ریما  ،خیلی بیخیال داشت غذاشو میخورد
بعد شام مامان اجازه نداد ظرفا رو بشورم و خودش دست به کار شد،
منم رفتم توی هال پیش خواهرو برادرم نشستم,
ایلیا اروم توی گوشم گفت  :چیشد؟
ببخشید بخدا کلی بهش اصرار کردمایلیا:پس بازم مخالفت کرد
آره متاسفانهایلیا:باشه
غصه نخور مامان چشماشو روی عشق تو و فریناز نمیبنده فقط زمان الزمهایلیا:میترسم فرینازو از دست....
ریما میپره وسط حرفمون
ریما:هی هی اونجا چی دارین پچ پچ میکنین ؟
ایلیا  :یعنی چی عزیزم؟
ریما:یعنی من نامحرمم؟
کی این حرفو زده؟ریما :کسی این حرفو نزده,از رفتارتون مشخصه
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ریما جان کافیه.با قهر روشو برگردوند,
در همین حین گوشی ایلیا زنگ خورد ,
ایلیا:میالده,ببخشید االن میام.
واز هال رفت بیرون
رفتم سمت تراس نشستم
تا شاید بتونم بفهمم ،میالد به ایلیا چی میگه
,صحبت از سوغاتی و مشهد بود,
اما متوجه نمیشدم ،میالد اونور خط چی میگه پس دیگه بیخیال شدم.
اول رفتم نشستم پیش ریما و از دلش ،در اوردم بعدم رفتم یه سینی چایی برای هر چهارتامون ریختم!.
از زبان نویسنده:
رومینا با آگاه شدن از راز خانواده اش و پیداشدن مادرش تحوالتی در زندگی اخیرش رخ داده بود.
او بسیار دلبسته به خانواده جدیدش شده بود و خانواده جدیدش نیز عاشقانه او را دوست داشتند .
رومینا به مکالمه میالدو برادرش گوش میداد.

او بسیار در رابطه با میالد کنجکاوی میکرد .اما ،نمیدانست این همان پسری است که زندگی اش را به اتش خواهد کشید .
رومینا:
چایی رو هم که خوردیم رفتم توی اتاقم کمی با مائده تلفنی صحبت کردم بعد هم خوابیدم.

فریناز:
این روزا دلشوره از دست دادن ایلیا رو داشتم  ،میترسیدم از دست دادنش  ،ازاینکه نباشه
ازاینکه دوباره تنها بشم
میترسیدم از این که ایلیا نباشه و من بازم بی کس و کار بشم
دیگه مصرف سیگارم رو کم کرده بودم
باید به خاطر ایلیا میجنگیدم و تالش میکردم .
دلم یکهو هواشو میکنه ،بهش زنگ میزنم که باصدای خواب آلودش جواب میده
ایلیا  :الو؟
_سالم ،خوابیده بودی؟!
ایلیا  :اوهوم ،آره خواب بودم
_ببخشید مزاحمت شدم بیدارت کردم
ایلیا  :فدای سرت
_خوبی؟
ایلیا  :خوبم
_ الهی شکر
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ایلیا  :چطور این وقت شب بهم زنگ زدی؟
_دلم هواتو کرده بود
ایلیا  :فرینازم .....
حرف زدنم با ایلیا که تموم شد دلم آروم گرفت و راحت خوابیدم
رومینا :
صبح زود از خواب بیدار شدم و رفتم پیاده روی کردم  ،نون بربری تازه گرفتم
به خونه که رسیدم  ،ایلیا و ریما رو بیدارکردم و باهم صبحونه خوردیم
چند ساعت بعد مامان بهم زنگ زد  ،و ازم خواست برم مطب پیشش
آدرس رو ازش گرفتم  ،و راهی شدم .
از تاکسی پیاده شدم  ،تابلوی باالی مطب رو خوندم و وارد شدم  :خانوم دکتر لیال جمالی متخصص قلب وعروق
وارد که شدم چند تا بیمار روی صندلی نشسته بودن
رفتو سمت منشی و گفتم  :سالم
منشی  :سالم خانوم امرتون؟
_من با خانوم دکتر کارداشتم
منشی  :وقت قبلی دارین؟
_خیر من.....
منشی  :پس اگه وقت قبلی ندارین باید منتظر بمونین
_ من بیمار نیستم خانوم  ،من دختر خانوم دکترهستم
منشی  :واقعا؟ ببخشید نشناختم  ،خیلی خوش امدین  ،اجازه بدین به خانوم دکتر اطالع بدم که تشریف آوردین
_ باشه
خانوم منشی تلفن رو برداشت و با مادرم هماهنگ کرد که برم داخل
منشی  :بفرماییدتو
_ مرسی
درمیزنم ومیرم داخل  ،روپوش سفید پوشیده بود و عینکش روی بینیش بود
_ سالم مامان جونم
مامان  :سالم دخترم حالت چطوره؟
_مرسی  ،شما خوبی؟
مامان  :آره خوبم عزیزم
_خداروشکر  ،کارم داشتین گفتین بیام اینجا؟
مـامـان:کار خـاصی نـداشتـم میـخواستم با فضـای ایـنجا آشنـا بشی

37

https://telegram.me/romancity

رمان چشم هایی منتظرند

RomanCity

_چـطور مـگه؟
مامان:دوست نداری بامحـل کار مادرت آشنـا بشـی؟
_چرا دوست نداشته باشم!چقـدر هم که خوب
به صنـدلے گوشه اتاق اشاره میـکنـه
مامان:برو اون صـندلی و بیارو بشین کنارم و نـگاه کن
_باشـه چشـم
صـندلی رو میارم وکنار صندلی مامان
میذارم ،مامان گـوشے رو برمیداره و به مُنشیـش میگـه که بیمار بعـدی رو بفرسته داخل؛چنـد دقیقه بعد چند تقـه به در
خورد و یـڪ خانـوم اومـد داخل مامان با خوش رویی ازش خواست مشکـلش رو بـگه و براش دارو نوشت  ،من هم با حوصله
تماشا میـکردم
مریـضا میومـدن ومیرفتـن ومامان براشـون نسخـه میـپیـچید..
چنـد ساعـت گذشـت ساعت 5/7بود،مامان روپـوشش رو درآورد
و مانتـوش رو تن کردو باهـم از مطـب اومـدیم بیرون یڪ ساعت بعد هم رسیدیم خونـہ!ریما قُـرمہ سبزی درست کرده بود و
بوش کل
خـونه رو برداشتہ بود
_سـالم
ریمـا:سالم آب جـی؛سـالم مامان
مامان :سالم گلم می بینـم که شام درست کردی
ریما:آره اسـتعدادام داره شـکوفا میشه
مامان:من میرم یکم بخوابـم برای شام بیدارم کنیـن
ریمـا:چشـم
مامان:چـشمت بـےبال
_خب خب آبجی این غذای شما خوردن داره هاا
ریما:بعلـه دیگه پس چـے؟
_(باخنـده)هیـچـے
ریـما:میگم آجے
_جون دلم
ریما:میشه یه قرار بزاری
_باکـے؟
ریما:با شهـاب و شاهیـن
_بـرای چـی؟
ریما:خب دلم میـخواد دوتا داداشام رو ببیـنم
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_آهـان
ریما:خوب حاال میزاری؟
_مگه تو نگفتـی ایلیا ناراحت میشه؟
ریما:ما که به ایلیا نمیگیم،میگیم؟
_نه خیالـت تخـت
ریما :پس جورش کن
_باشـہ
ریما:میـگم رومیـنا؟
_بعلـه
ریما:شهاب و شاهین که از من بدشون نمیاد؟
_نه چرا بدشون بیاد؟
ریما:مطمـئنـی؟
_آره عزیزدلـم
ریما:پـوف خداروشکر
_راستـی،ایلیـا کجاست؟
ریما:کجا باید باشه؟حتما پیش فریناز جونـشه
_نکنـه تو خبرداری از قضیه فریناز
ریما:آره مامان بهم گفتـہ
_که اینـطور
ریما:آره
_حاال توطرف ایلیاوفریناز هستی؟یامامان
ریما:طرف هیچکـی
_یعنـی چی؟
ریما:من طرف خودمـم
_مهلـت نداد جوابشو بدم و از آشپزخونه رفت بیرون،،منم لباسامو عوض کردم و رفتم تا شام رو حاضر کنم
به ایلیا هم زنگ زدم برای شام بیاد خونه
نیم ساعت بعد ایلیا هم رسید.مامان رو صدا کردم و شام رو خوردیم
مرسی ابجی خیلی خوشمزه بودریما:نوش جونت
ایلیا:دستت درد نکنه
ریما:خواهش میکنم
ظرفارو با کمک ریما شستیم.
آشپزخونه رو تمیز کردیم و اومدیم نشستیم توی تراس کمی گپ زدیم
-ریما تو به عشق اعتقاد داری؟
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ریما:آره عشق یه قدرت شیرینه
یعنی تو تا به حال عاشق شدی؟ریما:دیگه سوال نکن
چرا؟ریما:چون دلم نمیخواد بپیچونمت
باشه هر طور راحتیریما:آفرین دختر خوب.خودت چی؟اصال به عشق اعتقاد داری؟
نهریما:پس عاشق نشدی
نه نمیخوام درگیر عشق بشمریما:پس خوشبحالت
چرا؟ریما:چون اگه عاشق بشی دین و دلتو از دست میدی
دیگه مطمئن شدم عاشق شدیلبخندی میزنه و سرشو به نشونه آره تکون میده
خب عاشق شدن که ناراحتی ندارهریما:هه رومینا تو هنوز تو این خونه از خیلی چیزا خبر نداری
پس کی قراره خبر دار بشمریما:به مرور زمان
باشه پس فضولی نمیکنمریما:من میرم بخوابم.شب بخیر
باشه شبت خوشبعد رفتن ریما به حرفاش فکر کردم.
یعنی ریما تو این سن کم عاشق شده بود؟
ذهنم ب سمت اون روزی ک میخواستیم بریم خونه خاله شعله کشیده شد اون روز ریما خیلی هول بود
مدام به ساعت نگاه میکرد.نمی دونستم ریما عاشق کیه  ،اما شکم به یکی از سه پسرای خاله بود
.یا میالد یا محمدرضا یا معین..
هرچند فقط خدا میدونه قضیه از چه قراره و ریما عاشق کیه.
بیخیال فکرو خیال کردن شدم و رفتم بخوابم!صبح که بیدار شدم مستقیم رفتم تو اتاق ریما
سالم ریما صبح بخیرریما:سالم عزیزم صبح توام بخیر
میگم ریما شاید امروز بریم بیرون هاریما:برای چی؟
وای دختر حواست پرته هاریما:عه با شهاب و شاهین قرار گذاشتی؟
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هنوز که نذاشتم ولی احتمال داره امروز بریمریما:حاال چرا امروز؟مگه امروز چشه؟ریما:خب یادت نرفته که امروز جمعست مامان خونست
میخوای نریم؟ریما:نه بابا واسه چی نریم خب ب مامان میگیم همینجوری دوتایی داریم میریم بیرون
یعنی دروغ بگیم؟ریما:خب حاال چی میشه مگه؟
باشه عیبی نداره.بریم صبحانه بخورم بعد بهشون زنگ بزنمریما:نه اول زنگ بزن بعد
باشهاز اتاقش اومدم بیرون و رفتم توی اتاق خودم و با شهاب تماس گرفتم
شهاب:جانم؟
سالم داداش خوبی؟شهاب:فدات بشم تو خوبی ؟
آره خوبم مرسیشهاب:خداروشکر
شهاب؟شهاب:جان؟
ریما میخواد شمارو بببینهشهاب:ریما؟ خواهرت؟
خواهرت نه خواهرمونشهاب:خب االن که چی؟
یعنی چی شهاب؟شهاب:اون دختر لیالست
مگه لیال ماله باباتو باال کشیده ؟شهاب:ولش کن نمیخوام بحث کنم
خب حاال میاین ؟شهاب:معلومه که نه
عه چرا؟ شهاب تورو قران آبروی منو پیش ریما نبرینشهاب:وای رومینا از دست تو
میاین پس؟شهاب:باشه خودم به شاهین بگم یا بهش زنگ میزنی؟
نه دیگه خودت بگوشهاب:خب کجا و کی؟
همین امروز ساعت 4کافه آلماشهاب:باشه بیام دنبالتون؟
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 نه خودمون میایمشهاب:پس می بینمت خداحافظ
فعالتماس رو که قطع کردم رفتم توی آشپزخونه و مشغول خوردن صبحانه شدم.همزمان هم با مامان صحبت کردم
مامان جان؟مامان:جونم؟
من و ریما میخوایم امروز بریم بیرونمامان:کجا اونوقت؟
من یکم خرید دارممامان:باشه فقط زود برگردین
چشمایلیا خیره خیره نگام میکرد می دونستم دروغ گو ی خوبی نیستم
چیه ایلیا چرا این طوری نگام میکنی ؟ایلیا:چیزی نیست
باشهایلیا:مامان من میرم یه سر پیش میالد
مامان:باشه سالم برسون

ایلیا:بزرگیـتو میـرسونم خداحافظ
_به سـالمت
مامان:به سالمـت
برای امروز خیلی استرس گرفته بودم ،میدونستم ایلیا ومامان هیچ از شهاب و شاهین خوششون نمی یومد ،برای همین
میترسیدم هرآن از قضیه بو ببرن ! ساعت  ۲بود که از ریما خواستم سریع تر اماده بشه وزیاد پیش مامان تابلو نکنه  ،تاچند
دقیقه بعد حاضر و آماده راه افتادیم
_مامان مادیگه داریم میریم
مامان:زود برگردین
ریما:چشم خداحافظ
_خداحافظ مامان جون
مامان:به سالمت
یڪ ساعت بعد رسیدیم کافه آلما پنج دقیقه بعد،شهاب وشاهین هم اومدن.
ریما از همون اول معذب بود و حرف نمیزد
شهاب:خب بچه ها چی میخورین؟
_من اسپرسو میخورم با کیڪ
ریما:من بستنی میخورم
شهاب:منم قهوه میخورم
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گارسون اومد و سفارشارو داد،هممون ساکت بودیم و هر از گاهی
چند کلمه حرف میزدیم
در کافیشاپ باز شد وآونگ باالی درصدا داد،
سرمو به جلو خم کردم تا کسایی که وارد کافیشاپ
شدن رو ببینم  ،با دیدن میالدوپسری که اومدن داخل هل شدم وجهت صورتم رو عوض کردم اما دیگه دیرشده بود چون
میالد متوجه منو ریما شده بود.
با استرس نگاهش کردم لبخند مرموزی گوشه لباش بودو داشت به سمت میز ما میومد با آرنـجم سقلمه ای به پهلوی ریما زدم
تا متوجه حضورمیالد بشه ،با تعجب نگام کرد!!
ریما:چته
_ریما
ریما:واه چیه خب؟
_ریما میالد داره میاد سمتمون
چشماش رو چرخوند وریما هم متوجه میالد شد ،میالد به میزمون رسید
دستش روگذاشت روی میز و باحالت طلبکارانه نگاهمون کرد
ریما:سالم پسـ
رخالـه
میالد:به به دخترخاله های گلم اینجا چیکار میکنین ؟
ریما ازترس رنگش پریده بود و به تِـتِه پِـتِه افتاده بود
ریما:اوممم چیزه ما اومدیم اینجا...
میالد:اومدین اینجا چی؟
_به شما ربطی داره؟؟
میـالد:از اونجا که من پسرخالتونم و شما با دوتا پسر غریبه اینجایین بله ربط داره
شهاب:غریبه؟رومینا این چی میگه؟!

سریع شهاب و شاهین رو کشیدم کنار و بهشون گفتم :
_ریما بدون اینکه به مامانمون بگه میاد دیدن شما،اومده اینجـا
شهاب ازمون خواست که برگردیم خونه،کیفم رو برداشتـم و به ریما گفتم که بریم ،باشهاب و شاهین خداحافظی کردیم و از در
کافیشاپ رفتیم بیرون .
هنوز چند قدم دور نشده بودیم که کسی بند کیفم رو گرفت
با عصبانیت به کسی که بند کیفم رو گرفته بود نگاه کردم
بادیدن میالد اخمام بیشتر توی هم رفت
_ول کن کیفم رو ،چی میگی؟
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میالد:این دوتا پسر کی بودن؟
_به تو مربوط نیست فضول خان
میالد:عه؟وقتی به خاله لیال گفتم حالیت میشه...
_تو فضول مایی؟؟
میالد:تو چرا الل شدی ریما؟
ریما:میالد توروخدا به مامانم نگو خب؟
میالد:جدی فکر کردی نمیگم؟
ریما:یعنی میگی؟
میالد:بله که میگم،برین بشینین توماشین خودم تحویل خالـه میدمتـون
_هی پسرخاله درست صحبت کن
میالد:میرین سوار بشین یازنگ بزنم به ایلیا؟!
با وضعیتی که پیش اومده بود ترجیح میدادیم سوار ماشین میالد بشیم

دلم نمیـخواست مامان وایلیا از قضیه بو ببرن ،چون خیلی خوب میدونسـتم نه مامان ونه ایلیا از خانواده بابا خوششون نمیاد و
حتما با ریما برخورد میکنن،سوار ماشین میالد شدیم،من جلو سوار شدم و ریما پشت
تمام طول مسیر رو ساکت بودیم ومیالد حسابـی اَخماش تو هم بود
وقتـی رسیدیم انتظار داشتم خودش بره
اما  ،ماشین رو پارک کرد و باهامون اومد باال،
من و ریما رفتیم توی اتاق لباس هامون رو عوض کردیم و اومدیم پایین
مامان ومیالد داشتن توی آشپزخونـہ پچ پچ میکردن.

ریما:وای رومینا بدبخت شدیم
_ این چه حرفیه
ریما:گَمـون کنم میالد داره به مامان میگه
_خب بگه که چـی؟
ریما:چی میگی واسه خودت،ایلیا تیکه تیکم میکنـه
_خیلـه خب ساکت باش ببینم چی میشه
مامان از آشپزخونه اومد بیرون،گره ای بین ابروهاش بود میالد هم پشت سرش اومد بیرون
مامان:شما دوتا امروز کجـا بودین؟؟
ریما:مامان ما که گفتیم میریم خرید
مامان:خب پس کو خریداتون ؟!
ریما....:
مامان:باتوام میگم کو خـریدات؟
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رومینا:مامان جون خب حاالچرا گیردادین!
مامان:برای اینکه دارین دروغ میگین
رومینا:پس آقامیالد باالخره خبر داد
مامان:بعلـه کار خوبی کرد خبرداد ،حاالبگین ببینم اون دوتا پسرغریبـه کیا بودن
_مامان غریبه .....
هنوز حرفمو کامل نکرده بودم که در باز شد و ایلیااومد ،ریما دستمو سفت گرفت و باترس آب دهنشو قورت داد
کامل میشد فهمید که ریما استرس داره
ایلیا:سالم به همه
هممون جواب سالمشو دادیم
ایلیا:میالد جون داداش از این ورا؟
میالد:یه کاری پیش اومده بود اینجا
ایلیا:چه کاری؟
ریما با چشماش داشت به مامان و میالد التماس میکرد که به ایلیا موضوع رو نگن.
اما میالد شروع کرد به گفتن :
میالد:ببین نمیدونم چجوری بهت بگم
ایلیا:نه بگو اصال معلومه یه چیزی شده
میالد:من امروز رفته بودم کافه آلما
ایلیا:خب؟
میالد:ریما و رومینا هم اونجا بودن
ایلیا نگاهی به منو ریما کرد و دوباره از میالد پرسید :خب؟
میالد:دوتا پسر غریبه پیششون بود
ایلیا یه تای ابروشو داد باال و گفت:چی گفتی؟
میالد:ببین من به خدا نگران شدم ک به تو و خاله گفتم

ایلیا بی توجه به حرف میالد به سمت منو ریما اومد نگاه عصبی به هردوتامون کردو با صدای تقریبا بلندی داد زد:رومینا انقدر
تو این یکی دوماه خورده ای بهت اعتماد کرده بودم که حداقل از تو انتظار نداشتم
نمیدونستم باید جواب ایلیا رو چی بدم
ایلیا :اما جنابعالی ریما خانوم شما ک همیشه عادت به آبرو ریزی داری
داداش بزار من توضیح بدمایلیا :چیو توضیح بدی هان؟ این ک هر دوتاتون با دوتا پسر غریبه سر قرار بودین توضیح داره ؟
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ریما:ایلیا قضیه اونجوری که تو فکر میکنی نیست
ایلیا :پس قضیه چیه بگو منم بدونم
مامان :ایلیا جان صداتو بیار پایین زشته جلوی درو همسایه بزار ریما توضیح بده ببینیم قضیه چیه
ایلیا :خب پس من میشنوم ولی وای ب حال هر دوتاتون اگه بخواین سر منو شیره بمالین
ریما :ببین ما رفته بودیم...
ایلیا :رفته بودین چی؟ جون بکن دیگه
ریما بزار من توضیح بدمایلیا :بگو رومینا
داداشی بخدا که ما با دوتا پسر غریبه قرار نداشتیم ما با شهاب و شاهین قرار داشتیمایلیا مات ریمارو نگاه کرد  ،مامان هم ساکت بود
میالد که دید ماجرا داره خانوادگی میشه یه خداحافظ گفت و رفت! ،

ایلیا با عصبانیت چشماشو روی هم فشار داد،مچ دست ریما رو گرفت و از الی دندوناش غرید :دختره ی نمک نشناس تو پیش
شهاب و شاهین چه غلطی میکردی؟
تو پیش پسرای اون رضای مردتیکه چیکار میکردی؟
دیگه نتونستم ساکت بمونم و جواب توهین های ایلیا رو ندم
ایلیا همون اقا رضای مردتیکه پدر جنابعالیهایلیا:تو اسم اونو میزاری پدر؟
اون هرچیم باشه باباتهایلیا:ساکت باش رومینا تو این چیزارو نمیفهمی
کدوم چیزا؟ایلیا :این که پدر داشته باشی اما نداشته باشیش،این که محبت پدی ندیده باشی،مادرت به جای پدرت برات پدری کنه،اما تو
چی؟ نازگل برات مادری میکرد بابات برات همه چی تموم میذاشت خیال میکردم ریما منو درک میکنه نمیدونستم با پسرای بابا
قرار میزاره ،حاال خدا میدونه این دفعه چندم بوده!
ریما :چی میگی ایلیا ،این اولین بار بود
مامان :ریما برای چی رفتی ببینیشون؟فکر من نبودی؟ دیگه چقدر باید پیش نازگل خوار و ذلیل بشم ؟
مامان رو درک میکردم و بهش حق میدادم مامان دیگه چیزی نگفت و رفت داخل
آشپزخونه،ایلیا هم فقط با خشم ریما رو نگاه میکرد
یهو ریما مثل آتش فشان فوران کرد  ،رفت داخل آشپزخونه و شروع کرد به دادو بیداد کردن
ریما :خب گناه من چیه؟ من حق ندارم بابام رو ببینم ؟
مامان :کسی گفته حق نداری؟ اما چرا از خودت نپرسیدی اون چرا نمیاد دیدن تو؟
ریما :همه اینا تقصیر توئه،اصال تو برای چی با ،بابا ازدواج کردی؟وقتی میدونستی زن داره ؟
مامان...:
ریما:بگو دیگه مامان بگو برای چی باهاش ازدواج کردی؟
مامان :بابام مجبورم کرد
ریما :ما باید قربانی بشیم آره؟
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مامان :ریما منظورت چیه؟
ریما :من منظوری ندارم چه عیبی داره باهاشون برم بیرون؟
مامان :ریما بس کن
ریما :میدونی چیه مامان ؟مصبب تمام اتفاقات خودتی،مقصر خودتی ،پس انقدر جلوی من رو نگیرین

بعد از گفتن حرفاش سریع رفت تو اتاقش ،مامان روی زمین سر خورد و به کابینت تکیه داد ،سرش رو باال گرفت و اشکاش
ریخت،
ایلیا هم با اعصابی خرد از خونه زد بیرون منم ترجیح دادم مامان رو تنها بزارم
سه ساعت از دعوای توی خونه گذشته بود ،دلم میخواست میالد رو با دستای خودم خفش کنم
،مامان برای شام صدام کرد شام رو توی سکوت خوردیم،ریما با غذاش بازی کرد آخرسرهم باز رفت تو اتاقش.
منم ظرفارو شستم ومامان هم به بهانه سر درد رفت بخوابه
.ایلیا داشت تلویزیون نگاه میکرد اما فقط نگاه میکرد مطمئن بودم فکرش یه جای دیگست.رفتم کنارش روی مبل نشستم
ایلیا بامن قهری؟ایلیا :نه نیستم
نیستی یعنی هستی دیگهایلیا :رومینا من نمیخوام ریمارو هم از دست بدیم
اخه چرا باید از دستش بدید؟ایلیا :نمیخوام ریما بره پیش اون اقای به اصطالح بابامون
اگه جلوش رو بگیرین حتما میرهایلیا:میرم بخوابم شب بخیر
شبت بخیر داداش خوب بخوابیچند روز ،گذشته بود اوضاع خونه به حالت عادی برگشته بود،وهمه چی مرتب بود.
داشتم آماده میشدم تا با مائده برم بیرون،
سوییچ ماشین مامان رو ازش گرفتم و رفتم دنبال مائده،بهش زنگ زدم تا بیاد جلوی در ،از خونه اومد بیرون وسوار ماشین
شد .
مائده:سالم خانوم خانوما
_سالم گلم چطوری؟
مائده:من خوب تو چی؟
_مرسی عزیزم
مائده:خب دیگه کم فک بزن ،راه بیفت
_عجب رویی داری تو،باشه،حاالکجابرم؟
مائده:منو ببر پیتزا مهمون کن،میخوام یه خبری بهت بدم
_تو میخوای خبر بدی من مهمونت کنم؟!
مائده:بهت نمیـگما
_خب بابا سگ خورد،از دماغت دربیاد
مائده:بی ادبی دیگه کاریش نمیشه کرد
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روندم سمت یه فست فودی وقتی رسیدیم رفتیم داخل وپیتزا سفارش دادیم
_خب حاال بگو ببینم چه خبری میخوای بهم بدی؟!
مائده:االن بگم؟
_آره دیگه
مائده:نمیشه بعدا بگم؟!
_نه نمیشه مائده حرف بزن
مائده:خبره خب
داشت اذیتم میکرد تا حرصم دربیاد
خم شدم سمتش وبازوش رو نیشگون گرفتم،صورتش مچاله شد
مائده:آی دختر گوشت تنم رو کندی ولم کن میگم
_میگی هااااا
مائده:آره آره میگم
دستش رو ول کردم ومنتظر نگاه کردم بهش تا بگه  ،توی همین حین پیتزاهامون روآوردن
مائده:یه پسره ازم خواستگاری کرده
_خب؟
مائده:میخوام قبول کنم
_ای جونم حاال پسره کی هست؟
بطری نوشابه را به سمت دهانم بردم
مائده:شهـاب
هنوز نوشابه رو قورت نداده بودم که همش پرید بیرون و ریخت روی صورت مائده
_چیییییی؟
مائده:اه رومینا چرا داد میزنی
_شوخی میکنی؟
مائده:اَه حالم بهم خورد رومینا نوشابه رو ریختی روم
_ببخشید ببخشید  ،داری جدی میگی؟
مائده:مگه من شوخی دارم باهات؟
_یعنی واقعا شهاب ازت خواستگاری کرده؟
مائده:آره دیگه
_توام میخوای جواب مثبت بدی؟
مائده:آره اشکالش چیه؟!
_هیچی دیوونه پس میشی زن داداشم
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مائده:ای بابا،حواسم نبود میشی خواهرشوهرم
_از خـدات باشه
مائده:شهاب بهت نگفته بود؟
_نه
بعد خوردن پیتزا وکمی حرف زدن اومدم خونه،
همینکه لباسام رو عوض کردم با شهاب تماس گرفتم
شهاب:جانم؟
_الو سالم داداشی خوبی؟
شهاب:سالم مرسی رومیناجان خوبم توخوبی؟
_آره ممنون خوبم
شهاب:الهـی شکر،جان دلم؟کاری داشتی؟!
_ آره زنگ زدم بگم باهات قهرم
شهاب  :عه برای چی؟
_تو به صمیمی ترین دوست من پیشنهاد ازدواج میدی  ،بعد من االن باید بفهمم؟
شهاب  :مائده جان گفت؟
_ به به چشمم روشن ،مائده جان مائده جان افتادی؟
شهاب  :خب قراره خانومم بشه
_ به هرحال که من قهرم
شهاب  :رومینا به جون خودت امروز میخواستم بیارمت بیرون بهت بگم
_راست میگی ؟
شهاب  :آره به جون مادرم
_ باشه داداشی منم شوخی کردم  ،کی میرین خواستگاری؟
شهاب  :مامان با مادر مائده صحبت کرده ،قراره جمعه همین هفته بریم
_ ایشاال به سالمتی
شهاب  :تو نمیای ؟
_ کجا؟
شهاب  :خواستگاری دیگه
_ نمیدونم ،خبر میدم
شهاب  :باشه
_ کاری نداری؟
شهاب  :نه قربانت خداحافظ
برای شهاب خیلی خوشحال بودم  ،رفتم پیش ریما تا قضیه رو بهش بگم
_ ریما جان کوشی؟
ریما :اینجام رومینا
_ عه زیر تخت چیکار میکنی
ریما  :هیچی یکی از وسایلم رو برمیداشتم
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_آهان
ریما  :خب ،چه خبر؟
_شهاب داره ازدواج میکنه
ریما  :به سالمتی  ،با کی حاال؟
_با مائده
ریما  :همون دوستت که گفتی باهاش خیلی فابی؟
_آره
ریما  :پس به زودی باهاش آشنا میشم
_ بعله دیگه اونم به عنوان زنداداش
ریما ( :باخنده) پس باالخره خواهر شوهرشدیم
_آره
ریما  :خب بریم آشپزخونه ناهار بخوریم
_ من ناهار خوردم
ریما  :باشه
_ تو برو بخور نوش جونت
ریما  :مرسی
ریما که ناهارش رو خورد و برگشت تو اتاقش ،
سریع رفتم پیش مامان
تا با مامان صحبت کنم.
رفتم توی آشپزخانه  ،ایلیا گوشی به دست از کنارم رد شد منم رفتم سمت مامان
_مامان جون خسته نباشی
مامان:درمونده نباشی دخترم
_مطب نرفتی؟
مامان:یکم حال و حوصله ندارم
_میگم مامان جونم
مامان:بعله؟
_شهاب داره ازدواج میکنه
مامان:خب به سالمتی دل خوش
_منم باهاشون برم خواستگاری؟
مامان:تو برای چی؟
_خب من خواهر دامادم از طرفی هم دختره بهترین دوست منه
مامان:خیلی دوست داری بری؟
_آره خیلی
مامان:باشه برو
_عاشقتم مامان جونم
مامان:خب دیگه خودتو لوس نکن
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با خوشحالی رفتم تو اتاقم و به مائده خبر دادم که منم تو جلسه خواستگاری هستم!
امروز جمعه بود.
لباسام رو اتو زدم و خودمو آماده کردم  ،قرار بود ساعت  7شاهین بیاد دنبالم و ساعت  8بریم خونه مائده اینا
چند دقیقه بعد شاهین به گوشیم تک انداخت.با خداحافظی از مامان اینا رفتم جلو در.
ماشین شاهین رو دیدم رفتم سمتش درو باز کردم و سوار شدم
_سالم
شاهین:سالم چطوری؟
_مرسی خوبم تو چطوری؟
شاهین:ممنون
نیم ساعت بعد رسیدیم خونه.

رفتم داخل.با بابا سالم و احوال پرسی کردم و به نازگل سالم دادم و دیگه مهلت ندادم چیزی بگه  ،رفتم تو اتاق شهاب
_سالم آقا داماد
شهاب:سالم آبجی خانوم تشریف اوردین
_بعله که تشریف اوردم
شهاب:خوش اومدی
_مرسی داداش.خوشحالی مگه نه؟
شهاب:هنوز که هیچی معلوم نیست
_معلومه
شهاب:چی بگم واال
بابا:خب بچه ها راه بیفتین دیگه
شاهین:من که حاضرم .شهاب و رومینا فک میزنن
_عه شهاب نگاش کن
شهاب:آقا شاهین تو به خواهر من چکار داری؟
هممون راه افتادیم سمت خونه مائده اینا.وقتی رسیدیم زود تر از همه پیاده شدم و زنگ رو زدم فاطمه خانوم جواب داد و درو
باز کرد
همگی رفتیم داخل.فاطمه خانوم و اقای صادقی (پدر مائده)جلوی در ایستاده بودن.
سالم و احوال پرسیای معمولی انجام شد.نشستیم و بحث شروع شد.آقای صادقی و بابا صحبت می کردند.
نازگل و فاطمه خانوم هم ساکت بودند.
نیم ساعت که گذشت فاطمه خانوم مائده رو صدا کرد تا چایی بیاره.
مائده آروم و آهسته سینی به دست از آشپزخانه اومد بیرون.
خیلی مودب به همه سالم داد چایی رو
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رو به همه تعارف کرد و بعد از سمت راست به همه چایی داد
نشست پیش مادرش و صحبت های اصلی شروع شد.
قرار شد بینشون یه صیغه محرمیت خونده بشه تا خریداشون رو بکنن ،دو هفته بعدهم عروسیشون بود.
وقتی از خونه مائده اینا برگشتیم ریما همش سوال پیچم میکند تا بدونه چیشد منم اذیتش میکردم و نمیگفتم
آخر سری بهش گفتم چیشد
ریما:میگم رومینا به نظرت...
_به نظرم چی؟
ریما:مامان میزاره من بیام عروسی؟
_بعید میدونم
ریما:تو میری؟
_معلومه که میرم
ریما:خوشبحالت
_ریما جونی دیر وقته من میخوام بخوابم
ریما:آهان باشه.خوب بخوابی
_همچنین
ریما که رفت چراغ رو خاموش کردم و خوابیدم

سرم این روزها خیلی شلوغ بود.
مائده هرکاری که میخواست انجام بده و هرچیزی که میخواست بخره منو همراه خودش میبرد منم دلم نمیومد که بگم نمیام.
دوهفته گذشت و روز عروسی رسید.هممون از صبح زود آرایشگاه بودیم حوصله سر رفته بود و دلم میخواست برم بیرون
نزدیکای ساعت  8بود که شهاب اومد دنبال مائده و رفتن
منم با شاهین رفتم.
رسیدیم تاالر صدای زیاد باعث شده بود سر درد بگیرم.
مهمونا شام رو که خوردن بازم زدن و رقصیدن بعدشم همشون راهی شدن.
ماهم بعد از راه انداختن شهاب و مائده رفتیم خونه.
شب خونه بابا اینا خوابیدم و صبح زود رفتم خونمون
درو که باز کردم تو خونه سرو صدایی نبود معلوم بود که همه خوابیدن منم وسایلمو مرتب کردم و گرفتم خوابیدم.
با حس اینکه کسی تکونم میده بیدار شدم
چشمم به ریما خورد که تکونم میداد
_هوم چیه ریما؟
ریما:آبجی بیدار شو موبایلت خودشو کشت
_باشه
ریما:نگیری بازم بخوابی پاشو
_خب خب
ریما که از اتاق رفت بیرون،یه آب به دست و صورتم زدم بعداز روی پاتختی گوشیم رو برداشتم،از یه شماره ناشناس پنج تا
تماس از دست رفته داشتم

52

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان چشم هایی منتظرند
روی شماره مکث کردم وتماس گرفتم که جواب داد وقتی گفت بعله از صداش فهمیدم که پسرخاله میالده
_آقا میالد کار داشتین تماس گرفتین
میالد:سالمت کو دخترخاله
_سالم پسرخاله،شماره منو ازکجا آوردی؟
میالد:ای بابا یه حالی احوالی،چرا انقدر زود می پری به آدم
_نپریدم سوال کردم
میالد:شمارتو از ایلیا گرفتم
_خب کارتو بگو
میالد:زنگ زدم عذر خواهی کنم
_بابت؟
میالد:بابت ماجرای کافه آلما
_آهان پس اون جریان رو میگین
میالد:آره دیگه ،من که برادراتونو نمیشناختم فکر دیگه ای کردم
_لطف میکنم و می بخشمتـون
میالد:خب دیگه پرو نشو
_خداحافظ
بدون اینکه منتظر جوابش باشم تماس رو قطع کردم و شمارش رو پاک کردم
سه ماه از ازدواج شهاب و مائده میگذشت،
مدرسه ها باز شده بود وحسابی سرگرم درسام بودم،
باریما توی یه کالس بودیم و دوقلو بودنمون باعث میشد دبیرها مارو خیلی زود به خاطر بسپارن.
مائده توی مدرسه متاهل ها درس میخوند وپیش ما نبود،

ایلیا هم سرش گرم دانشگاه رفتن بود،میدونستم بیشتر از اینکه حواسش به دانشگاهش و کالس هاش باشه توی کالس
بیشتر حواسشو میداد به فریناز،باصدای خانم فکوری از فکر و خیال اومدم بیرون

خانم فکوری:رومینا شایگان حواست به درسه؟
_بعله خانوم
در رو برگردوند و دوباره به درس دادنش ادامه داد
به ساعت مچیم نگاه کردم دیگه آخرین کالس بود،
زنگ که زده شد کیفم رو روی دوشم انداختم و با ریما از مدرسه خارج شدیم،
کمی از مسیر رو رفته بودیم که یه ماشین پیچیدجلومون  ،این ماشین رو خوب میشناختم ماشین میالد بود،
شیشه ماشین رو کشید پایین و با لودگی گفت:به به خانوما خسته نباشین
بهش چشم غره رفتم و جواب ندادم،ریما پیش دستی کرد
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ریما:سالم آقا میالد مرسی
میالد:خونه میرین؟
ریما:بعله میریم خونه
میالد:بفرمایید برسونمتون
ریما:دستتون هم که درد نکنه
به ریما سقلمه ای زدم اما بی توجه رفت سوار ماشین شد
با حرص پام رو کوبیدم زمین و رفتم سوار صندلی عقب شدم و در رو بستم
میالد حرکت کرد،ریما که جلو نشسته بود باهیجان زیاد با میالد صحبت می کرد
به آینه بغل که صورت ریما توش معلوم بود نگاه کردم ریز شدم توی چهرش،یه چیزی انگاری تو ذهنم جرقه زد،
با خودم گفتم آره میالد،همون پسریه که ریما عاشقش شده

باالخره به خونه رسیدیم یه خداحافظی خشک و خالی گفتم و داخل خونه شدم اما ریما همچنان داشت به میالد تعارف میکرد که
بیاد خونه،
کسی خونه نبود رفتم توی اتاقم بی حوصله مقنعه ام رو از سرم در آوردم و پرتش کردم گوشه اتاق،کتابام رو از کیفم ریختم
بیرون و خودمو مشغول کردم،در باز شد وریما اومد تو اتاق
ریما:کجا در رفتی یهو
_من در نرفتم فقط حوصله ندارم
ریما :ولی خیلی بد شدا
_چی بد شد؟
ریما:اینکه تحویلش نگرفتی
_مثال باید چی می گفتم؟؟
ریما:مثال باید یه تعارف میزدی بیاد خونه
_تو خونه کسی نیست منو توام دوتا دختر تنهائیم
ریما:حاال اون که نمیخواست بیاد
_اگه میومد چی؟؟
ریما:هیچی بابا هیچی
بعدشم از اتاق رفت بیرون،صبح زود از خواب بیدار شده بودم واآلن هم حسابی خوابم میومد اما چون کار داشتم نخوابیدم
رفتم پایین که دیدم ایلیا هم اومده
_سالم ایلی چطوری
ایلیا:اسم منو مخفف نکن دخترخوب
_سعی میکنم
ایلیا:چیکار میکردی
_هیچی تازه از مدرسه اومدم
ایلیا:آهان

54

https://telegram.me/romancity

رمان چشم هایی منتظرند

RomanCity

_من گرسنمه،عصرونه میخوری؟
ایلیا:بعله چرا نخورم !
_پس بشین ریما رو هم صدا بزنم
ایلیا:خیله خب
وارد اتاق ریما شدم،روی صندلی نشسته بود
وسرش تو مانیتور بود
_ریما بیا عصرونه بخور
ریما:باشه
باهم از اتاق خارج شدیم و اومدیم پایین
ریما:سالم برادر
ایلیا:سالم خانوم کم پیدا
ریما:من کم پیدام؟
ایلیا:آره دیگه صبح تا شب تو اون اتاقتی بیرون نمیای
ریما:ای وای نه که شما بیست و چهارساعته توی خونه ای
ایلیا:خونه نیستم پس کجام ؟
ریما:خودت که خوب میدونی
ریما یه چشمک به ایلیا زدو اومد توی آشپزخونه.
توی یه پیاله کوچیک کمی ماست ریختم ،گوجه و خیارو خرد کردم  ،سبزی و پنیرو پارچ آب رو هم توی سینی گذاشتم و بردم
توی هال
ایلیا:چرا آوردی اینجا؟
_روی زمین کیفش بیشتره
ایلیا:خوبه
هر سه مشغول خوردن شدیم  ،سینی رو بردم توی آشپزخونه و چایی آوردم بعد چایی ایلیا رفت بیرون  ،ریما هم باز رفت توی
اتاقش هنوز  ،یک ساعت از رفتن ایلیا نگذشته بود که بهم
زنگ زد
_جانم ایلیا
ایلیا:رومینا مامان االن بهم زنگ زد
_خب چی گفت
ایلیا:گفت به رومینا بگو شام درست نکنه خاله شعله رو دعوت کرده شام
_خب باالخره خاله شعله اینا اینجا شام میخورن یا نه؟
ایلیا:مامان گفت از بیرون سفارش میده تو فقط ساالد درست کن
_باشه چشم
ایلیا:چشمت بی بال
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_خداحافظ
ایلیا:خداحافظ
کاهو و کلم و خیارو گوجه و هویج رو از یخچال بیرون آوردم و ساالد درست کردم بعدشم خونه رو مرتب کردم
ساعت هفت و نیم بود که مامان اومد کلی هم غذا دستش بود
_سالم مامان خوبی
مامان:سالم دخترم مرسی
_بدین من غذاهارو
مامان:بیا بذار تو یخچال اومدنی گرمشون میکنیم
_باشه
مامان:ریما کجاست؟
_تو اتاقشه
مامان:اینم که هیچوقت از اتاقش بیرون نمیاد
_چکارش دارین بذارین راحت باشه
مامان:همینجوریشم کاریش ندارم
_مناسبتی پیش اومده که خاله اینارو دعوت کردی؟
مامان:نه عزیزم آقا حمید رفته مسافرت کاری دعوتشون کردم حوصلشون سر نره
_که اینطور
به سمت یخچال رفت و توشو نگاه کرد ظرف ساالد رو توی دستش گرفت
مامان:به به دختر خانوم گلم چه ساالدی درست کردی چه با سلیقه
_خواهش میکنم مامان جون
مامان:خونه رو هم که تر تمیز کردی دستت درد نکنه
_اوهوم بازم خواهش مامان جون  ،راستی یه سوال
مامان:بپرس
_شما و خاله شعله خیلی بهم وابسته این مگه نه؟
مامان:آره  ،آره دختر گلم
_آهان
دوساعت دیگه زنگو زدن خاله اینا بودن
_سالم خاله جون خوش اومدین
خاله شعله:سالم دختر گلم خوبی؟
_مرسی بفرمایین تو
با بقیه هم سالم و احوال پرسی کردم
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ریمارو صدا کردم تا بیاد پایین.یه زنگ هم به ایلیا زدم و گفتم:مهمونا اومدن بیا خونه
یه ربع بعد ایلیا هم اومد از همه پذیرایی کردم و کنار خاله نشستم
خاله:چرا نمیای خونه ما رومینا؟حتما باید دعوتت کنم؟
_نخواستم مزاحم بشم
خاله:مزاحمت چیه؟تو مراحمی خاله قربونت بره
_خدانکنه خاله
معین:مدرسه چطوره دختر خاله؟
خیلی از شخصیت معین خوشم میومد خیلی اروم و ساکت بود
_خوبه میگذرونیم
معین:موفق باشی
_همچنین
معین:ممنون
خاله:پسرای من دیگه بزرگ شدن ماشااهلل
_خب چرا براشون زن نمیگیری خاله؟؟
خاله:خب پسر بزرگ که میالده که هنوز کسی رو پسند نکرده

با این جمله خاله سریع به ریما نگاه کردم تا عکس العملشو رو ببینم سرش رو پایین انداخته بود و با حالت استرس واری پاش
رو تکون
میداد ،من هنوز حدس میزدم که ریما میالدو دوست داره
_واه مگه آقا میالد خودش تحفست که کسی رو قبول نمیکنه
خاله(:باخنده)شاید تحفست دیگه
میالد:من هر کسی رو الیق خودم نمیدونم
نیشخندی زدم و برای تالفی حرفی که اون موقع تو ماشین بهم گفته بود گفتم:هرچند بعید میدونم کسی قبول کنه باهاتون
ازدواج کنه .
دیگه هیچی نگفتم و رفتم داخل آشپزخونه  ،غذاهاروگرم کردم و همه رو صدا زدم برای شام ،همه سره سفره نشستیم ،
بشقابم رو برداشتم تا برنج بکشم که میالد بشقاب رو از دستم گرفت
میالد:بده من برات میکشم
_خودم میکشیدم
بشقاب رو داد دستم و گفت:
میالد:باشه بیا خودت بکش
با حرص نگاهش کردم و بشقاب رو ازش گرفتم
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بعد شام ظرفارو شستم  ،از جمع عذر خواهی کردم و رفتم تو اتاقم
نیم ساعت گذشت که مامان در زد و اومد تو اتاقم
مامان:رومیناجـان؟
بعله مامان؟مامان:چیزی شده؟چرا اومدی باال؟
نه مامان یکم سرم درد میکنهمامان:میخوای برات قرص بیارم؟
نه به قرص عادت ندارممامان:آهان باشـه،خواستم بگم خالت اینا شبو میمونن اینجا
چرا؟مامان:من گفتم بمونن
خبمامان:تو برو اتاق ریما بخواب،محمدرضاومعین بیان اینجا میالدم تواتاق ایلیا میخوابه،خاله هم تواتاق من
باشه االن میرم پیش ریمامامان:آفرین عزیزم شبت بخیر
-شب شماهم بخیر

رفتم توی اتاق ریما،نمیدونم چرا هرکاری میکردم خوابم نمیبرد اما ریما تخت تخت خوابیده بود،در اتاقو بازکردم واومدم بیرون
رفتم توی آشپزخونه،یه لیوان آب ریختم ،چراغ آشپزخونه
روشن شد،
به کسی که چراغو روشن کرد نگاه کردم
کاری داری؟میالد:تشنم بود اومدم آب بخورم
لیوانی که پر آب بود و هنوز دهن نزده بودم رو روی میز گذاشتم واز آشپزخونه رفتم
بیرون ،
آروم در اتاق رو بازکردم تا صدایی ایجاد نکنه که ریما از خواب بیدار بشه ،رفتم و توی جام دراز کشیدم و خوابیدم،
صبح زودتر از بقیه بیدار شدم حوصلم توی اتاق ریما سررفته بود،رفتم پای کامپیوترش و روشنش کردم می خواستم وارد
فایلهای شخصیش بشم که دیدم تکون خورد
آروم الی چشماش رو وا کرد،
از پیش کامپیوتر اومدم کنار
ریما:صبح بخیر
سالم صبح توام بخیرریما:از کی بیداری؟
یه نیم ساعتی میشهریما:آهان
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از روی تختش بلند شد ورفت سمت روشویی،
منم از اتاق رفتم بیرون،
از پایین سروصدا میومد
خوشبختانه معین ومحمدرضا هم از خواب بیدار شده بودن،
رفتم توی اتاقم لباسم رو عوض کردم و به بقیه ملحق شدم
سالم همگی صبح بخیرهمه جواب دادن منم نشستم پیش خاله
مامان:رومینا صبحونه نمیخوری؟
شما خوردین؟مامان:آره
پس بزار ریما بیاد با ریما میخورممامان:هرطور راحتی
میالد:ای بابا
خاله:چیشد
میالد:نمیدونم گوشیمو باز کجا انداختم
خاله:از بس حواس پرتی
بزارین من زنگ بزنممیالد:آره بزن ببینم کجاست
گوشیم رو از تو جیبم در آوردم و دم گوشم گذاشتم
هنوز چند ثانیه نگذشته بود که صدای موبایل میالد بلند شد همه اینور و اونور رو نگاه می کردن،
صدا رو خیلی نزدیک می شنیدم از روی مبل بلند شدم و به گوشه مبل نگاه کردم موبایلش افتاده بود اونجا
،موبایلو برداشتم که چشمم به صفحش خورد،باحرص به اسمی که شماره منو باهاش ذخیره کرده بود نگاه کردم،
میالد:عـه اونجاست؟
بعله بفرماییدنیشخنـدی زدم وگوشی رو به سمتش گرفتم،تک خنده ای کرد و گوشی رو از دستم گرفت،
من نه تنها شمارش رو از توی مخاطبینم پاک کرده بودم بلکه اسمی هم روش نذاشته بودم فقط شمارشو توی آمار تماسام
داشتم
اما اون اسم منو با کلمه جادوگرشهراُز سیو کرده بود،کارد میزدن خونم در نمیومد
ریما اومد پایین و باهام صبحانه خوردیم،
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خاله اینا هم رفتن،
هنوز عصبانی بودم و دلم میخواست گوشی میالد رو روی سرش خرد کنم
،ظرفارو شستم و رفتم توی اتاقم و با مائده تماس گرفتم
مائده:الو بعله؟
سالم زن داداش جونی چطوری؟مائده:مرسی آبجی تو خوبی؟
آره خوبممائده:چخبرا؟
سالمتی،خونه ای؟مائده:آره میای اینجا؟
بیام؟مائده:عه بیا دیگه سوال کردن داره
پس اومدم فعال خداحافظمائده :باشه خداحافظ
لباسام رو پوشیدم و حاضر شدم!
مامان:کجا رومینا؟
میرم خونه شهابمامان:باشه برو بسالمت
سوار تاکسی شدم وقتی رسیدم کرایه رو دادم و پیاده شدم زنگو زدممائده:بله؟
_منم باز کن
درباز شد پله هارو رد کردم و رفتم باال
_سالم زنداداش خوبی
مائده:سالم عزیزدلم خوش اومدی
_مرسی شهاب خونه نیست؟
مائده:نه خونه نیست ناهار اینجایی دیگه
_نه مزاحم نمیشم
مائده:ما با هم ازین حرفا داشتیم رومینا؟
_نه نداشتیم پس تلپ میشم ناهار
مائده:ای بچه پرو
_زندگی با شهاب چطوره؟
مائده:خوبه میگذره
_به بابام اینا سر میزنی؟
مائده:آره هفته ای دو بار میرم خونه بابات اینا

61

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان چشم هایی منتظرند
_نازگل رو مامان صدا میکنی؟
مائده:آره یعنی خودش گفت .چیزه میگم رومینا؟
_هوم؟
مائده:مامان خیلی دلتنگت میشه
_خب بشه
مائده:گناه داره رومینا ،بزرگت کرده ها تو که نمیدونی چقدر دوست داره
_عه؟؟اون اگه دوستم داشت بهم میگفت که مادرم نیست

مائده:اتفاقا برعکس اون تورو دوست داشته که بهت نگفته چون نمیخواسته تورو از دست بده
_لطفا کلیشه ای صحبت نکن
مائده:من کلیشه ای صحبت نمیکنم،دارم حرف حق میزنم
_ینی شد من یه روز بیام خونه شما ،بعد شما هی در گوش من نصیحت نکنین ؟
مائده:باشه دیگه چیزی نمیگم مثل اینکه بهت بر میخوره
_آفرین مائده جونم لطفا دیگه چیزی نگو
مائده:خب بابا توام  ،راستی؟
_چیه؟
مائده:میدونستی دارم جاری دار میشم؟
_واه یعنی چی؟
مائده:یعنی آقا شاهین دلش پر زده
_جدی میگی ؟
مائده:آره جدی میگم
_حاال دختره کی هست ؟
مائده:من که ندیدمش شاهین میگه دختر خوبیه
_اسمش چیه؟
مائده:یگانه
_عجب
شهاب اومد و ناهارو خوردیم بعد ناهار رفتم خونه لباسام رو در اوردم و ولو شدم جلوی تلویزیون

ریما:آبجی چرا اونجا نشستی؟
_همینجوری
ریما:رومینا یه چیزی بگم
_آره بگو
ریما:یادته بهت گفتم منو ببر شهاب و شاهین رو ببینم
_وای ریما نگو که بازم به سرت زده بری دیدنشون
ریما:نه دیدن اونا نه
_پس دیدن کی ؟
ریما:بابا
_نه ریما اصال حرفشم نزن من دیگ حوصله دردسر ندارم
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ریما:رومینا توروخدا خواهش میکنم
_ریما لطفا خواهش نکن
ریما:خواهش میکنم
_من به خاطر خودت میگم نمیخام دوباره ایلیا ناراحت بشه
ریما:ایلیا از کجا میخواد بفهمه؟
_سری پیشم همینو گفتی اما چیشد
ریما:رومینا انقد بهونه نیار دیگه
_یعنی بازم به مامان دروغ بگیم؟
ریما:نه وقتی مامان مطبه ایلیا هم خونه نیست میریم که مجبور نباشیم دروغ بگیم
_بزار ببینم چیکار میتونم بکنم
دستاشو درو گونم انداخت و صورتم رو ب-و-سید

ریما:خیلی گلی آبجی جونم
_ریما ولی بهت قول نمیدما
ریما:باشه دیگه
منتظر یه فرصت بودم تا ریما رو ببرم بابا رو ببینه .
امروز مامان مطب بود ایلیا هم رفته بود تولد یکی از دوستاش.
منو ریما هم حاضر بودیم .به بابا گفته بودم که ریما رو میارم پیشت خیلی خوشحال شده بود هر روز ازم میپرسید پس چرا
نمیاین؟
_بریم ؟
ریما:آره بریم
_یادت باشه باید زود برگردیما
ریما:خب باشه حواسم هست
برای اولین تاکسی دست تکون دادیم سوار شدیم وقتی رسیدیم ریما سر از پا نمیشناخت.
زنگو زدمو رفتیم داخل.
نازگل درو برامون باز کرد
_سالم
ریما:سالم
نازگل:سالم خانوما خیلی خوش اومدین
رفتیم داخل بابا روی مبل نشسته بود .
وقتی ریما رو دید از جاش بلند شد
.دستای ریما رو تو دستم گرفتم.
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دستاش یخ بود و قدمهاش سست.
بابا و ریما به سمت همدیگه رفتن
بابا:خوش اومدی دخترم
ریما:بابا
بابا بدون هیچ حرف دیگه ای ریما رو توی آ-غ-و-شش گرفت ،ریما گریه میکرد و بابا نوازشش میکرد .
دلم برای ریما میسوخت که اولین باره که پدرش رو دیده .
باالخره بابا و ریما از آ-غ-و-ش هم اومدن بیرون و باهم غرق حرف زدن شدن .
منم با شاهین حرف میزدم.
دوساعت گذشته بود اما انگار ریما و بابا
نمیخواستن دل از هم بکنن
_ریما جون؟آبجی
ریما:بله؟
_نمیخوای بریم ؟
ریما:زود نیست؟
تو فکر نمیکنی دیره؟ساعت مچیش رو نگاه کرد و گفت:وای راست میگی
خب پس پاشوریما:چشـم
بابا:رومینا نمیشد بیشتر بمونین
نه باباجون نمیشهشاهین:بمونین شام
نه میگم که دیرهبابا:دور از چشم لیال اومدین مگه نه؟
پرسیدن داره؟بابا:باشه پس برین به سالمت
خداحافظی کردیمو اومدیم بیرون
ریما:رومینا واقعا ازت ممنونم
_حاال بهت خوش گذشت؟
ریما:آره خیلی حرفا با بابا داشتم
_پس هنوز مونده
ریما:آره تمومی ندارن
-خب دیگه یکم تند راه بیا سوار تاکسی بشیم برسیم خونه
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ریما:آره واقعا که خیلی دیر کردیم

سوار ماشین شدیم و رسیدیم خونه،خداروشکر ایلیا نیومده بود خونه  ،در غیر این صورت قضیه رو میفهمید،رفتم توی
اتاقم لباسام رو که عوض کردم،
سریع داخل آشپزخونه شدم و بساط شام رو آماده کردم
ساعت هفت که شد ایلیا و مامان به ترتیب اومدن،
شام رو آماده کردم و صداشون کردم همه پشت میز نشستند و مشغول شدن
ریما:ایلیا چه خبر؟
ایلیا:هیچ خبری نیست
ریما:دانشگاه،میالد؟فــ...
ایلیا:عه ریما
ریما:باشه چرا میزنی؟
ایلیا:کو؟مگه زدم
ریما:معلومه زیادی خاطرشو میخوای ها
ایلیا:توام معلومه امروز خیلی کیفت کوکه ها
ریما:چی؟من؟
ایلیا:آره
ریما:نه من مثل همیشه ام
سرفه مصلحتی ای کردم و به غذا خوردنم ادامه دادم،
ریما دیگه ساکت شد و چیزی نگفت،همه بعد شام تشکر کردن و رفتن مامان خودش ظرفارو شست منم آشپزخونه رو تمیز
کردم
برای خودم یه فنجون چای ریختم
و نشستم توی تراس  ،و رفتم توی فکر ،
به خودم فکر میکردم ،به ریما بیشتر ازهمه  ،خیلی دلم میخواست بدونم ریما واقعا میالد رو دوست داره!
باخودم گفتم خداکنه مامان باالخره رضایت بده تا فریناز و ایلیا ازدواج کنن،
چاییم رو که خوردم رفتم توی اتاقم هرکاری کردم خوابم نمیبرد کمی مطالعه کردم وبعد خوابیدم،
دیشب چون دیر خوابیده بودم صبح هم دیر از خواب بیدار شدم
نمیدونم چرا مامان نرفته بود ایلیا هم خونه بود،وسایلم رو آماده کردم تا برم مدرسه؛
ولی حس میکردم مامان مشکوک میزنه
مامان:رومینا میری مدرسه مامان جان؟
آره دیگه مامانمامان:عزیزم بیا قبل اینکه بری مدرسه میخوام باهات صحبت کنم
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جونم مامان بگومامان:عزیزم قول بده کامل به حرفام گوش کنی
عه مامان بگو دیگهمامان:رومینا تو نظرت در رابطه با میالد چیه؟
میگم مامان ریما کجاست؟مامان:چرا تو حرفو عوض میکنی؟ریما تو اتاقشه
آخه مامان من چرا باید درمورد میالد نظری داشته باشم؟مامان:حاال بگو
به نظرم یه پسر عقده ای بداخالق و از خود راضی هستشمامان:وا چرا؟
من اینطوری حس کردممامان:گلم تو اشتباه حس کردی ،میالد خیلی آقاست
خب؟مامان:خالت تورو برای میالد خواستگاری کرده
مامان این شوخیت اصال شوخی خوبی نیستمامان:کی گفته من دارم شوخی میکنم؟
یعنی جدی هستین؟مامان:آره
االن که چی؟مامان:جمعه این هفته میان خواستگاری
فکر نمیکنم الزم باشه بیانمامان:برای چی؟
چون من جوابم منفیهمامان:چرا آخه جوابت منفیه
چون من اصال از این پسره خوشم نمیادمامان:چرا؟مال باباتو باال کشیده؟
نه  ،مال بابام اونقدری نیست که میالد بخواد باال بکشهمامان:حداقل بزار بیان
نه مامان جون بهتره کدورتی پیش نیادمامان:رومینا اینجوری آبروی من پیش شعله میره ها،تورو خدا به خاطر من
به خاطر شما با میالد ازدواج کنم؟مامان  :من که نگفتم ازدواج کن حاال بزار بیان
باشه مامان ولی یادت باشه فقط بخاطر شما اجازه دادممامان:ایشاهلل که بعله رو هم میدی
مامان من فقط17سالمهمامان :همون زنداداشت مائده هم همسن توئه اما ازدواج کرد ،دیگه خانومیه برا خودش
حرفاتون تموم شد؟مامان:بعله تمام شد
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خب پس من برم حاضر بشممامان:برای چی؟
مدرسه دیگهمامان:آهان یادم رفته بود برو
خبرفتم و حاضر شدم با مامان و ایلیا خداحافظی کردم ،
با ریما به سمت مدرسه رفتیم
فکرم حسابی مشغول میالد بود.
آخه اون چرا به مادرش گفته که از من خواستگاری کنه!
.مگه اون از من بدش نمیومد؟
اسمم ک جادوگر سیو کرده نه که خودش زیبای خفتست.
با صدای ریما بیخیال فکرو خیال میشم
ریما:تو هپروت سیر میکنی ها
_چطور؟،
ریما:هیچی صدات کردم متوجه نشدی
_آهان
ریما:فکرت پیش کی بود ناقال؟
_هیشکی واال
ریما:در هر صورت فکرو خیال زیاد نکن زود پیر میشیا
_پوووف باشه هرچی تو بگی
ریما:خب دیگه بریم کالس دبیر میاد
_بریم
توی کالس هر کاری میکردم تمرکزم ی جا جمع نشد.
همش با خودم گفتم چرا میالد؟
بعد خودم جواب میدادم خب مگه میالد آدم نیست.
از مدرسه ک تعطیل شدیم و اومدیم

خونه.
یه راست رفتم توی اتاقم.
فکرو خیال مثل خوره افتاده بود به جونم.
به روز جمعه فقط سه روز مونده بود!
شب سرشام مامان همش به صورتم نگاه میکردو میخندید
ایلیا:مامان جون چته.؟
مامان:چطور پسرم؟
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ایلیا:اخه هی زل زل به رومینا نگاه میکنی بعد میزنی زیر خنده
مامان:نه پسرم طوری نیست
ریما:یه طوری هست که میگی طوری نیست
مامان :بگم ؟!
ریما:دیدی یه چ
یزی هست
ایلیا :آره بگو
مامان:برای رومینا خواستگار اومده
ایلیا :کیه پسره ؟
مامان  :غریبه نیست آشناست
ایلیا:ای بابا میگی کیه یا نه
مامان:وا چرا جوش میاری
ایلیا:خب اخه چرا کشش میدی
مامان:میالد
ایلیا:ها ،چی؟
مامان:میالد بابا.پسر خالت
ایلیا:جدی؟
ایلیا  :پس چرا به من نگفته؟
مامان:شاید روش نشده بود
به ریما نگاه کردم تا عکس العملش رو ببینم
سکوت کرده بود و به بشقاب غذاش خیره خیره نگاه میکرد
نمیدونم چرا همش شکم به یقین تبدیل میشد که ریما میالدو دوست داره
مامان:ریما تو چی؟
ریما:من چی؟
مامان؛میگم تو چیزی نمیخوای بگی ؟
ریما؛نه ایشاال هرچی صالحه پیش بیاد
مامان:ایشاال  ،خب دیگه غذاتونم که خوردین برین بخوابین
_من ظرفارو بشورم مامان
مامان:نه دخترم برو بخواب فردا مدرسه داری
_دستت درد نکنه
ریما:مرسی
ایلیا:دستت درد نکنه مامان
_نوش جونتون
اومدم توی اتاقم بازم رفتم توی فکر .
ایندفعه به حالتای ریما فکر میکردم یه حسی بهم میگفت ریما میالدو دوست داره اما نمیتونه بگه و چراشو نمیدونم.
انقد فکر کردم
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تا باالخره نفهمیدم کی خوابم برد.
صبح زود بیدارشدم و دوباره با ریما رفتیم مدرسه توی راه کمی باهاش صحبت کردم
_ریما؟
ریما:بعله؟
_تو نمیخوای بگی عاشق کی هستی؟
ریما:نه
_چرا خب؟
ریما:دلم نمیخواد
_وا
ریما:چیه؟
_چرا انقدر بد اخالق شدی یهو
ریما:حوصله ندارم
_چرا خب
ریما:گیر دادیا
رسیدیم جلوی در مدرسه از کنارم رد شد و رفت داخل  ،دلیل بی حوصلگیشو متوجه نمیشدم !
بعد از مدرسه ظهر که اومدیم خونه  32تماس بی
پاسخ به ترتیب از شهاب و بابا و شاهین داشتم
با،بابا تماس گرفتم که جواب داد
بابا:الو
_سالم بابا خوبی ؟
بابا:سالم کجایی؟
_خونه  ،چطور؟
بابا:باشه
_بابا طوری شده؟چرا صداتون اینطوریه؟
بابا:رومینا من االن بیمارستانم
_بیمارستان برای چی ؟چیشده؟
بابا:نازگل
_نازگل چی؟عه بابا حرف بزن دیگه
بابا:پشت تلفن بگم ؟
_بابا چقد لفت میدین اره بگین
بابا؛رومینا نازگل سرطان داره
_یعنی چی؟از کی؟
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بابا:رومینا تو بعد از عروسی شهاب به بعد بهمون سر نزدی نازگل یه مدت کوتاهی هست که دچار این بیماریه  ،امروز حالش بد
شد
_پس چرا االن به من میگین؟
بابا  :خود نازگل نزاشت بگیم
_االن کدوم بیمارستانی آدرس رو برام بفرست بابا
بابا:باشه اگ خواستی بیا
_خداحافظ
_خداحافظ
منتظر موندم تا بابا ادرسو فرستاد.
سریع آماده شدم و از خونه زدم بیرون یه دربست گرفتم و آدرس بیمارستان و دادم.
وقتی رسیدم بیمارستان بابارو توی محوطه بیمارستان دیدم و به سمتش رفتم
سالم بابابابا:سالم رومینا اومدی
آره بابا ،نازگل کجاست؟بابا:توی اتاقشه تازه از شیمی درمانی اومده
منو ببر پیشش بابابابا:باشه بریم
باهم به اتاق نازگل رفتیم بابا در و باز کرد ورفتیم داخل،نازگل روی تختش دراز کشیده بود وبین یه عالمه دم و دستگاه
پزشکی بود ،بهش نزدیکتر شدم رنگش زرد شده بود و ابروهاش ریخته بود،
باورم نمیشد تو این سه ماهی که ندیدمش این بال سرش اومده
بابا ،نازگل دفعه چندمه که رفته شیمی درمانیبابا:خیلی رومینا
من نمیفهمم چرا آخه به من نگفتینبابا:نازگل گفت برای رومینا مهم نیس پس،بهش نگین
وای بابا وایدست نازگل رو توی دستام گرفتم و اون به آرومی الی چشماش رو وا کرد
و بریده بریده گفت :
نازگل:رومینا باالخره اومدی
آره اومدمنازگل:خوبه که اومدی
چطور مگه؟نازگل:میخواستم باهات صحبت کنم
-چرا اجازه ندادی کسی چیزی بهم بگه؟
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نازگل:تو ازمن خوشت نمیاد،نخواستم فکر کنی برای دلسوزیه
چی میخوای بهم بگینازگل:رضا توهم خوب به حرفام گوش بده
بابا:باشه نازگل جان دارم گوش میدم

نازگل:رومینا از اول زندگیم تاوقتی که با رضا ازدواج کردم،همیشه خدارو واسه خوشبختیم شکر کردم،خداشاهده که رومینا
من هیچوقت بین تو و شهاب و شاهین هیچ فرقی نزاشتم،و میدونم هم باید ازمن ناراحت باشی من بهت نگفتم مادر واقعی تو
نیستم و ازت پنهون کردم اما فقط بخاطر این بود که نمیخواستم از دستت بدم
اینارو بارها بهم گفتیننازگل:رومینا من فرصت ندادم تا لیال هم با رضا زندگی کنه میدونم ایلیا و ریما چقدر محبت پدری کم داشتن و مقصر همه این
ها منم
بابا:چی میگی نازگل
نازگل:رومینا من میدونم که دیگه آخرای عمرمه،هیچ امیدی ندارم و بدتر از اون هم اصال حالم خوش نیست
من دلم نمیخواد که بمیرینازگل :دارم میمیرم
بابا:نازگل نزن این حرفارو
نازگل:رضا مدیون منی اگه با لیال زندگی نکنی
بابا:نازگل خودت داری میفهمی که چی میگی
نازگل:آره میفهمم تو نباید بعد مرگ من تنها بمونی
واقعا اینو داری از ته دل میگی؟نازگل:آره از ته ته دلم
شروع کرد به سرفه کردن و سرفش بند نمیومد  ،اشکی از گوشه چشمم روی،صورتم فرود اومد دستشو توی دستم فشار
دادم
تو خیلی خوبیمکثی کردم و گفتم  :مامان تو خیلی خوبی
وقتی،کلمه مامان رو از دهنم شنید میون سرفه کردنش لبخند عمیقی زد،
پرستارا ریختن توی اتاق و مارو هم بیرون کردن،
نیم ساعت بود که توی راهرو بودیم پرستارا مدام توی اتاق رفت و آمد میکردن،باالخره دکتر از اتاق بیرون اومد،
من و بابا سریع رفتیم پیشش و سواالمون رو پرسیدیم
_ آقای دکتر چیشد؟
بابا:حالش خوبه آقای دکتر؟
با حرفی که دکتر زد خون توی تنم یخ زد
دکتر:من واقعا متاسفم بیمار شما خیلی،حالش وخیم بود متاسفانه تموم کردن
از کنارمون رد شد و رفت،
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عرق سردی از پیشونی بابا سرازیر شد و شوک زده روی صندلی نشست،
خودمو گم کرده بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم،
از آب سردکن براش یه لیوان آب بردم،اما نخورد با شهاب و شاهین تماس گرفتم و ازشون خواستم بیان،
حال اونا هم دست کمی از بابا نداشت،
مائده شهاب روو دلداری میداد و سعی میکرد آرومش کنه،
جنازه به سردخونه منتقل شد و کم کم دیگه همه خبردار شدن،
عذاب وجدان اذیتم میکرد،و دست خودم نبود از مامان خواستم قرار جمعه شب رو لغو کنه چون خوبیت نداشت.
توی تشیع جنازه نازگل،مامان هم اومده بود،
یه تسلیت به شهاب گفت و رفت
شهاب و شاهین وبابا مردونه و سنگین اشک میریختن،
بعد خاکسپاری مراسمای سوم وهفتم هم انجام شد،
هنوز حس عذاب وجدان همراهم بود،
به آخرین حرفای نازگل فکر کردم یعنی واقعا بابا حاضر هست با بامامان زندگی کنه؟!
اونم بخاطر وصیت نازگل؟!

چهل روز از مرگ نازگل گذشته بود،امروز چند دست لباس گرفتم و رفتم خونه بابا تا پیرهن سیاهشون رو در بیارن،
وقتی رسیدم طبق معمول مائده در رو برام باز کرد
توی این مدت اکثرا این جا بود،
رفتم داخل،
مائده توی آشپزخونه بود
مائده:سالم خوش اومدی
سالم مرسی بقیه کجان؟مائده:شهاب و شاهین رفتن تا یه جایی االن میان،بابا هم توی حیاط پشتیه
_برو بابارو صدا کن
مائده:باشه،وایسا
مائده رفت تو حیاط پشتی چند دقیقه بعد همراه بابا برگشت
کمر خم شده بابا اذیتم میکرد وباعث میشد  ،غصه بخورم
_سالم بابا
بابا:سالم
_خوبی باباجونم؟
بابا:ممنون خوبم
_بابایی ببین براتون چی خریدم
بابا:چی خریدی؟
_پیراهن دیگه
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بابا:مگه خودم لباس ندارم؟
_وای بابایی چرا خودتونو میزنین به اون راه؟
بابا:چیه؟
_شما نمیخواین لباسای سیاهتون رودربیارین؟
بابا:رومینا خیلی ممنونم از لطفت
_مثال چی بشه بابایی؟عوض کنین دیگه لباستون رو
بابا:چرا عوض کنم؟
_خب بابا چهلم هم گذشت دیگه
بابا:چقدر زود
_بابایی کمتر غصه بخورین باشه؟
بابا:باشه
لباسارو،رو مبل گذاشتم وبعداز خداحافظی زدم بیرون
وقتی رسیدم خونه،مامان داشت با تلفن صحبت می کرد
با سرم به مامان سالم کردم و اونم مثل خودم جواب داد،
رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم دوباره اومدم پایین،
مثل اینکه مامان حرف زدنش تموم شده بود
_مامانی با کی صحبت میکردین؟
مامان:با خالت
_آها
مامان:رومینا چهل نازگل هم تموم شده دیگه آره؟
_آره تقریبا ،چطور ؟
مامان:خالت اینا نیان؟
_کجا نیان؟
مامان:خواستگاری دیگه
_وای مامان شما نمیخواین بیخیال بشین؟
مامان:به من چه مربوطه،خالت بیخیال نمیشه
_خب مگه من به شما نگفتم به خاله بگو جواب رومینا منفیه
مامان:خب اون وقت نمیپرسه چرا؟!
_خب بگین رومینا فعال قصد ازدواج نداره
مامان:این که نشد جواب درست و حسابی
_عجب گیری کردما
مامان:واچه طرز حرف زدنه
_من میرم پیش ایلیا
مامان:افرین باز هم از جواب دادن فرار کن
_تو اتاقشه دیگه؟
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مامان:آره
رفتم
پیش ایلیا ،طبق معمول سرش رو تا گردن کرده بود توی گوشیش،
سرفه ای کردم که سرش رو به سمتم برگردوند
ایلیا:عه رومینا بیا داخل چرا جلو دری
_سالم به برادر عزیز و گرامی من
ایلیا:سالم به خواهر عزیز تر از جانم
_ماشاال همیشه هم سرت تو گوشیته ها
ایلیا:سرم تو گوشی نباشه که از دلتنگی دق می کنم
_ پس به فریناز جون سالم برسون
ایلیا:چشم حتما
_وا مگه منو میشناسه؟
ایلیا:آره دیگه از بس غیبتت رو کردم میشناستت
_عجب
ایلیا :رفتی خونه بابات؟
_آره رفتم
ایلیا :باشه
_تو ناراحت میشی؟
ایلیا:ازچی؟
_حتی از اینکه درموردشون صحبت می کنم
ایلیا :نه من دخالت نمی کنم
_دخالت چیه داداش گلم؟
ایلیا :فقط اینکه زیاد تحویلم نمیگیری ناراحت میشم
_کی گفته من تحویلت نمیگیرم
ایلیا:خودم میبینم دیگه
_ایلیا من خیلی دوست دارما
ایلیا :توام برا من خیلی عزیزی رومینا
_ یه سوال بپرسم؟!
ایلیا:آره بپرس
_ تو چقدر روی میالد شناخت داری؟
ایلیا :از چه لحاظ؟
_مگه لحاظ داره؟
ایلیا :آره خب،از لحاظ یه رفیق دوست خوبیه
_نه راستش از لحاظ.....
ایلیا:از لحاظ همسر آینده؟
_اوهوم
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ایلیا:نمیتونم نظری بدم در این رابطه
_آهان
ایلیا:میخوای بهش جواب مثبت بدی؟
_نه
ایلیا :باشه ولی سرسری تصمیم نگیر
_چشم
ایلیا :با من کاری نداری؟
_آهان،یعنی داری میگی از اتاقت برم بیرون؟!
ایلیا :نه دیوونه ،میخوام برم بیرون کار دارم
_باشه برو بسالمت
از اتاق ایلیا اومدم بیرون و رفتم تو اتاق خودم،
یه کتاب از قفسه کتاب ها بیرون کشیدم و مشغول خوندن شدم،
دو صفحه از کتاب رو خونده بودم که برای گوشیم اس ام اس اومد.
پیام را بازش کردم از میالد بود نوشته بود  :زیاد لفتش نده از دستم میدیا
جوابشو ندادم و پیامشو هم پاک کردم .
از پروییش خوشم نمیومد و ترجیح میدادم ازش فاصله بگیرم تا اینکه باهاش هم صحبت بشم و بهش رو بدم.
...........................................................................
روز ها از پی هم میگذشتن و میرفتن،یک سال هم از مرگ نازگل گذشته بود.
یکسال و چند ماه از اومدنم به خونه مامان میگذشت.
دیروز که سالگرد نازگل بود باز هم مراسمات مربوطه انجام شد
بابام و برادرام دیگه با مرگ نازگل موضوع کنار اومده بودن وخودشونو اذیت نمیکردن.
خاله شعله هر وقت که چشمش به من می افتاد
عروس گلم  ،عروس گلم میگفت و منو حرص میداد.
میالد که حرص خوردنه منو میدید میخندید و منم با چشم غره جوابش رو میدادم.
مائده باردار بود و ماه دومش بود.
شاهین هنوز یگانه رو سر پا گذاشته بود تا بعد سال نازگل بره خواستگاریش.
مائده به کارای خونه بابا میرسید اما از وقتی که فهمیده بود بارداره عمه کارای بابا رو انجام میداد.
رفتم پیش عمه تا ببینم برای ناهار کمک نمیخواد
_عمه جون؟
عمه:جانم عمه جان
_کمک نمیخواین؟
عمه:نه عزیز عمه کمک چی
_باشه پس من دیگه برم خونمون
عمه:وا ناهار بخور برو دیگه
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_نه عمه جون دو روزه اینجام برم دیگه
عمه:باشه هر طور راحتی
_خداحافظ
عمه:خداحافظت باشه
درو بستم و اومدم بیرون.
یه تاکسی گرفتم و رفتم خونه.
صدای جرو بحث ایلیا و ریما میومد
مامان:سالم رومینا
_سالم مامان چه خبره؟
مامان:هیچی خواهر و برادر دارن دعوا میکنن
_سر چی؟
مامان:ریما میخواد بره تولد یکی از دوستاش ایلیا هم نمیزاره
_خب چرا نمیزاره
مامان:چون تولدشون مختلطه
_آهان باشه
مامان:ناهار خوردی
_نه نخوردم ولی میل ندارم
مامان:باشه انگاری بی خوابیا
_آره خوابم میاد
مامان:برو استراحت کن
_باشه
بی توجه به سرو صدای ایلیا و ریما از کنار اتاق ریما رد شدم و رفتم توی اتاق خودم.
هندزفری رو کنار گوشم گذاشتم و تخت خوابیدم.
وقتی بیدار شدم دوساعت گذشته بود
نفهمیده بودم کی خوابم برده بود.

رفتم پیش مامان تا باهاش صحبت کنم،هرچی مِن مِن کردم نتونستم در رابطه با وصیت نازگل باهاش صحبت کنم.
میخواستم اول با،بابا حرف بزنم پس بهش زنگ زدم و باهاش قرار گزاشتم برای ساعت شیش
کمی غذا خورد خوردم و آماده شدم برای ساعت شیش
بابا که زنگ زد رفتم بیرون .
ماشینشو سرکوچه دیدم .رفتم جلو و سوار شدم
_سالم بابا جون
بابا:سالم عزیزم خوبی؟
_مرسی بابا شما خوبی؟
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بابا:خوبم گلم کجابرم؟
_برین یه پارکی جایی
بابا:باشه
بابا حرکت کرد و چند دقیقه ی بعد جلوی یه پارک نگه داشت.
پیاده شدیم و روی یه نیمکت نشستیم
بابا:خب چی میخواستی بگی رومینا ؟

_قول میدین عصبانی نشین
بابا:آره بگو
_بابا جون خدابیامرز نازگل رو میگم  ،یادتونه توی بیمارستان چی میگفت ؟
بابا:نه چی گفت؟
_چیزه....گفت که...
بابا:گفت که؟
_گفت که شما با لیال زندگی کنین
بابا:خب؟؟
_شما نمیخوای به وصیت نازگل عمل کنی ؟
بابا:نه نمیخوام
_یعنی میخواین چشمتونو رو به حرفاش ببندین؟
بابا:اون حالش خوب نبود متوجه نبود چی داره میگه
_نخیر اتفاقا متوجه بود که این حرفارو زد
بابا:حاال که چی ؟منظورت چیه؟
_منظورم اینه با مامان زندگی کنین
بابا:محاله ،حرفشم
نزن
_چرا حرفشو نزنم؟ینی شما میخواین تا آخر عمرتون دیگه تنها بمونین؟
بابا:آره میخوام تنها باشم
_باشه پس هر طور راحتین ،خداحافظ
بابا؛کجا میری؟
_قهرم
بابا:بچه شدی رومینا؟
_نخیرم بچه نشدم
بابا:چرا بچه شدی که داری قهر میکنی
_شما دست از مرده نازگل هم نمیخواین بردارین؟
بابا:درست صحبت کن
_که چی بشه؟ایلیا و ریما و مامان بدبخت من فقط تو زندگی شما اضافی ان؟
بابا:من کی همچین حرفی زدم؟
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_حرفا تون همین منظورو میرسونه
بابا:رومینا دیگه از وصیت نازگل پیش من حرف نزن
_خیلیه خب باشه حاال که اینطور شد شما هم دیگه اسم منو نیارید
قبل ازاینکه بزارم حرفی بزنه از روی نیمکت بلند شدم و به سمت انتهای کوچه رفتم تا یه ماشین بگیرم

به داد و بیداد بابا هم توجه نکردم سوار اولین تاکسی شدم و آدرس خونه رو دادم ،بین راه از حرص فقط ناخونام رو می
جوییدم با صدای راننده که گفت رسیدیم پیاده شدم و کرایش رو هم دادم.
کیلیدو توی در انداختم و رفتم باال .کسی توی هال نبود!
ایلیا توی آشپزخونه داشت میوه میخورد
سالمایلیا:سالم خوبی؟
مرسیایلیا:کجا بودی؟
بیرونایلیا:بی حوصله ای چرا؟
همینجوریایلیا:طوری شده؟
نه گفتم کهایلیا:باشه
بقیه کجان؟ایلیا:رفتن پیش خاله
آهانرفتم توی اتاقم و لباسام رو عوض کردم،
خودمو تلپی پرت کردم روی تخت،گوشیمو توی دستم گرفتم وصفحش رو روشن کردم ،بابا باهام تماس گرفته بود،بیخیال
تماس هاش شدم و با شاهین تماس گرفتم که سر سه بوق جواب داد
شاهین:بعله؟
الو سالمشاهین:سالم چطوری؟
مرسی تو خوبی؟شاهین:ممنون،چه خبر؟
خبرا پیش توئه هاشاهین:چه خبری؟
نمیخوای دست به کار بشیشاهین:برای چی؟
یگانه خانمشاهین:آها یعنی منظورت اینه برم خواستگاری؟
آره دیگهشاهین:باشه ردیفش میکنم
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آفرین داماد زرنگشاهین:من به این مظلومی
باشه بابا،کاری نداری؟شاهین:نه،بای
-بای

بعد قرار اون روز با،بابا که باهاش قهر کردم مدام باهام تماس میگرفت ومن جواب نمیدادم،حتی سراینکه باهاش قهر بودم تو
جلسه خواستگاری یگانه باهاشون نرفتم،مائده بهم گفت که قرار شد یک سال نامزد بمونن!داشتم آهنگ گوش میکردم که بابا
بهم پیام داد:
رومینا جواب بده
منم براش نوشتم
:جواب نمیدم بابا،یا با مامان من زندگی می کنی یا بیخیال من
.دوباره پیام داد:
خیله خب زنگ میزنم جواب بده!
چند ثانیه بعد زنگ زد تماس رو وصل کردم
بعله؟بابا:سالم دخترم خوبی؟
مرسیبابا:قهری هنوز؟
آرهبابا:عجب گیری کردما
دوس ندارین قطع کنینبابا:باشه رومینا قبوله
واقعا؟!بابا:چیکار کنم چاره ای ندارم
آفرین حاال شدین بابا یمهربون خودمبابا:اآلن باید،چیکار کنم؟
عین یه آقای خوب زنگ بزنین به مامان،بعد باهاش تویه رستوران شیک قرار شام بزارینبابا:وای خدایا
عه چیه؟غر نزنین هابابا:باشه چشم،واسه کی بزارم؟
واسه همین امشببابا:وای رومینا من آمادگی ندارم
بابا مگه داری میری خواستگاریبابا:کم از خواستگاری هم نیست،بعدشم از کجا معلوم اصال مادرت قبول کنه باهام بیاد
شما یه کوچولو اصرار کن میادبابا:رومینا من چیکار کنم آخه از دست تو
-واقعا که باباجون
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بابا:شوخی کردم ناراحت نشو
پس من برم برا مامان مقدمه چینی کنمبابا:خیله خب مقدمه چینیات که تموم شد بگو زنگ بزنم
باشه پس فعال خداحافظبابا:خداحافظ

به امید اینکه مامان از خونه خاله برگشته باشه رفتم پایین،ایلیا همچنان توی آشپزخونه بود،اما این دفعه سرش توی گوشی بود
ایلیاایلیا:جونم؟
مامان اومده؟ایلیا:آره همین االن اومد
کوش پس؟ایلیا:رفت تو اتاقش
باشهسریع دوییدم تو اتاق مامان،
تقه ای زدم وبا صدای مامان که میگفت بیا تو،رفتم داخل،داشت لباساش رو تا میزد
سالم مامانمامان:سالم رومینا
رفته بودین خونه خاله؟مامان:آره اونجا بودم
پس چرا پَکَـرین؟مامان:خالت انقدر گله وشکایت کرد که نگو
برای چی؟مامان:جریان توو میالد
خب مامان حاال اونو ول کن،میخواستم یه چیزی بهتون بگممامان:بگو
مامان شما هنوزم بابارو دوس دارین دیگه؟مامان:من مگه تا به حال همچین حرفی زدم
نه ولی از حرکاتتون مشخصهمامان:خب رومینا بگو حرفتو
مامان جون میای امشب با یکی شام بری بیرونمامان:با کی؟
با،باباتوی چشمام نگاه کرد و نگاهش حالت تعجب گرفت،آخرین لباسم تو کشوی دراورگذاشت و اومد نشست روی تخت و دستشو
زیر چونش زد
_وا مامان چرا اونجوری نگام میکنی؟
مامان؛االن وقت شوخیه؟
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_عه مامان بخدا شوخی نمیکنم
مامان:چی میگی رومینا؟نکنه انتظار داری با،بابات برم بیرون؟
_وای مامان مگه چی میشه حاال
مامان:هیچی نمیشه  ،رومینا پاشو برو بیرون میخوام بخوابم
_مامان توروخدا لج نکن بعدشم بابا خودش گفت بهتون بگم
مامان:قضیه چیه حاال
_ببین مامان جونم نازگل وقتی داشت میمرد یه وصیتی کرد
مامان:وصیت اون ب من چه ربطی داره
_وای مامان بزار اخه من حرف بزنم
مامان:بگو
_نازگل وصیت کرد که بعد مرگش شما با،بابا زندگی کنین
مامان؛عه؟حاال که داشت میمرد دلش واسه من سوخت؟ الزم نکرده من با،بابات زندگی کنم
_مامانی توروخدا حاال بیا یه امشب شامو با،بابا برو بیرون
مامان:حرفشم نزن
_اصال به این فکرکردین که اینجوری زندگی هممون درست میشه ؟
مامان:منظورت چیه ؟
_مامان بسه هرچقدر که ریما و ایلیا اذییت شدن
مامان :اصال تو فکر کن من قبول کردم با،بابات زندگی کنم نکنه خیال کردی ایلیا میزاره؟

_به ایلیا چ ربطی داره؟شما خودتون باید برای خودتون تصمیم بگیرید
دیگه کم کم داشت نرم میشد.
دلم میخواست امشب هرطور شده مامان با ،بابا بره بیرون.
اینطوری همه چی درست میشد.
_خب مامان حاال قبوله
مامان :باید خودش زنگ بزنه
_باشه چشم یه تیپ خوشگل بزنیا
مامان:برو پرو نشو
_باشه چشم
از اتاق مامان اومدم بیرون و سریع رفتم سر وقت گوشیم
و به بابا زنگ زدم
.خیلی سریع جواب داد انگار که روی گوشی خوابیده بود
بابا:بله؟
_بابا ردیف شد
بابا:مرسی رومینا ولی...
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_ولی چی بابا دبه کردی؟
بابا؛نه اخه عذاب وجدان دارم
_واسه چی؟
بابا:نازگل
پوزخندی زدم و گفتم
_کاش یکمم در رابطه با ایلیا عذاب وجدان داشتین
بابا......:
_چیزی نداشتین بگین ؟!
بابا:خب االن من باید چیکار کنم ؟
_شما بیاین سرکوچه وقتی رسیدین به من زنگ بزنین که مامان و بفرستم پایین
بابا:باشه
_ساعت چند میاین؟
بابا8:
_فعال
بابا:خداحافظ
تماس رو قطع کردم و دوباره برگشتم پیش مامان و ساعت قرارو بهش گفتم .
باز هم مخالفت میکرد اما انقد خواهش کردم تا کامال راضی شد.
ساعت  8که شد مامان و حاضر و آماده فرستادم
پایین.
خیلی استرس داشت وهنوزم منو بابت اصرارم سرزنشم میکرد
؛خداروشکر ایلیا هنوز نیومده بود خونه؛یک ربع بعد
رفتن مامان ایلیا رسید.
درو که باز کرد من و ریما از جا پریدیم
به ریما گفته بودم که مامان با بابا رفته بود بیرون.
ریما خیلی خوشحال بود و مثل من امیدوار بود که همه چی درست میشه.
ایلیا به صورت هر دوتامون نگاه کرد بعد از سالم دادنش کتشو روی چوب لباسی آویزون کرد و روی مبل نشست
ایلیا:چیزی شده؟
_نه چطور؟
ایلیا؛یه حالتایی دارین انگار
_نه هیچی نیست
ایلیا:باشه .عه راستی مامان کجاست؟
ریما:بیرونه

81

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان چشم هایی منتظرند
ایلیا؛بیرون کاری داشت ؟
_آره فکر کنم
ایلیا:نگفت کجا میره ؟
ریما:نگفت ،ولی فکر کنم با یکی از دوستاش شام رفت بیرون
ایلیا:که اینطور،پس شامو آماده کنین بخوریم که حسابی گرسنمه
_چشم
ایلیا:مرسی

غذارو گرم کردم و میز شامم آماده کردم ایلیا رو صدا زدم و سه تایی پشت میز نشستیم و مشغول خوردن شدیم
ایلیا بعد خوردن غذاش تشکر کرد و رفت توی اتاقش .
از بابت این که رفت توی اتاقش منو ریما خوشحال بودیم .
ظرفارو ریما توی سینک گذاشت و خودش شستشون
.ساعت ده شب بود نه من نه ریما هیچکدوم چشم از در برنمیداشتیم منتظر مامان بودیم باالخره صدای باز شدن در با کلید
اومد منو ریما دوتایی هجوم بردیم سمت مامان.
چهرش عادی بود نه خوشحال نه ناراحت
ریما زودتر از من شروع کرد به سین جین کردن
ریما؛مامان چقدر دیر کردی !!!
مامان ساعت مچیش رو نگاه کردو گفت:دیر کردم؟جدی؟
ریما:حاال بیخیال .چیشد مامان بابارو دیدی ؟
مامان:شبتون بخیر
_وا مامان
مامان:خوابم میاد بمونه برا فردا
پریدم جلوی مامان و بالجوجی گفتم
_مامان یعنی چی بگو خب!
اما مامان با جدیت گفت  :رومیناشب بخیر.
ازکنارمون رد شد و رفت باال  ،ریما شونه باالانداخت و اونم رفت سمت اتاقش.
میدونستم مامان محاله چیزی بگه  ،سریع رفتم سروقت گوشیم و به بابا زنگ زدم
اول جواب نداد اما دفعه دوم سر بوق پنجم جواب داد
بابا  :بعله؟
_سالم بابا  ،چیشد؟ رفتین ؟ حرف زدین؟ چطور پیش رفت؟
بابا:االن کدومو جواب بدم؟
_بابا همه رو زود باش
بابا:هیچی همه چی خوب بود
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_ عه خوب بود که نشدجواب ،دقیق بگو
بابا:رومینا چی بگم آخه؟ میگم خوب بود دیگه
_حرف زدین؟
بابا:آره زدیم
_چیشد ؟مامان قبول کرد؟
بابا:چیو؟
147#
_ قضیه وصیت نازگل دیگه
بابا:مامانت قبول کرد
_ جدی؟ خب پس حله
بابا:نه زیاد
_ خب چرا؟
بابا :ایلیا
_اون با من
بابا  :باشه کاری نداری؟
_ نه شب بخیر بابا
بابا :شب بخیر
باخوشحالی تماسو قطع کردم  ،ازاین که باالخره همه چی رو به راه میشد سر از پا نمیشناختم
اما با فکر اینکه ایلیا سر اختالفش با ،بابا لجبازی کنه بادم رو خالی میکرد
بیخیال فکر و خیال بیشتر شدم و خوابیدم .
صبح از خواب بیدار شدم  ،بعد این که صبحانم رو خوردم  ،سرحرف رو با ایلیا بازکردم
مامان هم تا متوجه شد میخوام راجع به اون موضوع با ایلیا صحبت کنم سریع از آشپزخونه رفت بیرون
خودمو کشیدم کنار ایلیا و با یه لحن
مهربون شروع به صحبت کردم
_ ایلیا جونم؟
ایلیا:جونم؟
_ توچقد منو دوس داری؟
ایلیا :خب خیلی
_ یه کاری بگم انجام میدی ؟
ایلیا :اگه ازدستم بربیاد چرا که نه
_ ازدستت برمیاد داداشم
ایلیا:خب بگو ببینم
_مامان دیشب برای شام....
ایلیا:برای شام چی؟
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_ رفته بود پیش بابا
چشاش رو درشت کرد و با صدای بلند گفت  :چی؟برای چی رفته پیش بابا؟ هان ؟ برای چی؟
_ ایلیا توروخدا آروم باش
ایلیا :چی چیو آروم باشم؟ من از مامان انتظار نداشتم!
_ایلیا بس کن  ،دست از این بچه بازیات بردار
ایلیا :بچه بازی؟ آره توفکر کن بچه بازیه،توکه منو درک نمیکنی
_ اتفاقا من چون درکت میکنم ازت میخوام که تمومش کنی
ایلیا :تمومش کنم که چی بشه؟
_مامان و بابا میخوان برگردن پیش هم توام باید قبول کنی این موضوع رو
از روی صندلی بلند شد ،یه تنه بهم زد و رفت باال
مامان اومد پایین و گفت  :چیشد؟ چرا صداش رفت باال؟
_ به نظر خودتون چیشد؟
مامان :میدونستم قبول نمیکنه
با صدای پای ایلیا که داشت از پله ها میومد پایین به عقب برگشتیم
همونطور که یقه کتش رو درست میکرد بی توجه به ما که میگفتیم کجا میری؟! از خونه رفت بیرون
ریما  :کجا رفت این ؟!
_ نمیدونم
ریما  :پوف  ،زیر بار نمیره ها
مامان :اگه ایلیا بیشتر از این مخالفت کنه من بیخیال زندگی کردن با ،باباتون میشم
_ مامان برای چی؟
مامان :من یه مادرم نمیتونم بزارم بچم ازم ناراحت بشه
ریما :ای بابا  ،بچم  ،بچم ،بچم پس ماچی مامان؟ ما بچت نیستیم؟
دیگه بیخیال جروبحث کردن با مامان شدم و اومدم توی اتاقم ،خودمو با مرتب کردن وضع اتاق سرگرم کردم
ناهار رو که خوردم  ،دست به کارشدم تا شام رو آماده کنم
ساعت ده شب شده بود اما خبری از ایلیا نبود،
مامان حسابی نگران بود
نمیدونستم باید چیکارکنم
من و ریما هم دلشوره داشتیم
هرچقدر سعی درآروم کردن مامان میکردم ،فایده نمیداد
_ مامان تورخدا نگران نباش مگه بچست؟
مامان  :مادرچی میگی براخودت؟ایلیا هیچ وقت این موقع بیرون نمیموند
دیگه ساعت از یک شب هم گذشته بود
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مامان هنوز نگران بود
و نمیدونست بهچه دری بزنه
هر سه ساکت بودیم و توی فکر که یکدفعه صدای باز شدن دراومد
سه تامون هیجان زده ازاین که ایلیاست ازجا بلند شدیم
ایلیا اومد داخل کتش رو روی دستش انداخته بود وچهرش حسابی خسته بود
اومد جلوتر و روبه روی مامان ایستاد
مامان با چشمای اشکی به ایلیا خیره شد
ایلیا دستش رو دور گردن مامان انداخت
و ،اونو توی بغلش کشید
ایلیا  :ببخشید مامان ببخشید که نگرانت کردم
مامان  :کجا بودی پسرم؟
ایلیا:پیش میالد بودم
مامان:یکم دیگه دیر می کردی دق مرگ میشدم

ایلیا:خدا نکنه مامان،فقط خواستم بگم منو بخاطر لج بازیم درک کن من هیچ دخالتی نمیکنم شما میتونین با،بابا زندگی کنین.
مامان:خدارو برای داشتن پسری مثل تو شکر می کنم
ایلیا لبخند پرمحبتی به مامان زد و گفت  :هرچی شمارو خوش حال می
کنه منم خوشحال می کنه ،شبتون بخیر.
رفت تو اتاقش و درو بست،خوشحال بودم که ایلیا قبول کرده و دلم میخواست هرچی زودتر این خبر خوب رو به بابا بدم اما
دیر وقت بود وکار خوبی نبود که بیدارش کنم منم شب بخیری گفتم و رفتم تو اتاقم از این همه درگیری امروز حسابی خسته
بودم به همین خاطر زود خوابم برد.
صبح با صدای مامان که سعی داشت بیدارم کنه بیدار شدم دستمو مشت کردم و چشامو مالیدم و به ساعت نگاه کردم که یازده
رو نشون میداد.
صبح بخیری به مامانم گفتم و به سمت

به سمت روشویی رفتم دستو صورتمو که شستم رفتم پایین .
ایلیا سرمیز صبحانه روزنامه به
دست بود ،به طرفش رفتمو صورتشو ب-و-سیدم  ،با لبخند صورتشو به سمتم برگردوند ریماهم هنوز داشت صبحانه میخورد
،
منم مشغول شدم برای خودم چایی شیرین درست کردم وخودمو باهاش سرگرم کردم

مامان:رومینا؟
_بله مامانم؟
مامان:تو نمیخوای به خالت اینا یه جواب قطعی بدی؟
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_مامان من که گفتم...
مامان:بذار امشب بیان تکلیف مشخص میشه
_حاال باید همین امشب بیان؟؟؟
مامان:انگار یادت نیست یک سالی هست که معطل توان
_اخه مامان.....
ایلیا:میالد ادم بدی نیستا
_باشه بگین امشب بیان
مامان:باشه دخترم

مامان ازجاش بلندشدوتلفن به دست ازآشپزخونه رفت بیرون
ریما حسابی مات بودومعلوم نبود به چی فکر میکنه ولی هر چی که بود.....
حسابی فکرشو مشغو کرده بودمامان دودقیقه بعد دوباره برگشت
توی اشپزخونه
مامان:خب به خالت گفتم امشب بیان
_مامان؟
مامان:جانم عزیزم؟
_میشه باباهم تو جلسه خواستگاری حضور داشته باشه؟
مامان نگاهی به ایلیا کرد...ایلیاهم یه لبخند زورکی تحویل مامان داد
مامان :باشه,,مشکل نداره
_خب شما زنگ بزنین دعوتشون کنین
مامان:باشه خیالت راحت باشه

از روی صندلی بلند شدم رفتم توی اتاقم خیلی استرس داشتم
و ریماهم فکرمو مشغول کرده بود ترجیح دادم اهنگ گوش کنم تا حواسم پرت شه
روی یه اهنگ آروم پلی کردم وروی تخت دراز کشیدم ،همونطور که گوش میدادم ،باموهام بازی میکردم.
نفهمیدم کی خوابم برد ،فقط اینو فهمیدم مامان همش صدام میکردتا بیدار بشم
باگنگی به مامان نگاه کردم
_هوم؟
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مامان:پاشو رومینا ناهار نمیخوری؟
ساعت چنده؟مامان:ساعت سه ظهره
_من انقدر خوابیدم؟
مامان:اره ..فعال بیا ناهار بخوریم
_باشه
مامان از اتاق رفت بیرون و درو بست....گوشیم هنوز داشت اهنگ پخش میکرد
اهنگو قطع کردم و هندزفری رو جمع کردم گذاشتم روی میز

گوشیمو توی جیبم جا کردم و رفتم پایین ناهارم رو که خوردم ظرفارو شستم و توی هال کنار ایلیا نشستم ،دستمو انداختم
دوره گردنش

دادشی ریما کو؟ایلیا:فکرکنم باالست
_اها
ایلیا:مامان به بابا زنگ زد
_گفت میام؟
ایلیا:اره
_ناراحت که نیستی؟
ایلیا:نه اصال......

_خداروشکر
ایلیا:استرس داری؟
_یکم آره
ایلیا:میالد پسره قابل قبولیه
_شاید
ایلیا:درست تصمیم بگیر
_چشم
ایلیا:آفرین
_البته تا ببینم چی پیش میاد
ایلیا:ایشاال هرچی صالحه پیش بیاد
_ایشاال
تا عصر ساعت هفت با ایلیا فیلم تماشا کردیم وکمی هم گپ زدیم
ساعت هشت بود که مامان گفت اونا قراره ساعت نه اینجا باشن
بابا یه نیم ساعتی بود که رسیده بود ایلیا وبابا خیلی عادی سالم و احوال پرسی کردن
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منم رفتم توی اتاقم تاسریع آماده بشم
دره کمدو باز کردم نمیدونستم باید چی بپوشم در آخر یه کت دامن
اسپرت و شیک سرمه ای رنگ رو انتخاب کردم موهام رو از پشت بستم و شالم رو روی سرم انداختم.
لباسم رو پوشیدم و رفتم پیش مامان.
سرش گرم میوه شستن بود
رفتم از پشت بغلش کردم و صورتش رو ب-و-سیدم
تکونی خورد و با لبخند نگاهم کرد
_خوبی مامانی؟
مامان:آره عزیزم ،آماده شدی؟
_بعله  ،چطورم؟
مامان:عالی شدی عزیزم
_مرسی
ساعت نه شده بود که زنگو زدن،
ایلیا در رو باز کرد و به همشون تعارف کرد بیان داخل
منم توی آشپزخونه نشسته بودم تا وقتی مامان صدام کرد برم بیرون.
از توی هال همچنان صدای خوش و بش میومد،
چند دقیقه بعد مامان گفت:رومینا چایی بیار
دستی به لباسم کشیدم و سینی به دست از آشپزخونه اومدم بیرون با نگاهم همه رو گذروندم و سینی رو به سمت اقا حمید
خم کردم،مثل همیشه با همون لبخند مهربونش چایی برداشت،
چایی رو به ترتیب به همه تعارف کردم و کنار مامان جا خوش کردم .صحبت ها
کم کم به سمت خواستگاری رفت
تا جایی که امکان داشت سرم تا گردن تو یقه کتم بود و سعی میکردم تا نگاهم با نگاه میالد تالقی نکنه با صدای بابا که میگفت
رومینا و میالد برن صحبتاشونو بکنن به خودم اومدم.
اروم از جام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم میالد هم آهسته آهسته همراهم میومد.
در اتاقمو باز کردمو رفتم داخل.
روی تخت نشستم و میالد هم صندلی رو ،به رو به رو تنظیم کرد و نشست.
سکوت کرده بودم تا حرفاش رو بزنه اما مثل اینکه اونم منتظر من بود،سرفه مصلحتی ای کردم و صدام رو صاف کردم
_خب آقا میال میشه بپرسم این جریانات چیه؟
میالد:کدوم جریان؟
_همین خواستگاری
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میالد:من اومدم خواستگاریت مگه جرمه؟
_خیر،جرم نیست اما ما بهم هیچ عالقه ای نداریم
پوزخندی زد و گفت:
میالد:عشق برای کتاباست.به نظر من عشق یه چیز مسخرست
_حرفتون اصال منطقی نیست
میالد:اتفاقا حرف من کامال منطقیه.
_اهان،ببخشید اونوقت به چه دلیلی؟

میالد:کم پیش میاد ادما با اون فردی که دوسشون دارن ازدواج کنن من به شخصه ترجیح میدم ازدواج کنم و تشکیل خانواده
بدم تا اینکه بیفتم دنبال دختر غریبه ای که معلوم نیس کیه و به دروغ ادعای عاشقی میکنه
_پس حرفاتون این منظور رو میرسونه که شما قبال عاشق شدین درسته؟
میالد:اره شدم
_میدونستین خیلی رو دارین؟
میالد:چرا؟
_شما یه خانم دیگرو دوس
دارین بعد اومدین خواستگاری من؟
میالد:اون خانم برای من تموم شده و من تو رو برای ازدواج انتخاب کردم
_جواب من منفیه
میالد:با خودت چی فکرکردی؟که مثال زیادی میفتم دنبالت؟
_تا همین االنشم افتادین
میالد:تا همین االن جواب منفیت رو نمیدونستم
_حاال که فهمیدین بهتره تمومش کنین
میالد:باشه،ولی اینو یادت باشه که هنوز سنت برای درک حرفای من کمه،بیشتر فکر کن
بعد زدن حرفاش رفت بیرون ،پشت سرش من هم از اتاق بیرون اومدم،خاله مشتاق به صورتم نگاه میکرد تا بلکه نتیجه رو
بفهمه
خیلی سریع رو به خاله گفتم:خاله جون من یه فرصت میخوام برای فکر کردن
لبخند خاله از بین رفت و انگار که مجبور باشه گفت:باشه دخترم
بعد رفتن خاله اینا ریما یه تنه بهم زد و به سرعت رفت توی اتاقش،مامان به حالت تعجب نگام کرد و شونه باال انداخت،
شب بخیری به مامان و ایلیا گفتم و من هم رفتم توی اتاقم
،لباسام رو با لباسای راحتیم عوض کردم،رفتم توی فکر ،حرفای میالد از نظر من عشق یه قدرت شیرین بود اما انگار عشق از
نگاه میالد خیلی مضحک بود
دلم میخواست با عشق ازدواج کنم اما میدونستم از فردا مامان و خاله قراره توی گوشم بخونن تا زن اقا میالد بشم.
دست از فکر کردن زیادی کشیدم و خودمو به دست خواب سپردم.
صبح که از خواب بیدار شدم همونطور که دیشب حدس زده بودم مامان دورم میچرخید و مدام از میالد تعریف میکرد
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منم ترجیح میدادم سکوت کنم و بی توجه باشم.
مامان طوری که انگار از سکوت من کالفه باشه گفت
:رومینا کر شدی؟
_نه چطور؟
مامان:پس چرا هیچی نمیگی؟
چی بگم اخه؟
مامان:من دو ساعته دارم راهنماییت میکنم توام انگار نه انگار
_من جوابم منفیه
مامان:خاک تو سرت
_عه مامان
مامان:زهرمار مامان،تو چی میفهمی از حرفای ما بزرگترا
_تو جوابم هیچ تاثیری نداره
مامان:کی از میالد بهتر اخه هان؟؟
_بابا چی میگه؟
مامان:بابات هم موافقه
_چی بگم اخه،از دست شما
راهمو به سمت اتاقم کج کردم تا به بابا زنگ بزنم گوشیم رو از توی کشو پاتختی برداشتم و با،بابا تماس گرفتم
بابا:جانم دخترم؟
_سالم بابا خوبی؟
بابا:مرسی عزیزدل تو خوبی؟
_منم خوبم،بابا؟

بابا:بله؟
_میگم که...
بابا:میگی که نظرم درمورده پسرخالت چیه درسته؟
_بله
بابا:نمیشه به این زودی قضاوت کرد اما به نظر پسر خوبی میومد
_جدی میگین؟؟
بابا:اره
_یعنی جواب مثبت بدم؟؟
بابا:زوری نیست هرطور راحتی
_ممنون
بابا:خداحافظ
_بای
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نمیدونم چرا اما انگار ته دلم راضی شده باشم پیشنهاد میالدو قبول کنم
هنوز گوشی توی دستم بود صدای دراومد به کسی که در زد یه بفرما گفتم که ایلیا اومد داخل یه لبخند زدو بادستش دستم
رو فشرد
از این همه محبت برادرانش حسی خوبی داشتم
ایلیا:حالت چطور؟؟
_مرسی
ایلیا:مرسی نه  ،پرسیدم حالت چطوره؟؟
_بدنیستم.....
ایلیا:فکرت حسابی مشفوله درسته؟؟
_درسته
ایلیا:اونم درمورد میالدو جلسه خواستگاری نه؟؟
_اره
ایلیا:تصمیم با خودته اما خوب به نظرم حیفه پسر به این خوبی رو از دست بدی
_تو اینطور فکرمیکنی؟؟
ایلیا:اره
_یعنی میگی بهش جواب مثبت بدم؟
ایلیا:خوب فکر کن خواهرعزیزم
_چشم
ایلیا:چشم قشنگت بی بال
از اتاق رفت بیرون و منو با یه دنیا فکر تنها گذاشت واقعا جواب دادن خیلی سخت بود
دیگه مثل قبل جوابم سفت و سخت(نه)نبود اما هنوزم مثبت نبود
نمیدونستم باخودم چندچندم باید چیکارکنم که به ایندم لطمه نخوره بالخره بعداز گذشتن چند ساعت و کلنجار رفتن با خودم
تصمیم گرفتم به میالد اعتماد کنم و بهش جواب مثبت بدم
اما دلم میخواست قبل
قبل از اینکه به مامان بگم با ریما صحبت کنم به همین خاطر رفتم طرف اتاقش
چند تقه به دراتاقش زدم و با صداش که گفت بیا تو دستگیره رو به سمت پایین فشار دادم ورفتم داخل سرپا ایستاده بود و
از پنجره اتاقش بیرونو نگاه میکرد
بهش نزدیک شدم و دستمو رو شونش گذاشتم به سمتم برگشت و لبخند زد
_اجی جون؟
ریما:جانم؟
_حالت خوبه؟
ریما:اره چطور؟؟
_توخودتی اخه
ریما:نه من که خوبم
_اهان...میخواستم بهت یه چیزی بگم
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ریما:بگو
_من پیشنهاد ازدواج میالدو قبول کردم
چشاش گشاد شدو رنگ از رخسارش پرید اما حفظ ظاهر کرد
ریما:به سالمتی
_حاال یه سوال بپرسم قول میدی به ابجیت راستشو بگی؟
ریما:بپرس
_من احساس میکنم که تو به میالد عالقه داری
ریما:چی ؟من؟
_اره تو
ریما:چرا اینطوری فکر میکنی
_از عکس العمالت و رفتارات متوجه شدم
ریما:اشتباه متوجه شدی عزیزم
_تو مطمئنی؟
ریما:اره
_یعنی تو میالدو دوست نداری
ریما:نه نه نه
_باشه چراکالفه میشی؟؟
ریما:کالفه نشدم با سواالی مسخرت کالفم کردی
_بدکردم خواستم مطمئن شم؟
ریما:نه
_حاال ببخشید اگه ناراحت شدی
ریما:اشکال نداره
_فعال

مطمئن از اینکه اشتباه میکردم که ریما به میالد عالقه داره رفتم پیش مامان جلوی تلوزیون داشت سریال تماشا میکرد
کنارش نشستم و به صورتش زل زدم عکس العملی نشون نداد تا اینکه بالخره نگاهم کرد.....
مامان:چیه رومینا؟چرا اینطوری زل زدی به من؟
_مامان جان؟
مامان:جانم
_اومدم جوابمو بهتو بگم
مامان:بگو
_من جوابم مثبته
مامان:راست میگی؟جدی میگی؟واقعا؟
_وا مامان اره دیگه
مامان:افرین عزیزم..بذار پاشم
_برای چی؟
مامان:به خالت بگم جوابتو
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_عه نه مامان
مامان:چرا؟
_اونوقت فکرمیکنن هولیم بذار دوسه روز بگذره بعد بگو
مامان:چی چیو هولیم؟؟؟یه ساله معطل ما هستن دیگه
_باشه بگین
مامان:االن زنگ میزنم به خالت
از روی مبل بلندشد و به سمت میز تلفن رفت و با خاله تماس گرفت
و شروع به صبحت کردن کرد
جوابم روبه خاله گفت و خودشون قراره بله برونو گذاشتن خودشون بر
یدن دوختن و تنم کردن.....

وقتی حرف زدنش تموم شد اومد نشست پیشم و با لبخند گفت:
مامان:الهی قربون دختر گلم برم
_خدانکنه مامان
مامان:عزیزم جواب مثبتت رو به خالت گفتم نمیدونی طفلی چه ذوقی کرد
_خب؟
مامان:خب اینکه فردا بله برونته
_چی؟فردا؟چرا انقد زود؟
مامان:وا چی میشه مگه
_مامان چرا انقد عجله میکنین اخه
مامان:ما عجله نمیکنیم تو زیادی شل گرفتی
_باشه فعال که دارم به ساز شما میرقصم
مامان:فدات بشم دخترم من که بد تورو نمیخوام
_میدونم مامانم
مامان:من برم بیرون یکم خرید کنم
_باشه بسالمت
وقتی مامان رفت بیرون منم آماده شدم و رفتم سمت خونه مائده و شهاب.
همین ک رسیدم زنگو زدم و مائده درو برام باز کرد .رفتم داخل و مشغول خوش و بش کردن شدم
_سالم زنداداش
مائده؛سالم آجو خوش اومدی
مرسی .شهاب نیست؟
مائده؛چرا هست
شهاب از اتاق اومد بیرون و باهام دست داد
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شهاب:خواهر من راه گم کردی؟
_وا
شهاب:وا نداره مگه دروغ میگم؟
_من که همیشه اینجام
شهاب،:تو به ماهی دو سه دفعه اومدن میگی همیشه؟
_حاال بیخیال شما که حسابی سرت شلوغه ؟
شهاب:نی نی رو میگی؟
_آره
مائده:رومینا الکی پشتشو نگیریا تو هیچ کاری ب من کمک نمیکنه
_حاال بزارید به دنیا بیاد بعد
مائده:وااایییی ایشاال
شهاب:ایشاال
_من واسه یه موضوعی اومدم اینجا
شهاب:چیشده ؟
_دوتا موضوعه
مائده:خب بگو دیگه
_شهاب؟
شهاب:جانم؟
_بابا و مامان من میخوان که باهم زندگی کنن
شهاب.........:
مائده....:
_چرا شما دوتا ساکتین ؟ناراحت شدین؟
شهاب:کی این تصمیمو گرفتین؟
_من نگرفتم
شهاب؟توهم نگرفته باشی یه بخشی از ماجرا تو بودی
_شاید
مائده:حاال چرا یهویی؟ اونم دقیقا بعد مرگ مامان نازگل؟
_نمیدونم،شهاب ناراحت شدی ؟
شهاب:نه
_ولی شدی
شهاب:یکم
_موضوع دوم
شهاب:بگو
من دارم ازدواج میکنم
شهاب؛کال خبرا یهویی شد که
_آره
مائده:دیوونه شوخی میکنی؟
_نه
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مائده:وای باورم نمیشه
شهاب؛بابا خبر داره؟
_آره
شهاب:باشه حاال طرف کی هست؟
_میالد پسر خاله شعله
مائده:کی اومد خواستگاری؟
_یه سالی میشه دیگه خواستگارمه
شهاب:بعله برون کی هست؟
_فردا
شهاب:اوکی
_خوشحال میشم بیاین
مائده:مامانت ناراحت نمیشه؟
_نه فکرنمیکنم
شهاب:خبرشو بهم بده
_روی چشمم
مائده:اگه مامانت اجازه داد ،به شاهین و یگانه هم میگی؟
_آره میگم
مائده :اییییش برو پهلو همون زنداداش یگانه جونت
_حسود خانوم
مائده :من اصال هم حسود نیستم
_بعله کامال مشخصه
شهاب:عه کافیه این بچه بازیا چیه
_جدی ها ،خب دیگه من برم
مائده:بودی حاال
_مرسی کلی کاردارم
مائده:باشه  ،به سالمت
_خداحافظ
شهاب  :خداحافظت
از خونشون زدم بیرون و کمی از مسیر رو با پای پیاده اومدم
دلم حسابی هوای آزاد میخواست
اما بقیه مسیر رو با ماشین اومدم
به خونه که رسیدم  ،صدای تقو توق ظرفا از آشپزخونه میومد
رفتم داخل آشپزخونه  ،ریما کفگیربه دست داشت سیب زمینی سرخ میکرد
_سالم خواهر بزرگه
ریما  :سالم
_شام درست میکنی
ریما  :آره
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_چی درست میکنی؟
ریما:شام
_عه
ریما :چیه؟
_،هیچی  ،اعصاب نداریا
ریما:برو بابا
_بچه پرو
از آشپزخونه اومدم بیرون و رفتم طرفاتاقمامان  ،در زدم ورفتم داخل
_سالم
مامان :اومدی؟
آرهمامان:کجابودی؟
خونه داداش شهابم.مامان:آهان
خریداتون روکردین؟مامان:آره،تموم شد.
میگم مامان؟مامان:بعله؟
شهاب و شاهینم بیان فردا؟مامان:برای بعله وبرون؟
آره.مامان:چرا بیان؟
خب مامان اونا برادرای بزرگ ترمنن.مامان :خب باشن !
مامان ازایلیاهم بزرگ ترن هامامان :میدونم
مامان جون خواهش میکنممامان :باشه،از پَست که برنمیام
مرسی مامانازاتاقش اومدم بیرون و رفتم تواتاق خودم،شام رو هم که خوردیم،زود خوابیدم تافرداهم زود بیدارشم،نتیجه دادو صبح
زودتر

ازهمه بیدارشدم،انقدر سروصدا کردم تاهمه بیدارشدن ،سرصبحانه ادای دخترای خجالتی رو درمیاوردم و ساکت بودم.
ایلیا :رومینا ساکتی !
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اوهومایلیا(:باخنده)مامان چشه این؟
به من نیومده ساکت باشم؟ایلیا:نه واال به صدای عربده هات عادت کردیم
واقعاً که!ایلیا:شوخی کردم بابا
باشه.بعد صبحانه تاموقعی که وقت اومدن میالدو خونوادش بشه از اتاقم بیرون نیومدم .باصدای مامان که گفت رومینا
بیاپایین،زودباش پشت درن.
آخرین نگاهم توی آینه به خودم کردم و رفتم بیرون.
جلوی در به استقبالشون کنار ایلیا وایسادم ،ریماهنوز ازاتاقش بیرون نیومده بود .
خاله و آقا حمیداومدن داخل؛پشت سرشون معین ومحمدرضا و آخرازهمه میالد اومدن داخل.
به شاهین و شهاب گفته بودم که بیان

به ساعت نگاه کردم ساعت هفت و نیم بود ،رفتم سراغ گوشیم وبه شهاب زنگ زدم که اشغال کرد و سریع پیامک زد:جلو دریم
.
به مامان اشاره کردم تابره درو بازکنه ،مامان جلوی درایستاد،به ترتیب بابا وشهاب و مائده وبعدشم شاهین و یگانه اومدن
داخل.
مامان وایلیاوخونواده ی میالد خیلی محترمانه باهمشون سال م و احوال پرسی کردن وصحبت ها به مراتب رفت حوالی بحث
منومیالد ،
مهریه ۷٢٢تا تعیین شد ومنو میالد بافاصله کنارهم نشستیم وبابای میالد بینمون یه صیغه محرمیت خوند،
خاله جون به عنوان نشون یه حلقه ی ظریف انداخت توی دستم ویه چادر سفید دست مامان داد.
قرارعروسی به اصرار خاله وخونوادش برای ی ماه دیگه مشخص شد ومنو میالد فقط یک ماه وقت داشتیم تاکارامون رو انجام
بدیم.
یگانه چشمکی بهم زد وزیر لب گفت مبارک باشه.
خاله وقتی سراغ ریما روگرفت
مامان گفت :ریما عذرخواهی کردچون سرش دردمیکرد گفت نمیتونه بیاد پایین .
خاله:باشه اشکالی نداره،بهترمیشه .
بعدازتموم شدن بعله برون خاله ایناقصد رفتن کردن ایندفعه جلوی در برای بدرقشون ایستادم.
میالد موقع رفتن بهم گفت :رومینا فرداصبح میام دنبالت بریم آزمایش بدیم خب؟
-باشه
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میالد :خداحافظ
بسالمت.بعداز رفتن خاله اینا شهاب و بابا و شاهین هم عزم رفتن کردن
مامان بدرقشون کرد ومنو هم مجبور کرد زود بخوابم ،شب بخیر گفتم ورفتم تا بخوابم.

لباسام رو عوض کردم و روی تخت نشستم دستمو جلوی صورتم گرفتم و به انگشتر نشونم خیره شدم،هنوز باورم نمیشد من
زنِ میالد شدم ،اما نه انگار همه چی واقعی بود ومن زن میالد بودم،سرمو تکون دادم ویه لبخندزدم  ،متکا رو،روی خودم کشیدم
و خوابیدم .
صبح باصدای گوشیم که داشت خودشومیکشت ازخواب بیدارشدم همزمان مامان هم اومد تواتاقم ،گیج و منگ به مامان نگاه
کردم.
مامان:چته؟گوشیتوجواب بده دیگه حتماً میالده
باگیجی گفتم :میالد کیه؟مامان:دیشبو یادت رفته؟ منگ خوابیا پاشو ببینم
بایاد آوری دیشب تیز ازجام بلندشدم و گوشیمو که همچنان داشت زنگ میخوردو از روی عسلی برداشتم .
الو؟الو؟بله؟میالد:میدونی دفعه چندمه دارم زنگ میزنم؟
وای ببخشید خواب مونده بودم،کجایی االن؟میالد:پنج دقیقه دیگه جلوی درتونم،زودآماده شو
باشه،فعالًگوشی رو شوت کردم روی تخت و چپیدم توی حموم خودمو گربه شور کردم و سریع اومدم بیرون .
چهار دقیقه از پنج دقیقه گذشته بود،وقت سشوارکشیدن نبود موهاموبا کلیپس باالی سرم جمع کردم وسریع لباسامو پوشیدم
کیف و گوشیم روبرداشتم ورفتم پایین صدای زنگ آیفون اومد ازمامان خداحافظی کردم و رفتم پایین.
ماشین میالد جلوی دربود وخودشم توی ماشین.
در ماشین باز کردم و سوار شدم،عینک آفتابیش رو زده بود و بوی ادکلنش کل ماشین رو پر کرده بود،جذاب بود و میتونست
دل هر دختری رو ببره با حرفی که زد از فکر اومدم بیرون و فهمیدم این چند دقیقه رو حتی بهش سالم نداده بودم و فقط
بهش زل زده بودم.
میالد:تموم شدما
_چی?
میالد:همچین خیره خیره نگام میکردی گفتم االن میخوریم
_من به تو نگاه میکردم؟
میالد:عه؟نه بابا؟
_اوال سالم،دوما بعله من فکرم جای دیگه بود
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میالد:سالم،باشه
_راه بیفت دیگه
میالد:خب

ماشینو روشن کرد و حرکت کرد بین راه سر به سرم میداشت و منو میخندوند از بس خندیده بودم گونه هام درد
میکرد،باالخره به آزمایشگاه رسیدیم از ماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل،توی سالن منتظر نشستیم تا صدامون کنن ،میالد
رفت توی سالن
آقایون و من هم رفتم توی سالن خانوما
پرستاری که اونجا بود ازم خون گرفت،پنبه و رو توی دستم فشار دادم و رفتم بیرون،میالد هم پنبه روی دستش بود و توی
سال
ن ایستاده بود
ایندفعه رفتیم برای آزمایش دیگه  ،وقتی تموم شد اومدم بیرون،میالد بطری آب دستش بود و همش سر میکشید با یه
لبخند رفتم پیشش.
_تموم نشد ؟
میالد:چی؟
_آزمایشت؟
میالد:نه بابا،اه
_عه چرا؟
میالد:چون من دستشویی ندارم
پق زدم زیر خنده و بلند بلند خندیدم
میالد:چیه؟خنده داره؟
_آره خب
میالد:من نمیدونم آخه این همه آب که من خوردم کجا رفت پس؟
خندم شدت گرفت که میالد اخم کرد با اخمی که کرد خندم رو جمع کردم
باالخره بعد از یک ساعت و نیم معطل شدن اونجا وگرفتن جواب ازمایش،راه افتادیم سمت خونه خاله اینا
_حاال نمیشد من برم خونه خودمون?
میالد:نه
_چرا?
میالد:چون مامانم سفارش کرده ناهار ببرمت خونمون
_باشه
میالد:به مامانت خبر بده که میای خونمون
_وای اصال یادم نبود
میالد:خب همه که مثل من نمیشن
_بعله بعله
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گوشیم رو از توی کیفم درآوردم و به مامانم پیامک زدم :ناهار با میالد میرم خونه خاله اینا،بعد چنددقیقه جواب داد:باشه
خوش بگذره.
رومو کردم سمت میالد
_به مامانم گفتم
میالد:باشه
_یه آهنگ بزار دیگه
میالد:نمیخوام
_چرا؟
میالد:چون دلم میخواد خانومم با من حرف بزنه نه اینکه آهنگ گوش بده
صورتم سرخ و سفید شد و سریع روم و برگردوندم
میالد:بابا خجالت خخخ
_.....
میالد:فکر نمیکردم خجالتی باشی
_در این مواقع فرق میکنه
میالد:که اینطور ،چرا اونوقت?
_فکر نمیکردم انقدر زود.....
میالد:بابا بسه  ،این اُمل بازیا چیه راحت باش
از اینکه بهم ،گفت اُمل ناراحت شدم اما به روی خودم نیاوردم و سکوت کردم.
جلوی در خاله اینا نگه داشت از ماشین پیاده شدم و بدون اینکه منتظرش باشم زنگو زدم و رفتم باال با خاله احوال پرسی
کردم و روی مبل نشستم.
محمدرضا:زنداداش چطوری?
_مرسی پسر خاله
محمدرضا:فدای زنداداش
_دیوونه
محمد رضا:چاکریم
میالد اومد داخل و درو بست و رو به محمدرضا گفت
میالد  :چاکرم ماکرم واسه خانوم من نیاها
محمدرضا:زنداداشمه خب
میالد:خب باشه
محمدرضا:ای بابا از دست تو
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خاله:آزمایش دادین؟
میالد:آره
خاله:برای رومینا توی راه چیزی نگرفتی بخوره؟!
میالد:گرفتم
خاله:خوبه گفتم تا ناهار حاضر میشه ضعف نکنه
_خیالتون راحت خاله جون
خاله:خاله به فدات دخترم اگه میخوای برو تو اتاق میالد استراحت کن
_چشم
از جام بلند شدم و گفتم:بااجازتون
میالد یه تای ابروشو داده بود باال و با نگاهش بدرقم میکرد،داشتم میرفتم که صدای میالد منو مجبور کرد ک نگاهش کنم.
میالد:فکر نمیکنی یه چیزى یادت رفت؟
_چی؟
میالد:نپرسیدی اتاقم کدومه؟
_اها،آره
میالد:حواس پرتیا،اتاق چهارمی آخری از آخر
_مرسی
میالد:خواهش
رفتم به سمت اتاقش همونطور که گفته بود در اتاق چهارمی رو باز کردم و از الی در داخل اتاقو نگاه کردم تا مطمئن شم اتاق
میالده،وقتی عکسشو باالی تخت دیدم با اطمینان رفتم داخل،دیزاین اتاقش مشکی و سفید بود.
به عکسش نگاه کردم که چقدر خودشو تو عکس گرفته.
همه جای اتاق رو از نظر گذروندم ،بعد خودمو روی تخت انداختم
در اتاق باز شد و میالد اومد داخل ،خودمو که خیلی راحت دراز کشیده بودم رو جفت و جور کردم و سیخ روی تخت نشستم
_ کاری داشتی؟
میالد:حق نداشتم بیام تو اتاق خودم؟
_ چرا
میالد:خب دیگه
_ منظورم اینه تو اتاقت چیکار داری؟
میالد:اومدم لباسمو عوض کنم
_ مگه نمیدونستی که من اینجا خوابم ،حداقل یه در میزدی !
میالد:بسه دیگه گیر دادیا
_ بی فرهنگ
میالد:ببین فکر نکن چون نامزدمی هیچی بهت نمیگما
_ بگو ببینم چی میخوای بگی
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میالد:خیلی حرف میزنی
_ اره حرف میزنم اما نه مثل تو..............
میالد:مثل من چی؟
_ اصال هرچی ،یادت باشه اُمل خودتی
موشکافانه نگاهم کرد و زد زیر خنده
_ ها؟خنده داشت
میالد :میگم اخه تو چرا توپت پره

_ که چی؟
میالد :نگواز حرفی که تو ماشین زدم ناراحت شدی
_ شدم
کنارم روی تخت نشست و دستمو توی دستش گرفت
میالد:اخ خانوم کوچولو من متوجه نشدم که تو ناراحت شدی
_ مهم نیست
میالد :نه مهمه واقعا دلم نمی خواست ناراحت بشی
_ خب عذر خواهی کن
میالد:چی
_میگم بگو ببخشید
میالد  :بهت خندیدما،بسه لوس شدی
_ به درک
میالد  :مامان گفته بود لباساتو که عوض کردی رومینارم صدا کن بیاین ناهار ،پاشو
_ تو که هنوز لباساتو عوض نکردی
میالد :تو برو عوض کنم میام
_ باشه
از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو اشپز خونه،خاله میزم چیده بود وفسنجون
حسابی بهم چشمک میزد
_ به به خاله جون دستتون درد نکنه چی هم پختینا
خاله:فسنجون دوست داری عزیزم ؟
_ بعله خاله جون ،خیلی
خاله:پس بخور که نوش جونت باشه
_ چشم
خاله:میالد کو ؟
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_ االن میاد
خاله:باشه
_ محمد رضا چی ؟
خاله:دوستش زنگ زد رفت گفت کار واجب داره
_ معینم از وقتی اومدم نیستا
خاله  :معین زاهدانه خاله به قربونت
_ زاهدان درس میخونه دیگه؟
خاله :اره
میالد اومد داخل اشپز خونه و با دیدن غذا دستاشو به هم مالید و روی صندلی کنار من نشست،بشقابش
و برداشت  ،برای خودش غذا کشید
خاله:میالد ؟
میالد  :جانم
خاله  :برا خانومت غذا بکش
میالد  :ای به چشم
_ خودم میکشم خاله جون
خاله:نه گلم پس میالد اینجا چیکارست ؟
میالد :اره رومینا پس من اینجا چیکاره ام
خاله:بسه جمله منو تکرار نکن
میالد:چشم

میالد بشقاب پر شده رو داد دستم و خودش هم مشغول خوردن شد ،اینقدر با اشتها و با ولع میخورد که اشتهای منم باز شد
،تقریبا هر دومون همزمان غذامونو تموم کردیم ،میالد ظهر بخیر گفت و رفت منم هر چه قدر تالش کردم ظرفارو بشورم خاله
اجازه نداد و گفت :برو پیش میالد من ظرفا رو خودم میشورم
با هزار زور باالخره وادارم کرد برم پیش میالد و استراحت کنم ،در اتاقش زدم و رفتم داخل  ،روی تختش دراز کشیده بود و
سرش تو گوشیش بود یه بالشت و یه متکا از توی کمد دیواری برداشتم و من هم روی زمین دراز کشیدم
میالد:مینا؟
_ هوم
میالد  :هوم چیه

_ بله
میالد  :عصر میخوایم بریم باغ رزرو کنیم
_ خب
میالد  :هیچی خواستم بگم که اماده باشی
_ باشه
میالد :؟من یکم میخوابم،یکی دو ساعت دیگه بیدار میشم میریم
_ باشه
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میالد:چرا رو زمین خوابیدی ؟
_ پس کجا بخوابم
میاد:تو بیا باال من بیام پایین
_ نه اشکال نداره
میالد:حتما؟
_ اره
میالد  :باشه من خوابیدم
_ بخواب
میالد خوابید و منم با گوشیم مشغول شدم ،یک ساعت گذشته بود و حسابی حوصله سر رفته بود ،یک ساعت شد و یک ساعت
و نیم شد دوساعت  .نمیدونم چرا بیدار نمیشدمگه نگفت دو ساعت دیگه بیدار میشم،از جام پا شدم و انقدر سر و صدا کردم
که باالخره بیدار شد

باصدای خواب آلودش بهم گفت:چته؟چرا داری بااتاق کشتی میگیری؟!

میخواستم زودتر بیدار شی!میالد :خب االن بیدارشدم ،که چی؟
آلزایمر داریا!میالد:چرا؟
قرار بود بریم باغ ببینیممیالد:وای ،پاک یادم رفته بود!
خوب شد یادت انداختممیالد:بزار سریع حاظرشم بریم
باشهوقتی دیدم داره لباساشو عوض میکنه،سریع رومو کردم اونور
لباساش رو که پوشید ،رفت سمت آینه و از کِشو دراورش ،چسب مو و سشوار و برس رو برداشت و دقیقاً ده دقیقه باموهاش
ور رفت
کالفه داشتم نگاهش میکردم،ازتو آینه نگاهم کردو پی به بی حوصلگیم برد ،لبخندی زد و سشوارش رو جمع کرد .
میالد:انگار حسابی حوصلت سررفته ها.
بعله خوبه میدونی.میالد:بریم پایین یه چایی بخوریم.

عه ،پس باغ چی؟!میالد:بعد چایی میریم دیگه.
-دیرنمیشه؟
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میالد:نه دیر نمیشه ،بریم.

باهم رفتیم توی هال وخاله برامون چایی و بیسکوئیت آورد  ،چایی رو مزه مزه کردم و وقتی مطمئن شدم داغ نیست ،با
بیسکوئیت چاییمو سر کشیدم.
فنجونای چاییمونو توی سینی گذاشتیم،میالد رفت تاماشینشو روشن کنه ومن هم کیفمو برداشتم،بعداز خداحافظی باخاله
اومدم بیرون .
میالد مثل همیشه توماشین ژست گرفته بودسریع سوار ماشین شدمو گفتم:خب،راه بیوفت.
پاشو روی پدال گازفشارداد و ماشین باسرعت ازجا کنده شد.
میالد باسرعت سرسام آوری رانندگی میکردوتمام سعیش این بود زود برسیم و چندتا باغ بتونیم ببینیم.
چسبیده بودم به صندلی و تکون نمیخوردم .
با صدای میالد که گفت:رسیدیم
پوف بلندی ازسر آسودگی کشیدم و دوش به دوش میالد راه افتادم به سمت دفترمدیریت باغ ،میالد ازمدیر اونجا خواست
تاباغ رو نشونمون بده.
باغ رو سرتاسر نگاه کردیم ومورد پسند هردومون شده بود،منم که دلم نمیخواست برم دیدن باغ های دیگه و االف بشم.
رضایتم رواعالم کردم.
میالد تاریخ عروسی رو ب ا صاحب باغ هماهنگ کرد ،وقتی صحبتاشون تموم شد ازباغ اومدیم بیرون  ،میالدقفل ماشینو باز کرد و
منم باخیال آسوده ازاینکه باغ روهم گرفتیم سوار شدم ،میالد هم سوار شد.
ایندفعه خودم ضبطو روشن کردم وصدای اولین آهنگو زیاد کردم.
میالد:میری خونتون؟
آرهمیالد:باشه
شام رو بامیالد خوردیم و بعدهم منورسوند خونه،بعداز تعارف
کردن که بیا داخل و میالد هم قبول نکرد ،خداحافظی کردم و اومدم داخل.
پریدم داخل خونه و باصدای بلند سالم کردم .
سالم به همه من اومدمایلیا:چه خبره؟خونه رو گذاشتی رو سرت!
خب اعالم حضور کردم دیگه .ایلیا:شوهر پیداکردی خوشحالیا
ایییش چه ربطی داشت !ایلیا:داشت !
حاال هرچی .ایلیا:چیکاراکردین؟
اول رفتیم آزمایش دادیم،بعدم باغ رزرو کردیم.ایلیا:باغ؟به این سرعت؟!
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آره خبایلیا:باشه ،مبارک باشه
فدات داداش گلم،ایشاهلل قسمت خودتوفرینازایلیا:ایشاهلل
مامان وریما کوشن؟ایلیا :ریماتو اتاقشه،مامانم گفت سردرد داره رفت خوابید.
پس منم میرم بخوابم که حسابی خسته ام.ایلیا:باشه،برو،شبت بخیر
شب توهم بخیررفتم تواتاقم و لباسامو عوض کردم ،چون صبح زود
بیدارشده بودم حسابی خوابم میومد،خودمو روتخت انداختم و اصالً نفهمیدم کی خوابم برد.
بامیالد هرروز میرفتیم دنبال کارای عروسیمون.

ازگرفتن حلقه و سرویس طال و آینه شمعدون  ،و لباس عروس تاتموم کردن خریدای عروسیمون و گرفتن آرایشگاه و دست گل
و فیلمبردار.

نهایتاً چهار روز مونده بود به عروسیمون،جهیزیم رفته بود خونه میالدو من و مامان و خاله شعله همشون رو چیدیم!
دلم میخواست این چهارروز رو همش استراحت کنم،تا خستگیم رفع ب
شه،اما هردفعه مائده و یگانه میریختن سرم و غرغر میکردن.
مائده ازاین موضوع شکایت میکردکه ریما چرا انقدر بی ذوق و بی تفاوته ،ناسالمتی عروسی خواهرشه ،هم خواهرش هم پسر
خالش!
درجواب مائده شونه باال مینداختم،اما خودم هم میرفتم توی فکر،واقعاً چرا؟
مامان که ناخوش احوال بودن ریمارو دلیل میکرد .
امروز روز عروسی بود
توی خواب نازم غرق بودم که یهو یه بالشت تلپی خورد تو صورتم  ،با ترس سیخ نشستم روی تخت و اطرافمو کنکاش کردم که
ببینم کی با بالشت زده تو صورتم
به مائده که کنار تخت بالشت به دست ایستاده بود و لبخند ژکوند تحویلم میداد نگاه کردم  ،اخمام رو کردم تو همو ،یهو خیز
کردم سمت مائده ،
مائده در اتاقو باز کرد و دویید بیرون منم دوییدم دنبالش اما یهو یادم افتاد که مائده بارداره
_هی مائده وایسا کاریت ندارم
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مائده:راست میگی؟یعنی وایسم؟
_آره دیوونه مگه تو حامله نیستی
مائده:باشه وای یادم نبودما خخخ
_بیا تو اتاق
پله ها رو گذروندم رفتم تو اتاقم
نگاهم به ساعت افتاد که ساعت هفت صبح رو نشون میداد جیغ بلندی زدم و گفتم:وای دیرم شد
آرایشگر گفته بود ساعت هفت صبح آرایشگاه باشم  ،حاال اگه همت میکردم
شاید یک ساعت بعد میرسیدم آرایشگاه ،

سریع به میالد زنگ زدم که بیاد دنبالم و بهش توضیح دادم که چقدر دیرم شده و ازش خواستم هر چه سریعتر خودشو
برسونه  ،خودم هم حاضر شدم و از مائده خواستم وسایل مورد نیازم رو جمع کنه
هول هولکی صبحانه میخوردم که مامان و مائده بهم میخندیدن
با تک زنگی که میالد بهم انداخت  ،مائده کاور لباس عروس و کفشامو دستم داد و منم رفتم بیرون  ،چون صبح بود  ،هوا خنکی
داشت  ،سوار ماشین میالد شدم و خمیازه بلندی کشید و سالم داد
میالد:سالم
_علیک سالم  ،حرکت کن دیگه دیرم شد
میالد:خب حاال نزن مارو
_پوووووووف
میالد خیلی آروم رانندگی میکرد  ،اعصابم حسابی داغون شده بود
_میالد حوصلمو سر بردی یکم تندتر برون دیگه
میالد:عه رومینا مگه نمیبینی خوابالوام؟
_خب که چی؟
میالد:چون خوابالوام ممکنه تصادف کنیم پس تند نمیرونم
_وای میالد ازت خواهش میکنم یکم تندتر برون  ،به خدا دیرم شد
میالد:باشه باشه اه اعصابمو ریختی بهم
_ببخشید  ،به خدا باید زود برسم
نیم ساعت بعد جلوی در آرایشگاه بودیم  ،سریع از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل وقتی از اومدن آرایشگر اطمینان پیدا
کردم
وسایلم رو از توی ماشین برداشتم  ،از میالد خداحافظی کردم و رفتم داخل  ،مانتوم رو از تنم در آوردم و با یه سارافون بلند
که تنم بود  ،ژیال خانوم منو روی صندلی نشوند رنگ
ترکیبیش رو روی موهام مالید
یک ساعت بعد موهامو شست و مشغول آرایش کردنم شد  ،بعد تموم کردن ارایشم رفت
سراغ موهام
بعد خشک کردنشون  ،سنجاق به دست موهامو حالت میداد و باالی سرم جمع میکرد  ،کار موهام هم ک تموم شد در آخر تاج
بلندی رو روی سرم گذاشت و کمکم کرد لباس عروسم رو تنم کنم
ساعت یک شده بود  ،به میالد زنگ زدم و ازش پرسیدم کجاست که گفت:با فیلمبردار نزدیک ارایشگاست

117

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان چشم هایی منتظرند

ده دقیقه بعد خانوم فیلمبردار اومد داخل آرایشگاه  ،بعد سالم و احوال پرسی باهام کمکم کرد برم جلوی در .
میالد با کت و شلوار مشکیش خواستنی تر از همیشه شده بود بااشاره اون خانوم دسته گل رو به دستم داد و شنلم رو بست ،
اخماشو کرده بود تو هم و داشت بادقت سعی میکرد دوطرف پاپیون شنلم رو به اندازه و دقیق کنه ،
لبخندی به دقیق بودنش زدم که متوجه لبخندم شد و کنار کشید .
گوشیش زنگ خورد که از توی جیب کتش گوشیش رو بیرون کشید و به خانوم ادهمی همون فیلم بردار اشاره کرد که فیلم
نگیره
چشمم به طور اتفاقی به صفحه گوشیش خورد نمیدونم اشتباه میکردم یا واقعا اسم ریما بود که رو صفحه روشن و خاموش
میشد میالد رفت اونور و مشغول صحبت کردن شد  ،دلم میخواست
بدونم ریما با میالد چیکار داره
تقریبا ده دقیقه بعد اومد سمت ما و از من و خانوم ادهمی عذرخواهی کرد
 .لبخند زورکی بهش زدم و باهاش به سمت ماشین رفتم  ،در ماشین رو برام باز کرد و
کمکم کرد سوار بشم خودش هم سوار شد و جلوتر از ماشین خانوم ادهمی راه افتاد
 .یه بغض روی گلوم سنگینی میکرد
میالد:رومینا
_بعله؟
میالد:حالت خوبه؟
_آره
میالد:پس چرا تو خودتی؟
_میالد؟
میالد:جانم؟
جانم گفتنش به دلم نشست و لبخند محوی زدم
_ریما چیکارت داشت؟
دستپاچه شد اما خودشو نباخت
میالد:کِی؟
_همین االن که زنگ زد
میالد :عزیزم فکر کنم داری اشتباه میکنی
_اما من خودم دیدم
میالد :یکی از دوستام که اسمش رامین بود زنگ زده بود ،شاید تو اشتباه ریما خوندیش
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_اما فکر نمیکنم
میالد:رومینا جان گفتم که اشتباه میکنی
_ باشه

دیگه بحثو کشش ندادم و بیخیال شدم  ،اما من مطمئن بودم که اشتباه نکردم و اسم ریما رو صفحه بود ،ولی دلم می خواست
به حرف میالد اعتماد داشته باشم پس خودمو قانع کردم که شاید واقعا دوستش بوده
رسیدیم به باغ ،رفتیم داخل اتاق عقد و روی صندلی هامون نشست
یم،چشممو توی اتاق چرخوندم
مائده و یگانه باقیافه ی بزک شدشون با شوق نگاهم میکردن
ریما با نگاه سرد و یخیش بهم زل زده بود و این موضوع اذیتم می کرد
بهش لبخند زدم که با یه لبخند سرد تر از نگاهش جوابمو داد
عاقد اومد
و مشغول خوندن خطبه عقد دائم شد
منتظر گرفتن جواب از من بود
دفعه ی اول مائده هول هولکی گفت:عروس رفته گل بچینه .
دفعه ی دوم هم یگانه گفت :عروس رفته گالب بیاره
یکی از دختر عمو های میالد که داشت باال سرم قند میسابید
توی دفعه ی سوم گفت :عروس زیر لفظی می خواد !
میالد دستشو توی جیب کتش کرد و یه جعبه مخمل قرمز در اورد و داد دستم نگاهی به مامان وبابا انداختم که کنار هم
ایستاده بودن
با صدای اروم گفتم:بااجازه پدر مادرم بعله .
صدای دست و جیغ بلند شد  ،مائده با ذوق کل میکشید و دست میزد ،عاقد بعد گرفتن بعله میالد یه دفتر بزرگ گذاشت
جلومون و ازمون خواست یکی یکی امضا بزنیم از زدن اون همه امضا خسته شده بودیم
باالخره تموم شد و عاقد قصد رفتن کرد  ،مراسم شروع شده بود و مهمونا اومده بودن

منو میالد بعد از گرفتن کادو هاو گذاشتن عسل توی دهن هم از اتاق عقد اومدیم بیرون و رفتیم قاطی مهمونا
روی مبل عروس و داماد نشستیم و به مهمونا و فامیل های نزدیک که مشغول رقص بودن نگاه کردیم وقتی همه از رقصیدن
سیر شدن منو میالد با هم رفتیم توی پیست رقص تا برقصیم
وقتی رقصمون تموم شد،سنگین و رنگین بر گشتیم سر جامون
شام سرو شد و این دفعه همه مشغول خوردن شدن ،خانوم فیلم بردار بعد از دراوردن کلی ادا و اطوار برای من و میالد رفت
تا بزاره ما غذامونو بخوریم
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 ،منو میالد عین قحطی زده ها غذا میخوردیم و میون غذا خوردنمون بلند بلند میخندیدیم ،مهمونا بعد خوردن شامشون میرفتن
و برامون ارزوی خوشبختی میکردن
همه ی مهمونا که کامل رفتن من و میالد هم سوار ماشین عروسمون شدیم  ،عروس کشون

هم شروع شد ،میالد بوق میزد و من از ته دل میخندیدم
باالخره رسیدیم خونه خود میالد  ،هممون از ماشین پیاده شدیم ،مامان و بابا برامون ارزوی خوشبختی کردن ،مامان نتونست
جلوی اشکاشو بگیره و رفت توی ماشین
ایلیا اومد جلو و منو سپرد دست میالد و بهش سفارش کرد مراقبم باشه ،شهاب و شاهین هم به تبعیت از ایلیا ،از میالد
خواستن که حواسش همیشه بهم باشه و از گل نازک تر بهم نگه
وقتی همه راهی شدن من و میالد هم رفتیم داخل .
خونمون ویالیی بود و پر از دار و درخت  ،میالد در یخچال رو باز کرد و یه لیوان آب
خورد وقتی دید دارم نگاهش میکنم گفت  :چیه تو هم آب میخوای ؟
_ نه مرسی
رفتم تو اتاق خواب و میالد هم پشت سرم اومد و درو بست .....

صبح زود با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم ،تماس مائده
رو ریجکت کردم و خودمو چپوندم توی حموم سریع یه دوش گرفتم و اومدم بیرون ،ربدوشامبرم رو تنم کردم و رفتم تو اتاقم
سریع لباس های راحتیم رو پوشیدم  ،بعدم موهامو سشوار کشیدم
،میالد هنوز خواب بود ،با کش موهامو جمع کردم و میالد رو به زور بیدار کردم و هولش دادم توی حموم تا یه دوش بگیره که
خواب از سرش بپره
ایندفعه خودم با مائده تماس گرفتم
مائده :الو سالم چطوری؟خوبی؟چه
خبر؟چیکار میکنی؟!
_ پوف چه خبرته ،سالم ،اره خوبم،سالمتی
مائده:چرا زنگ میزدم رد میدادی ؟
_ کار داشتم
مائده:باشه،میخواستم بگم مامانت داره برات صبحانه میاره
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_ باشه خب بیاره
مائده:کاری نداری؟
_ نه قربانت خدافظ
مائده  :خدافظ
گوشیو گذاشتم روی اپن

میالد هم از حموم اومد بیرون و رفت تو اتاق  .چند دقیقه بعد زنگ ایفون به صدا در اومد و میالد هم از اتاق اومد بیرون
میالد:کیه؟
مامانمهمیالد:باشه بگو بیاد تو
صبحانه آوردهمیالد:به به حسابی گرسنمه
آیفونو زدم و درو باز گذاشتم تامامان بیاد باال،وقتی اومد باال خودمو انداختم توبغلش وباهاش سالم و احوال پرسی کردم
سالم مامان جان خوش اومدیمامان:مرسی دخترم،حالت چطوره؟
خوبم،ممنون.میالد:سالم خاله جون خوش اومدی
مامان:مرسی پسرم
مامان سینی حاوی پنیرو کره و مرباو خامه و کاچی رو گذاشت روی میز و خداحافظی کردو رفت .
با میالد افتادیم روسینی و حسابی ازخجالت شکممون دراومدیم.
صبحانه رو که خوردیم لم دادیم روی مبل
میالد:آخیش گرسنم بودا
منممیالد:خب حاال چیکارکنیم؟
نمیدونم کهمیالد:بریم خرید؟
خرید؟خرید چی؟میالد:مایحتاج برای خونه .
-آها باشه بریم.
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میالد:پس حاظرشو.
رفتم توی اتاق خواب و سریع لباس پوشیدم
حاظر وآماده با میالدازخونه اومدیم بیرون .
حین مسیرباهم صحبت میکردیم .
امروز چرانرفتی دانشگاه؟میالد:نکنه میخواستی برم؟
میالد یه سوال؟میالد:هوم؟
تو شاگرد دخترم داری؟میالد:آره،چطور؟
همینجوریرسیدیم به فروشگاه ،یه سبد برداشتیم و خریدامونو ریختیم توش  .امازیاد بودن و تمومی نداشت
سر خریدن هرچی که باشه بامیالدمسخره بازی درمیاوردیم ومیخندیدیم،باالخره بعداز دو ساعت
خریدکردن ،خریدامون تموم شد .
میالد  :رومینا ؟
جانم ؟میالد  :بریم ناهارو جیگر بخوریم ؟
چی ؟ جیگر ؟!میالد  :آره ،مگه چیه ؟
هیچی ،بریممیالد :دمت گرم .
زدم زیر خنده و با محبت نگاش کردم ،سریع رفت سمت یه جیگرکی .

وقتی رسیدیم رفتیم داخل مغازه جیگرکی ،روی صندلی های پالستیکیش نشستیم و سفارشمون رو دادیم ،بعد یه ربع
جیگرامون رسید .با میالد میون خنده و شوخی جیگر خوردیم ،وقتی تموم شد راه افتادیم سمت خونه ،توی مسیر میالد گفت :
رومینا ؟!
بله ؟!میالد  :وقتی رسیدیم خونه ،میخوام در رابطه با یه موضوعی باهات صحبت کنم
در مورد چی ؟میالد :میگم حاال
باشهوقتی رسیدیم خونه،خریدارو به کمک میالد جابه جاکردیم و سرجاشون چیدیم.
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لباسام روعوض کردم و دوباره رفتم توی آشپزخونه بسته ی چایی روباز کردم و توی قوری ریختم،کتری رو پراز آب کردم و
گذاشتم روی گاز تابجوشه
موندم توی آشپزخونه تاچایی حاظربشه،
بعدیه ربع که آب جوش اومدریختمش توی قوری،یه ربع بعدهم دم کشید.
توی فنجوناچایی ریختم و توی یه پیش دستی بیسکوئیت چیدم .
سینی رو توی دستم گرفتم واز آشپزخونه رفتم بیرون،میالدنشسته بود روی کاناپه و باگوشیش ور میرفت وقتی نشستم روبه
روش،گوشیش روگذاشت کنارش و بهم لبخند زد
بفرما چایی تاسرد نشده.میالد:به به دست خانوم گلم دردنکنه
نوش جان،حاال بگومیالد:چیو؟
خودت گفتی یه چیزی میخوام بهت بگممیالد:درسته
خب؟میالد:رومینا من ازت یه خواسته ای دارم
چی؟میالد:خیلی دلم میخواد بهش عمل کنی
امیدوارم،حاال چه خواسته ای؟میالد:رومینا من دیگه دلم نمیخوادتو درس بخونی!
چی؟!میالد:رومینا من واقعاًمتاسفم اماازت خواهش میکنم!
میالدفکر نمیکردم اینوازم بخوای!میالد:گفتم که متأسفم.
امامن دلم نمیخواد درسو بزارم کنار!میالد:مگه من شوهرت نیستم؟
چرا!میالد:پس نظرمنم مهمه
همینطورهمیالد:پس بیخیال شو،خب؟
باشهسرمو باناراحتی انداختم پایین،چاییم روکه سرد شده بود رویه سره سرکشیدم،میالد دستشو دراز کردو زیرچونم گذاشت
بافشاری که به چونم آورد،مجبورشدم سرمو بیارم باال
با چشماش زل زد به چشمام
لبخندی زد و آروم گفت:اصال دلم نمیخواد قهر کنی
_قهر نکردم
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میالد:اما این لبای اویزون شدت میگه که قهریا
_میالد اما تو ...
میالد:من چی؟
_تو بهم روز آخر صحبتامون گفته بودی مشکلی با درس خوندن من نداری
میالد:آره گفتم
_پس چرا نظرت عوض شد؟
میالد:یکم که فکر کردم دیدم نمیتونم اجازه بدم بری دانشگاه بین اون همه پسر
_میالد آخه...
میالد:خیله خب بسه دیگه آبغوره نگیر  ،همین که گفتم
از روی کاناپه بلند شد و گفت:مرسی از بابت چایی
رفت سمت اتاق خواب و درو بست اشکی از چشمم افتاد رو صورتم .
از اینکه میالد اینقدر زود رنگ عوض کرد  ،دلخور بودم!

سینی رو برداشتم و بردم تو آشپزخونه  ،فنجونا رو اب کشیدم و رفتم تو اتاق خواب  ،میالد نشسته بود روی تخت و چندتا کاغذ
جلوش بود  ،می خواستم
بشینم کنارش که گوشیم زنگ خورد  .گوشی و دستم گرفتم و تماس خاله شعله رو وصل کردم
_الو؟سالم خاله جون
خاله:سالم عروس گلم حالت چطوره؟
_خوبم مرسی  .حال شما خوبه؟آقا حمید و محمدرضا و معین چطورن؟
خاله:من خوبم بقیه هم خوبن،فدات بشم
_خداروشکر
خاله:دخترم زنگ زدم بگم فردا شام بیاین خونه ما
_راضی به زحمت نبودیم خاله جون
خاله:زحمت چیه عزیز دلم؟فردا منتظرتونیم
_چشم خاله  ،حتما تشریف میاریم
خاله:باشه دخترم  ،سالم به میالدم برسون
_بزرگیتونو میرسونم  ،خدانگهدار
خاله:خداحافظ دخترم
گوشی رو گذاشتم روی میز و رفتم تا به میالد بگم
_میالد؟
میالد:بعله؟
_مامانت بود زنگ زد
میالد:چی میگفت؟!
برای فر
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دا دعوتمون کرد شام
میالد:ای بابا
_چیه؟
میالد:کی حوصله داره بره آخه
_خب اشکالی نداره میریم اونجا  ،میگیم و میخندیم دور هم
میالد:باشه
_شام چی بزارم؟
سرشو از توی کاغذا کشید بیرون و نگاهم کرد
میالد:قورمه سبزی
تک خنده ای کردم و گفتم:الحق که شکم پرستین
میالد:اصال هم اینجور نیست
_باشه شما راست میگی
رفتم تو آشپزخونه و هرچی الزم داشتم برای درست کردن قورمه سبزی روی کابینت گذاشتم  ،خودمو مشغول آشپزی کردم ،
پیازو پوست گرفتم و مشغول خرد کردنش شدم ،
انقدر سریع چاقو رو حرکت میدادم که یهو انگشتم رو بریدم ،
با دستم روی انگشتمو گرفتم و چاقو رو انداختم روی زمین  ،انگشتم حسابی باز شده بود و خونش بند نمیومد
میالد اومد توی آشپزخونه و با کنجکاوی نگام کرد
میالد:چیشد؟
_هیچی دستمو بریدم
میالد:حواست کجا بود؟
_نمیدونم  ،چاقو تیز بود
میالد:مشخصه
رفت توی دستشویی و با بتادین و چسب زخم برگشت  ،با دستمال کاغذی خون انگشتمو خشک کرد و با بتادین ضدعفونیش کرد
چسب زخم رو زد به انگشتم دستمو نگاه کردم و با قدردانی رو به میالد لبخند زدم
_ممنونم
میالد:یه قرمه سبزی خواستیما زدی خودتو شهید کردی
_بچه پرو
میالد:مراقب خودت باش الزم نیست عجله کنی
_باشه
از آشپزخونه رفت بیرون و منم مشغول ادامه کارم شدم  ،قرمه سبزی رو ،روی گاز گذاشتم و ساالد درست کردم  ،ساعتای
هفت و هشت بود که قرمه سبزی حاضر شد  ،میزو چیدم و میالد
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رو صدا زدم
اومد توی آشپزخونه و پشت میز نشست  ،بشقابشو برداشت و گفت:به به چه بویی راه انداختی خانومم
_بفرما بشین

براش غذا کشیدم و گذاشتم جلوش  ،قاشقشو دستش گرفت و شروع به خوردن کرد  ،انقدر با اشتها میخورد که میل منم باز
شد  ،غذامونو که تموم کردیم  ،میالد کمک کرد تا ظرفارو بشوریم ،
وقتی ظرفا تموم شد چایی ریختم و باهم چایی خوردیم  ،فنجونا رو نشستم و روی میز رهاشون کردم  ،میالد رفت تا بخوابه و
منم بعد یک ساعت رفتم تا بخوابم!
صبح که بیدار شدم  ،صبحانه رو آماده کردمو با میالد خوردیم ! میالد رفت دانشگاه و من توی خونه تنها موندم  ،حوصلم حسابی
سر رفته بود  ،نمیدونستم چیکار کنم که سرم گرم بشه  ،یکی از فیلمای میالدو داخل دستگاه دی وی دی گذاشتم و به تماشاش
نشستم
انقدر غرق فیلم دیدن بودم که متوجه نشدم دوساعت گذشته ،حسابی گرسنم شده بود .
از قرمه سبزی که دیشب مونده بود کمی گرم کردم و خوردم ،ظرف غذامو شستم و مشغول مرتب کردن آشپز خونه
شدم،ساعت شیش عصر شده بود ،گوشیم رو برداشتم و با میالد تماس گرفتم ،با صدای آروم جواب داد:
میالد:بعله؟
_ سالم میالد خسته نباشی
میالد:سالم ممنون
_ چرا آروم صحبت میکنی ؟سر کالسی
میالد:اره
_ مثال میخوای دست شاگردات آتو ندی
میالد :آره
_ باشه ،من دارم میرم خونه مامانت اینا
میالد:چرا؟
_ برم کمک کنم دیگه
میالد:برو
_ تو کی میای ؟
میالد:ساعت هشت
_ باشه میبینمت
میالد  :خداحافظ
از آروم صحبت کردنش دلم غنج رفت،سریع آماده شدم و قبل از این که برم ،یه زنگ هم به مامان زدم بوقای اخر بود که
جواب داد
مامان  :الو؟سالم دخترم
_ سالم مامان حالت خوبه؟
مامان :مرسی رومینا ،خودت چطوری ؟
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_ خوبم
مامان  :خداروشکر
_ کجایی مامان؟چقدر سر و صدا میاد
مامان :خونه خالتم  ،ایلیا و ریما و محمد رضا و معین خونه رو گذاشتن رو سرشون
_ عه مگه شما هم دعوتین ؟!
مامان  :آره  ،تازه میدونی چیه؟!
_ هوم ؟
مامان:خالت ،بابات و شهاب و شاهین و خانوماشونم دعوت کرده
_ جدی میگی؟
مامان :آره
_ باشه من دارم میام اونجا
مامان :بیا

تماسو قطع کردم راه افتادم سمت خونه خاله شعله ،کل مسیرو پیاده رفتم و یه ربع بعد رسیدم ،زنگو زدم و در باز شد  ،رفتم
باال
خودمو انداختم داخل و بلند سالم کردم
_ سالم به تمام حضار گرامی
همه جواب سالممو دادن و باهام احوال پرسی کردن
ریما خودشو انداخت تو بغلم و چلپ چلپ ب-و-سم کرد از رفتارش متعجب شدم و رو بهش پرسیدم  :ریما حالت خوبه
ریما :آره چطور؟
_ اخه چند روز بود پکر بودی
ریما :مریض بودم دیگه
_ اهان االن بهتری؟
ریما:آره خوبم
_ شکر
ایلیا  :ای بابا ریما ،رومینا رو کنتارات کردیا به ما هم بدش
_ به به جناب اقای ایلیا زبون باز کردی
ایلیا :ای بابا اختیار داری،یه خواهر زبون بفهم که بیشتر نداریم
رها:اوووی ایلیا ،دهنتو وا کردی هر چی دلت میخواد میگیا
ایلیا:زبونه خودمه ،دلم میخواد بگم
معیین :میبینم که این زنداداش من همه جا طرف دار داره
_ بعله پس چی ؟!
ریما :ایش حاال که این طور شد من قهر
محمد رضا:لوس
ریما:لوس عمته
معیین  :دختر بی تربیت
دیگه بی خیال جرو بحث کردن با بچه ها شدم و رفتم توی اشپز خونه  ،خاله تقریبا تمام کار هاش رو انجام داده بود و به کمک
نیاز نداشت
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فقط ازم خواست ساالد درست کنم  .از توی یخچال کاهو و خیار و گوجه و هویج و کلم قرمز و زیتون برداشتم و مشغول درست
کردن شدم و حین کار با خاله حرف میزدم .
ساالد تمو
م شد  ،تزئینش کردم  ،و تحویل خاله دادم  ،خاله به به و چه چه کرد و ساالدارو گذاشت تو یخچال  ،ساعت هشت و نیم بود اما
هنوز میالد نیومده بود  ،گوشیم رو از توی جیب شلوارم کشیدم بیرون ،یه پیامک از مائده داشتم (:میمون کجایی)
خنده ی ارومی کردم و براش نوشتم  :خونه خاله شعله
چند دقیقه بعد جواب داد  :ما هم تو راهیم
از پیامکا اومدم بیرون به میالد زنگ زدم
اما جواب نداد  ،صدای زنگ آیفون بلند شد  ،سرکی به سمت آیفون کشیدم که محمد رضا درو باز کرد !
_ کی بود ؟!
محمد رضا  :داداش میالد بود
_ آها
مامان از آشپز خونه اومد بیرون و در گوشم گفت:دختر خوب بیا برو جلوی در استقبال شوهرت
به حرف مامان گوش کردم و رفتم جلوی در  ،میالد اومد باال و یه لبخند تحویلم داد  ،با همه سالم و علیک کرد و نشست روی
مبل
میالد :یکی نیست یه چایی دست من بده
رفتم تو آشپز خونه و برای میالد چایی ریختم  ،چایی رو براش بردم و زیر لب گفتم  :خسته نباشی
میالد  :سالمت باشی
چایی رو برداشت و تشکر کرد  ،بعد اومدن مائده اینا وبابا  ،خاله مشغول انداختن سفره شد ،بهش
کمک کردمو غذا هارو چیدیم ،همه رو صدا زدم و دور سفره نشستیم ،انقدر همه سر شام گفتیم و خندیدیم که نفهمیدیم
غذامون کی تموم شد
شستن ظرفا رو ریما به عهده گرفت ،که سریع میالد داوطلب شد که به ریما کمک میکنه
منم رفتم نشستم پیش خاله و با بقیه گرم حرف زدن شدم  ،نیم ساعت بعد نگاهی به ریما و میالد کردم که پای سینک
همونطور که آهسته و آروم صحبت میکردن ظرف میشستن  ،رفتم توی آشپزخونه که میالد حرفشو قطع کرد و نگاهم کرد:چیزی
شده خانومم؟
_نه چطور؟
میالد:آخه یهو اومدی تو آشپزخونه
_همینطوری اومدم
ریما:من داشتم با پسرخاله میالد در رابطه با درسام صحبت میکردم
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_که اینطور  ،اوکی ادامه بدین
از آشپزخونه اومدم بیرون و کنار شاهین نشستم  ،دستمو انداختم دور گردنش
شاهین:باز چیه؟
_واه  ،خوبی به تو نیومده ها
شاهین:خوبی اونم از تو؟
_مگه من چمه؟
شاهین:هیچیت نیست
_بیخیال
شاهین:زندگی مشترک چطوره؟
_همچین میگی انگار یه ساله عروسی کردما
شاهین:خخخ درست
_تو پس کی میخوای عروسی کنی؟
شاهین:صبور باش دختر خوب
_چشم
میالد:خواهر و برادر خلوت کردینا

به میالد که داشت دستاشو خشک میکرد نگاه کردم و کنارم جا براش باز کردم  ،کنارم نشست و در گوشم گفت:بریم؟
_بریم
میالد:خداحافظی کن
_چشم
لباسام را پوشیدم و با همه خداحافظی کردم
همراه میالد رفتیم خونمون!
انقدر هر دو بی حوصله بودیم که به تخت نرسیده خوابمون برد ،صبح میالد با زور بیدارم کرد
دلم نمیخواست از خواب بیدار شم اما میالد انقدر دستمو
کشید که باالخره بیدار شدم  ،با غرغر نشستم روی مبل که میالد بردتم توی دستشویی و صورتمو آب زد
_اه میالد  ،ولم کن دیگه
میالد:چی چیو ولت کنم دختر خوب؟میدونی ساعت چنده؟
_هوم؟چنده؟
میالد:دوازده ظهر
_جدی میگی؟
میالد:بعله دیگه
_صبحانه خوردی؟
میالد:نه منتظر توام
_وای ببخشید  ،االن آماده میکنم
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میالد:باشه
سریع صبحانه رو آماده کردم و با میالد مشغول خوردن شدیم
میالد:رومینا؟
_جان؟
میالد:من میخوام تورو با فرهود و مینو آشنا کنم
_فرهود و مینو؟اونا دیگه کین؟
میالد:صمیمی ترین دوستای من
_صمیمی ترین دوستت یه دختره؟
میالد:منظورت مینوئه؟
_آره
میالد:فرهود و مینو از شاگردای من بودن که بعدها باهم صمیمی
شدیم  ،درضمن فرهود و مینو زن و شوهرن
_آهان
میالد:خیالت راحت شد حسود خانوم؟
_بعله راحت شد
میالد:خب نگفتی
_چیو؟
میالد:تو نمیخوای با فرهود و مینو آشنا بشی؟
_البته که میخوام
میالد:خب پس باهاشون یه قرار میذارم
_خوبه  ،کی ؟کجا؟
میالد:امروز
_همین امروز؟!!!
میالد:آره  ،چه اشکالی داره؟
_هیچی
میالد:ساعت شیش با فرهود قرار میذارم بریم لُژ
_چی؟لُژ؟
میالد:آره  ،مگه چی میشه؟
_هیچی
میالد:باشه پس قرار میذارم
_بزار
میز و جمع و جور کردم و ناهار گذاشتم  ،از اینکه میالد قرار رو توی لُژ خانوادگی یا همون قهوه خونه گذاشته بود ناراحت بودم
اما به روی خودم نیاوردم!بعد ناهار آماده شدم و با میالد رفتیم قهوه خونه ای که فرهود آدرس داده بود  ،رفتیم داخل و یه
پسر که روی یکی از تختا کنار یه دختر نشسته بود برای میالد دست تکون داد  .رفتیم نزدیکشون و رو به روشون نشستیم
فرهود و مینو به محض دیدن من با تعجب نگام کردن
فرهود:میالد ایشون همون خانوم...
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میالد به سرعت پرید وسط حرفش و گفت:اوممم چیزه...فرهود جان ایشون همسرم رومیناست  ،خواهر دوقلوی دختر خالم
ریماو خواهر ایلیا
فرهود:آهان که اینطور آخه من خیال کردم...
میالد:عه  ،بیخیال دیگه  ،بسه  ،مینو چطوری؟
مینو:خوبم تو چطوری؟
میالد:من هم عالی
از رفتار عجیب فرهود شوکه شده بودم  ،به ظاهر مینو نگاه کردم که با یه شلوار جین که زانوهاش پاره بود و یه مانتو که میشد
اسم پیرهن رو  ،روش گذاشت و یه شالی که فقط روی کش موهاشو گرفته بود  ،کنار ما نشسته بود  ،از اینکه فرهود براش
مهم نبود متأسف شدم.
فرهودسفارش دوتاقلیون ودوتا سرویس داد،مینو ازتوی جیبش یه پاکت سیگاربیرون کشید،یه سیگارازتوی پاکت برداشت
وگوشه ی لبش گذاشت
میالد هم ازتوی جیبش یه فندک درآورد وروشنش کرد،زیرسیگار مینوگرفت وبعدهم دوباره فندک رو برگردوندتوی جیبش
باچشمای گشادشده به مینو وسیگار کشیدنش نگاه میکردم.
نگاهی به فرهودانداختم که خیلی بیخیال سرش توی موبایلش بود،نمیدونستم غیرتش چطوراجازه میداد که مینوسیگار بکشه،
قلیونارو آوردن وسرویسارم گذاشتن روی تخت ،فرهود ازمیالدخواست تا قلیون روچاق کنه،میالد قلیون روچاق کرد ونی قلیون
روگرفت سمت من
میالد:رومینا بکش
اخمام روکردم توهم و پوزخندی به میالد زدم،انگار که اخم کردنم تأثیری داشته باشه،سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت
دلم میخواست این همنشینی هرچه زودتر تموم بشه و بریم
نه از فرهودخوشم اومده بود ونه ازمینو
ازاینکه میالد منوآورده بودپیششون خیلی کفری بودم ،خمیازه تصنعی کشیدم وگفتم  :میالد؟
میالد:جانم؟
من خیلی سرم دردمیکنه،میشه بریم ؟آخه خوابم میاد!میالد:به این زودی خوابت گرفته؟
آرهمیالد:باشه نیم ساعت دیگه میریم
میالد لطف ًافرهود:آخه به این زودی کجامیرین؟
گفتم که سرم دردمیکنهمیالد:باشه،بریم،داداش خ
وشحال شدم
فرهود:قربونت استاد
میالد:مزه نریز
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فرهود:چشم
ازفرهود و مینوخداحافظی کردیم وسوار ماشینمون شدیم ،درماشینو باحرص کوبیدم وسوار شدم!
میالد:عه!چته؟
هیچیمیالد:پَ مرض داری درماشینو اونطوری میبندی؟
مرضو توداریمیالد:رومیناچت شدیهو؟
این حیوونا کین منوآوردی پیششون؟میالد:درست صحبت کن
درست صحبت نمیکنممیالد:مگه فرهود ومینو چشون بود؟
پوزخندی زدمو سرموگذاشتم روشیشه پنجره و گفتم:
هیچی،هیچیشون نبودمیالد:برو بابا

دیگه جوابشو ندادم و توراه خونه هیچکدوم چیزی نگفتیم وقتی رسیدم به خونه،میالد ماشینو توی پارکینگ پارک کرد،از
ماشین پیاده شدمورفتم باال،درو باز کردم وخودموانداختم تواتاق،لباسامو که بوی قلیون و سیگار گرفته بود روعوض کردم و
انداختمشون توی ماشین لباسشویی ،درازکشیدم روی تخت و پتورو کشیدم روی سرم.
یک سال بعد
.
.
.
.
.

به جواب آزمایش توی دستم نگاه کردم و یه لبخند بی جون زدم کاغذ روچپوندم توی کیفم وسوار ماشین میالدکه دست من بود
شدم،استارت زدم و راه افتادم،رفتم سمت خونه وقتی رسیدم ماشینو پارک کردم ورفتم داخل خونه
میالد طبق معمول توی دانشگاه بود،بی حوصله کیفم روانداختم روی کاناپه وروی صندلی آشپزخونه نشستم
دستمو روی صورتم گذاشتم وبه زندگی رو هوام فکرکردم
به این بچه دوماهه ای که توی شکمم بود ومیالد هنوزاز وجودش خبرنداشت
به رفتار سردمیالد فکر کردم،به تکراری شدنم
به اینکه خوشبختی من فقط یک ماه دووم آورد.
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نمیدونم چیشد،نمیدونم چه اتفاقی افتاد فقط اینومیدونم که هیچ ارزشی برای میالدندارم
وقتی فهمیدم این موضوع روکه هروقت حرفی یا کاری میکردم

ومیزدم که به مزاج میالدخوش نمیومد منوبه بادکتک میگرفت وتحقیرم میکرد ،حتی اجازه نمیداد برم خونه ی مادرم ،امامن
چشم پوشی کردم هیچوقت هیچ اعتراضی نکردم.
تنها اتفاقی که توی این یک سال باعث خوشحالیم بود این موضوع بودکه مامان وبابا برگشتن کنارهم ودرکنار هم زندگی
میکردن
مائده یه دخترشبیه شهاب به دنیاآورده بود.
یگانه وشاهین دوماهی میشد که عروسی کرده بودن.
مامان باالخره باازدواج ایلیا وفریناز موافقت کرده بود اوناهم باهم نامزد بودن!
انقدر توی فکربودم که متوجه اومدن میالد نشدم،سرمو بلندکردم وبه چهرش نگاه کردم،ازش بدم میومد چون آزارم میداد اما
هنوزم عاشقانه دوسش داشتم .
میالد:بازکدوم گوری بودی؟
بیرون بودم.میالد:اینو که خودم میدونم  ،کجای بیرون بودی؟
_میالد من...
میالد:تو چی؟باز میخوای بهونه الکی بیاری؟
_نه
میالد:خفه شو
رفت طرف گاز  ،گاز رو روشن کرد شعلش رو زیاد کرد کتری رو گرفت دستش و برد سمت شیرآب تا پرش کنه
میالد:نگفتی کدوم قبرستونی بودی؟!
_به تو چه میالد؟هان؟مگه من زندانی توام؟
میالد:عه؟زبون وا کردی!
اومد به سمتمو دستمو گرفت و کشوندم سمت گاز دستش رو گذاشت روی گردنم ،سرمو خم کرد روی شعله روشن گاز.
تقال میکردم تا دستش رواز روی گردنم برداره  .اما توانم نمیرسید
_میالد تو رو به خدا ولم کن
میالد:خفه شو عوضی ولت نمیکنم  ،واسه من دم در آوردی ها؟
_میالد غلط کردم ولم کن
موهام اویزون شده بود روی شعله و میسوخت بوی سوختن موهام و صدای جلزش حالم رو بهم میریخت
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_میالد باشه ببخشید موهام داره میسوزه
همونطور که دستش روی گردنم بود  ،منو کشید باال و زل زد توی چشمام و از الی دندوناش غرید
میالد:میکشمت رومینا  ،سعی کن زبون درازی نکنی وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی
هولم داد و خوردم زمین  ،از آشپزخونه رفت بیرون و زیر لب فحش داد  ،همونطور که گریه میکردم از روی زمین بلند شدم و
رفتم توی اتاق  ،میالد هم توی اتاق بود اشکامو پاک کردم و رفتم داخل  ،لباسام رو عوض کردم و دوباره رفتم توی آشپزخونه
میدونستم اگه شام درست نکنم واسش بهونه میشه و دوباره کتکم میزنه  ،برنجو خیس کردم و پیاز سرخ کردم بوی پیاز خورد
توی دماغم و تمام محتویات شکمم اومد باال
دستمو جلوی دهنم گرفتم و رفتم سمت دستشویی  ،هر چی خورده بودم رو پس دادم!با احساس ضعف از دستشویی اومدم
بیرون و نشستم روی کاناپه  ،شالمو برداشتم و دور دهان و دماغم بستم
حالم که رو به راه شد دوباره برگشتم توی آشپزخونه و مشغول شدم.
شام که حاضر شد لنگ لنگون رفتم سمت اتاق تا میالد رو صدا بزنم .
چند تقه به در زدم و رفتم داخل  ،آروم زمزمه کردم:میالد شام حاضره
میالد:برو بیرون نمیخورم
_میالد گرسنت میشه ها
صداشو بلند کرد و گفت:اه گمشو بیرون دیگه گفتم که نمیخورم
_باشه
داشتم درو میبستم که صداش متوقفم کرد
میالد:هوی گوش کن ببین چی میگم  ،فردا دوستام میخوان بیان اینجا  ،گم میشی هر قبرستونی می خوای میری فهمیدی?
_آره
میالد:بیرون
درو بستم و رفتم توی هال ،نشستم روی کاناپه و مثل همیشه تنها کاری که از دستم بر میومد اشک ریختن بود  ،هفته ای
دوبار از خونه میرفتم بیرون چون دوستاش رو میاورد خونه  ،دوستایی که حتی نمیدونستم دختر بودن یا پسر حتی یکبار هم
ندیده بودمشون
من هیچ جا رو نداشتم برم و تمام مدتی که دوستاش میومدن
توی خیابونا پرسه میزدم تااینکه میالد خودش اجازه ورود به خونه رو صادر میکرد!
انقدر خسته بودم که همونطوری روی کاناپه خوابم برد  ،صبح باصدای میالد که بازم داد و بیداد میکرد از خواب بیدار شدم ،
گردنم خشک شده بود و دهانم هم خشک بود!
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رفتم توی آشپزخونه  ،در یخچال و باز کردم و بطری آب رو برداشتم اما یک آن میالد بطری آب رو از دستم کشید
میالد:چی میخوای؟
_تشنمه
میالد:اینجا بخور و بخواب ممنوعه اول صبحانه منو حاضر کن بعد آب بخور
_میالد تشنمه ،دهنم خشکه
میالد:همین که گفتم
همونطور که بطری آب دستش بود وایساد کنار شیرآب تا نتونم از اونجا آب بخورم  ،با ناراحتی میز صبحانه رو چیدم و چایی دم
کردم ،تمام مدت میالد تمام حرکاتم رو می پایید  ،رو کردم بهش و گفتم  :حاضره
بطری رو داد دستم و خودش نشست پشت میز
لیوان رو برداشتم و توش آب ریختم همش رو سر کشیدم و دوباره لیوان رو پر آب کردم و سر کشیدم !
وقتی از حالت تشنگی در اومدم بطری رو برگردوندم توی یخچال  .میالد بعد خوردن صبحانه حاضر شد و رفت طرف در .
میالد:من دارم میرم خرید کنم برای دوستام  .وقتی میام  ،خونه نباش فهمیدی؟
_آره
میالد:خوبه
داشت میرفت که صداش زدم
_میالد؟
میالد:بگو
_چرا اینقدر منو میرنجونی؟
میالد:دلم میخواد
_میالد من دوستت دارم
میالد:مرسی
رفت بیرون و در رو بست از جوابش دلم گرفت طوری که هیچکس به این اندازه قلبم رو نشکونده بود
صدای زنگ تلفن منو از افکارم کشید بیرون،گوشی رو برداشتم وجواب دادم.
_بعله؟
مامان:سالم دختر گلم چطوری؟
_سالم مامان مرسی شما خوبی؟
مامان:من خوبم مادر چه خبر؟
_هیچی سالمتی.
مامان:دختر تو معلومه کجایی؟دوهفتست خونه ما نیومدی،همش که قرار نیست من بیام،باباتم ناراحته ازت،خاله شعله هم
اینجاست،سالم میرسونه.
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_ببخشید مامان میگم که سرما خوردم یکم ،حال بیرون اومدن ندارم،از دل بابا در بیار به خاله هم سالم برسون .
مامان:چی بگم آخه دختر از دست تو،تورو خدا برو دکتر
_چشم میرم
مامان:کاری نداری؟
_نه مامان خداحافظ
مامان:خداحافظ.
گوشی رو سر جاش گذاشتم و به ساعت دیوار نگاه کردم ساعت یازده و نیم بود،دیگه باید میرفتم قبل اینکه دوستای میالد
برسن،آماده شدم و در جا کفشی رو باز کردم تا کفشم رو بردارم و برم،یهو یه فکری توی ذهنم جرقه زد.
من هنوز هم برای دیدن دوستای میالد کنجکاو بودم،به خاطر فکری که به سرم زده بود به خودم آفرین گفتم
اما یکهو ترس تمام وجودم رو گرفت ترس از عصبانیت میالدو دادو بیداد دوباره.
به خودم قوت قلب دادم و قبل رسیدن میالد کفشام رو گرفتم دستم و دوییدم سمت حموم.
میالد دیشب دوش گرفته بودو میدونستم امروز دوش نمیگیره ،توی حموم قایم شدم اما نفسام به شمارش افتاده بود،میالد
اگه میومد خونه و توی جا کفشی رو نگاه میکردو میدید یه جفت از کفشام نیست خیال میکرد من رفتم
نیم ساعت گذشته بود که صدای باز شدن در خونه اومد.
آروم از توی قفل سوراخ در ،بیرونو نگاه کردم  ،فقط در هال مشخص بود میالد که اومد داخل ،دوباره ترس تمام وجودم رو
گرفت! خودم رو دلداری دادمو آروم نفس میکشیدم.

یه ربع گذشته بود که صدای زنگ آیفون اومد،حاال از اینکه میتونستم دوستای میالدو ببینم خوشحال بودم.
میالد آیفونو جواب داد چون صداش اومد که گفت:بیا باال!
یه دیقه بعد صدای زنگ خونه اومد سریع از توی سوراخ قفل به بیرون زل زدم تا دوستاشو ببینم،میالد در رو باز کرد،
به کسی که توی چهار چوب در ایستاده بود خیره شدم،
سردرگم از اینکه اون اینجا چیکار میکنه هنوز بیرونو نگاه میکردم.
اما وقتی میالد آ-غ-و-شش رو به روی دختری که جلوی در بود باز کرد وسرش روتوی گودی گردنش فرو برد
.انگار که چیزی توی درونم فرو ریخت،از کنار در حموم اومدم کنار اما هنوز صدای خنده مستانه ریما که میالد رو عشقم خطاب
میکرد توی سرم بود
،باورم نمیشد تموم بدبختیای من زیر سر ریما باشه
باورم نمیشد که ریما باعث شده بود که میالد با من چنین رفتاری داشته باشه.
234#
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سُر خوردم روی زمین و اشکام پشت سرهم صورتمو خیس میکردن
به سختی جسم رنجورم رو از روی زمین بلند کردم،دستم رو گذاشتم روی دستگیره در حموم و به سمت پایین کشیدمش،درو
باز کردم و از حموم اومدم بیرون،میالدو رومینا با صدای در و دیدن من شوکه شدن و از هم فاصله گرفتن
چشمام هنوز خیس بود
خیره شدم به میالد و تمام تنفرم رو ریختم توی چشمام
_چیه؟مزاحمتون شدم؟
ریما و میالد هر دو به تته پته افتاده بودن اما انگار ریما زود خودشو جمع و جور و ریلکس کرد.
ریما:آبجی تو خونه بودی؟من اومده بودم تورو ببینم
پوز خندی زدمو رفتم جلوش ایستادم،میالد هم کنار من و ریما ایستاد
دستمو بلند کردم و محکم زدم تو گوش ریما ،هنوز دستم پایین نیومده بود که دست میالد فرود اومد توی صورتم...
صورتم رو آوردم باال و با بغض به میالد خیره شدم.
_نامردا
میالد:تو به چه حقی دستت رو ،روی ریما بلند کردی؟
_خجالت نمیکشین؟
ریما:خجالت؟من خجالت بکشم؟ تو باید خجالت بکشی.
_این شمایین که مرتکب گناه شدین نه من
ریما که انگار منتظر یه تلنگر بود تا حرفاشو بزنه یهو فوران کرد.
ریما:هــــه ،نخیر تو داری اشتباه میکنی،من و میالد از اولم هم دیگرو دوس داشتیم.از اولم مال هم بودیم این تو بودی که
پابرهنه پریدی وسط رابطمون.
_چرا ریما؟هـــان ؟چرا؟من که گفتم ،من که پرسیدم ازت،یادته؟
مگه یادت نیست اومدم بهت گفتم ریما تو میالد رو دوست داری؟
اما تو گفتی نه
ریما:پس چی؟نکنه انتظار داشتی بهت بگم آره دوسش دارم.
_به من بگین قضیه چیه؟
میالد:ریما همه چیو بگو
ریما:منو میالد حدود سه سال پیش به هم عالقه مند شدیم،پنهونی و دور از چشم همه ،من ومیالد انقدر به هم عالقه مند شده
بودیم که به هم محرم شدیم ،اون آخرا کار از کار گذشته بودو من باردار بودم !
اما میالد نمیخواست مسئولیت بچش رو به گردن بگیره ،نمیدونم چی شد که یهو همه چی بهم ریخت ،میالد هم سر یه شوخی
مسخره با تو ازدواج کرد فکر نمیکردم انقدر همه چی جدی بشه منم قبل اینکه همه بفهمن بچه رو از بین بردم.
از شنیدن حرفای ریما خیلی ناراحت بودم  ،زبونم بند اومده بود
نمیدونستم چی بگم
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_پس توی روز عروسی تو بودی که به میالد زنگ زدی؟
ریما:آره من بودم  ،بهش گفتم که پشیمونم اما میالد قبول نکرد
_شما...شما چیکار کردین با من؟
کیفم رو از توی اتاق برداشتم و رفتم سمت در بدون توجه بهشون از خونه اومدم بیرون  ،نمیدونستم چ
یکار کنم  ،نمیدونستم کجا برم ،
مغزم هنگ کرده بود و هنوز توی شوک حرفای میالد و ریما بودم ! تمام فکرم پر بود از کلمه (چرا من؟)
ساعت شده بود سه ظهر مسیر زیادی رو اومده بودم  ،ایستادم کنار خیابون تا یه تاکسی گیرم بیاد ،

یه تاکسی نگه داشت در عقب رو باز کردم و سوار شدم! سرم و تکیه دادم به ماشین  ،بی صدا اشک ریختم  ،گوشیم رو از توی
کیفم کشیدم
بیرون  ،هفت تا تماس بی پاسخ از میالد داشتم ،
رفتم توی گالریم روی دونه دونه عکسای میالد زوم کردم  ،فقط خدا می دونست که من چقدر دوسش داشتم
بازم بهم زنگ زد
ایندفعه رد دادم و گوشیم رو خاموش کردم  .به راننده آدرس خونه شهاب رو دادم  ،وقتی رسیدیم
کرایه راننده دادم و پیاده شدم و زنگ خونشون رو زدم  ،وقتی در باز شد رفتم باال  ،در خونه هم باز شد و مائده همونطور که
دخترش سارا رو بغل گرفته بود اومد به استقبالم ،
با دیدنش چونم لرزید و بغضم ترکید  ،خودمو انداختم تو بغلش و های های گریه کردم!
سارا از صدای گریه گردنم ترسیده بود به همین خاطر نق نقی کرد و اونم زد زیر گریه مائده مدام ازم میپرسید چیشده؟!
 ،شهاب با نگرانی نگاهم میکرد و سارا هنوز با صورت ترسیده به صورتم
نگاه میکرد ،
شهاب با چشماش ازم توضیح می خواست  ،دلم نمی خواست سکوت کنم تا خودم با دستای خودم ریما و میالد رو بهم نزدیک
کنم
پس لب زدم و همه اتفاقایی که تو این یک سال افتاده بود رو به شهاب گفتم .
میالد:
انقدر به رومینا زنگ زده بودم که کالفه بودم  ،هرچی تماس میگرفتم جواب نمیداد! چند ساعت از رفتنش گذشته بود و خبری
ازش نبود  ،ریما رو فرستاده بودم رفته بود  ،تمام فکرم درگیر رومینا بود  ،نمی تونستم به خودم دروغ بگم:رومینا برام عزیز
بود و دوستش داشتم  ،اما حس داشتن ریما و عشق قدیمیمون مانعم میشد!
رومینا:
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وقتی حرفام تموم شد شهاب از شدت عصبانیت صورتش به سرخی میزد! از جاش بلند شد و به طرف تلفن رفت
نمیدونستم به کی میخواد زنگ بزنه
ولی دیگه کاری نداشتم  ،برام دیگه چیزی اهمیت نداشت .
فقط می خواستم همه چی واسه همه روشن بشه!
صدای شهاب که پشت تلفن داد و بیداد میکرد میومد
نگاهی به مائده کردم که بهم بگه شهاب داره با کی صحبت میکنه
 ،انگار از نگاهم خوند چون آروم گفت:با،بابا صحبت میکنه .
رفتم توی اتاق خواب مائده اینا و در رو بستم!
دیگه صدای شهاب نمیومد  ،حرفاشو تموم کرده بود ،
گوشیم رو روشن کردم که سریع زنگ خورد  .مامان بود ،
حاال میدونستم دیگه همه فهمیدن جریان چیه

جواب مامان رو ندادم وقتی قطع شد پشت سرش ایلیا زنگ زد جواب کسی رو نمیدادم چون حرفی با کسی نداشتم!
مائده در زد و اومد داخل .
کنارم نشست و دستمو گرفت توی دستش
مائده:رومینا،حالت خوبه عزیزم؟
_تو چی فکر میکنی؟
مائده:رومینا اصال نمیدونم باید چی بگم  ،باورم نمیشه به خدا
_منم باورم نمیشه
مائده :رومینا چرا زودتر نگفتی اذیتت میکنه؟
_من...مائده من دوسش دارم
دستامو زدم رو صورتم  ،صدای گریم بلند شد  ،مائده بغلم کرد و سعی میکرد ارومم کنه ،
صدای زنگ آیفون اومد پشت سرش هم صدای مامان  ،صدای قدماش نزدیک شد .
اومد داخل و منو توی آ-غ-و-شش گرفت  ،مامان هم همراه من گریه میکرد
مامان:دخترم چیکار کردن باهات مادر  ،چی کار کردن باهات؟
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_مامانم دیدی چه به روزم اومد
مامان:باورم نمیشه ریما پشت این مسائل باشه
_االن کجاست؟
مامان :اومد خونه  ،باباتم انداختش تو اتاق و داشت باهاش حرف میزد
_مامان من چیکار کنم هان؟
مامان:اروم باش،از اون پسره عوضی طالقتو میگیرم
_مامان چی میگی؟دلم چی؟دلم پاره پارست

مامان:الهی فدات بشم مادر ،غصه نخور،پاشومادر پاشوبریم خونه
_چی؟خونه؟اونم خونه ای که ریماتوشه؟
مامان:اصال حواسم نبود ،پس بمون همین جا تاببینم چی میشه
مائده که نظاره گر بود گفت:آره رومیناتو بمون همین جا..
_شهاب کجا رفت؟
مائده:پیش ایلیا
_باشه
مامان:دلم اینجاست رومینا نمیدونم چجوری برم
_نه برو مامان برو
مامان:الهی بمیرم دخترم
_عه مامان بسه گریه نکن برو دیگه
مامان:باشه ،مائده حواست به رومیناباشه
مائده:چشم خیالتون راحت
مامان:رومینا مراقب خودت باش
_باشه
مامان رفت ومائده هم ازاتاق رفت بیرون
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!دوباره تنها شدم وتمام غم هام هجوم آوردن بهم!سرم رو روی بالشت گذاشتم وخوابم برد،دوساعت ازخوابیدنم گذشته بود
که بانوازشای دست کسی که روی موهام بود ازخواب بیدار شدم......
باگنگی به ایلیا نگاه کردم که آشفته وبهم ریخته بود!سرمو آوردم باال وبا یه لبخند که فقط لبام آویزون شد نگاش کردم
ایلیا :زورکی خندیدن بهت نمیاد
_می دونم
ایلیا:حالت خوبه؟
_نه
ایلیا:اعصابم خرده رومینا
_هوم
ایلیا:اصال وقتی فهمیدم چیشده داشتم دیوونه میشدم .انقد ریما روزدم که به غلط کردن افتاده بود...
_چییی؟؟ایلیا تو ریما رو زدی؟؟
ایلیا:آره .بیشتر از اینا حقشه
_خاله اینا هم فهمیدن؟
ایلیا :آره .نمیدونی چه میدون جنگی توخونه راه افتاده
بود..
_چطور؟؟
ایلیا:خاله اینا ریما رومقصرمیدونستن مامان ایناهم میالدو
_هه .عجب
دو تقه به در خورد،مائده هراسون اومد داخل
مائده:رومینا،داداش ایلیا ،آقا میالد پشت دره
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_میالد؟؟!
ایلیا:درو واکن بیاد تو
مائده:آخه.....
ایلیا:برو دیگه زنداداش .برو درو واکن
مائده:باشه  ،شهابم مثله اینکه میگه وا کن
مائده ازاتاق رفت بیرون و یک دقیقه بعد .صدای میالد اومد
در اتاق توسط میالد باز شد خودش هم اومد داخل .پشت سرش شهاب با یه قیافه اخمو که با یه من عسل هم نمیشد خورد
اومد
ایلیا ازجاش بلند شد وبا پوز خند رفت روبه روی میالد وایستاد
ایلیا:خیلی بی لیاقتی
میالد....:
ایلیا:همیشه تورو مثه برادر بزرگم میدونستم
میالد....:
ایلیا:اما تو همه چیو خراب کردی
میالد......:
ایلیا :احمق دِ یه چیزی بگو
صدای سیلی که ایلیا زد توی گوش میالد توی اتاق پیچید میالد هنوز هم سکوت اختیار کرده بود ..اما هرلحظه ایلیا عصبانی تر
میشد..زانوهام و توی شکمم جمع کردم .
شرمندگی رو توی چشماش میخوندم  ،اما دیگه بی فایده بود
ایلیا هنوز یه بند حرف میزد
اما میالد همچنان ساکت بود
ایلیا :اومدی اینجا که چی؟
میالد.....:
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ایلیا :حرف بزن
میالد:اومدم رومینا رو ببرم
ایلیا :عه؟ دیگه چی؟ نکنه خیال کردی من میزارم؟
میالد:چی میگی آخه؟ زنمه میخوام ببرمش
ایلیا:نه دیگه نشد ،انگار نفهمیدی من چی میگم! رومینا طالق میخواد
میالد :من طالقش نمیدم ؛ زوره؟
ایلیا  :اره فعال زوره  ،حاال هم برو بیرون
میالد عقب عقب از اتاق خارج شد
دلم میخواست صداش بزنم  :میالدم وایستا ببین داری پدر میشی
اما نمیتونستم
باید خفه میشدم  ،باید الل میشدم
صدای درهال حاکی از این بود که میالد رفت !
ایلیا عصبی دستی تو موهاش کشید  ،وقتی نگاهمو دید
سعی کرد لبخند بزنه
اومد کنارم و همون حرفای تکراری رو زد
دیگه گوشم پر شده بودبی توجه به ایلیا پتو رو کشیدم روی سرم
ایلیا وقتی فهمید حوصلم سررفته ،دیگه چیزی نگفت و اونم تنهام گذاشت
توی فکر و خیالم غرق بودم
آخه چرا باید میالد سر یه حرف الکی و سرلج افتادن با ریما منو بدبخت میکرد ،آخه چرا؟
یادآوری اتفاقات اذیتم میکرد
دلم میخواست یکی دستمو بگیره و منو ازتوی فکر و خیالتم بکشه بیرون
موبایلم رو دستم گرفتم و مشغول تایپ کردن پیام برای میالد شدم با این مضمون ( :من باردارم)
سِند رو زدم و پیام ارسال شد
اما هیچ جوابی از میالد برام نیومد
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بلند شدم و ایستادم جلوی آینه
شونه هام افتاده بود  ،صورتم رنگ پریده بود
چشمام بی حس بود ؛ آخ چشماب طفلکیم برای کی میباری؟
برای کسی که حتی پشیزی براش ارزش ندارم !!!
رفتم توی هال  ،مائده و شهاب نبودن  ،حدس زدم ایلیا رفته و اونا هم شاید تو اتاق سارا هستن
رفتم توی راه پله ،پله ها رو رد کردم و رفتم باال پشت بوم
خوشبختانه درش باز بود
پشت سرهم نفس میکشیدم
دلم هوای آزاد میخواست
رفتم جلوی جلو  ،وایستادم روی لبه پشت بوم
شالم از سرم افتاده بود و باد تکونش میداد
آروم زیر لب زمزمه کردم  :به سرم میزند این مرتبه حتما بپرم
دستمو گذاشتم رو شکمم و نوازشش کردم  :ببخشید مامانی .
پای راستم رو بردم جلو  ،پام تو هوا بود
چشمامو بستم و خودمو کشیدم جلو که....حس سقوط و زیر پام خالی شد......
چشمام رو بسته بودم و هرآن منتظر این بودم که بیفتم پایین
اما حس کردم کسی پشت لباسم رو گرفته و سعی داره منو بکشه باال
نمیتونستم چیزی بگم  ،انگار قدرت تکلمم رو ازدست داده بودم

فقط صدای نفسای کسی که نجاتم میداد برام آشنا بود
داشتم از هوش میرفتم
اما متوجه شدم که کسی منو روی زمین گذاشت و اسمم رو صدا میزد

 25سال بعد.......................

134

https://telegram.me/romancity

RomanCity

رمان چشم هایی منتظرند
رومینا :
داشتم لباسایی روکه خشک شده بود رو از طناب برمیداشتم
که صدای اشکان بلند شد

اشکان  :خانوم مگه نمیشنوی تلفن داره زنگ میخوره
لباسا رو  ،رها کردم و دوییدم داخل خونه
گوشی تلفن رو برداشتم و درحالی که دستامو با گوشه لباسم خشک میکردم ،جواب دادم
_بعله ؟
آوید  :سالم ،ببخشید شما نمیدونین این مادرمن کجاست که یه زنگ به من نمیزنه؟
_ آوید؟ تویی مادر؟
آوید  :عه مامان رومینا جدی منو شناختی؟
_ بسه پسر لوس نکن خودتو
آوید  :چشم هرچی شما امر کنی مادرمن
_چیکارمیکنی پسرم؟ حالت خوبه؟
آوید :بعله مامان حالم خیلی خوبه  ،شما حالت چطوره؟ آقا اشکان خوبه؟ رسا خوبه؟
_ همه سالم میرسونن عزیزمادر  ،از اوضاعت بگو
آوید  :بد به دلت راه نده مامان جان همه چی روبه راهه
_ الهی شکر
آوید  :مامان من دیگه باید برم ،کارینداری؟
_ نه پسرم مراقب خودت باش
آوید :چشم الهی قربونت برم مامان  ،نگران نباش انقدر  ،شما هم مراقب خودت باش ،خداحافظ
_خدانگهدارت مادر.
از شنیدن صدای آوید انرژی گرفته بودم
لبخند به لبام اومد و از بابت اینکه پسرم حالش خوبه خدا رو شکر کردم
اشکان  :آوید بود؟
_ اره عزیزم
اشکان  :بهش میگفتی یه سر بیا این ورا
_ تو که میدونی چقدر سرش شلوغه
اشکان  :خانوم عزیزم اینم میدونم که تو مادری و دلت برای آوید تنگ شده
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_ آره شده  ،ولی اون حالش خوب باشه منم خوبم
رفتم توی حیاط پشتی و بقیه لباسا رو جمع کردم
لباسارو بردم تو اتاق و بعد اینکه اتوشون زدم همشون رو یکی یکی تا کردم و توی کشوها جا دادم
به قاب عکس روی میز نگاه کردم
آوید و رسا  ،لبخند به لب به لنز دوربین نگاه میکردن
با اینکه هر دو از یک پدر نبودن
اما به قدری با هم صمیمت داشتن که
حتی لحظه ای از هم غافل نمیشدن
ورقزندگی من برگشته بود
درست  25سال قبل
همون موقع که وقتی داشتم خودم و آوید دوماهه رو از باالی چند طبقه پرت میکردم
شهاب نجاتم داد ....
حاال هم که به اون موقع فکرمیکنم به خاطر اشتباهم خودم رو سرزنش میکنم
که داشتم هم خودم رو از بین میبردم هم آوید رو .
میالد وقتی فهمید من باردارم
هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد
اما بعد از اینکه آوید به این دنیا پا گذاشت
من و میالد به صورت رسمی از هم جدا شدیم .
نگاهم رو از قاب عکس میگیرم
و میرم تو هال
اشکان داشت کتاب میخوند
آروم از کنارش رد میشم تا حواسش رو پرت نکنم
اما متوجهم میشه
اشکان :رومینا؟!
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_ جانم؟
اشکان :رسا کجاست؟
_ رفته خونه شهاب  ،ازاونجا با سارا میره بیرون
اشکان  :نزار انقدر این دختر بیرون ول بچرخه
_ چه اشکالی داره؟ نوجوونه باید تفریح داشته باشه نمیشه که توخونه حبسش کنم
اشکان :من که از پس تو برنمیام ،من هرچی میگم تو یه چیز ازتوش درمیاری
_ تو کتابتو بخون
میرم به طرف تلفن تایه زنگ به فریناز بزنم
شمارش رو میگیرم و منتظر می ایستم تا جواب بده
فریناز :بعله؟
_ سالم زنداداش چطوری؟
فریناز :سالم عزیزدلم ممنون شما چطوریایی؟
_ منم خوبم  ،ایلیا خوبه؟ تارا و تیام چطورن؟
فریناز  :ایلیا هم خوبه  ،بچه ها
هم ارادت دارن خدمت عمشون
_ ارادت بخوره تو سرشون ،ارادت به چه کارم میخوره؟ بگو بیان یه سر به عمشون بزنن
فریناز  :چشم روی چشمم
_ چشمات بی بال
فریناز  :میگم رومینا خوب شد تماس گرفتی اتفاقا میخواستم زنگ بزنم
_خواهش میکنم  ،چطور؟
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فریناز :میخواستم برای فردا دعوتتون کنم
_ به چه مناسب؟
فریناز  :مناسبت خاصی نداره عزیزم  ،خواستم همه دور هم جمع بشیم
خنده ای کردم و گفتم  :همه یعنی کیا؟
فریناز  :یعنی شما و شهاب اینا و شاهین اینا
_ باشه  ،حتما تشریف میاریم .
تماس رو که قطع میکنم
میرم توی حیاط
دوباره غرقمیشم توی گذشته هام
یاد آوری خاطراتی که بارها وبارها مرورشون میکنم
بعد ازبه دنیا اومدن آوید و جداییم از میالد حسابی افسرده شده بودم
تمام روزهام توی خونه شهاب همراه با آوید سپری میشد
حاضر نبودم برم توی خونه ای که ریما تو هواش نفس میکشه
تنها امیدم به زندگی آوید بود
میدونستم که هیچکی توی خانواده برخورد خوبی با ریما ومیالد نداره
اماهیچکدوم اینا مرهم روی زخمام نمیشد
صبحا همیشه برای قدم زدن میرفتم پارکی که نزدیک به خونه شهابه
بغل پارک یه لوازم تحریری بود  ،یه پسر جوون و خوش بر و رو ،فروشندش بود
همیشه که میرفتم پارک از رفتنم تا برگشتنم بهم خیره میشد
یکبارکه با مائده رفتیم همون پارک  ،گویا اون پسر جوان آدرس منزل ما رو از مائده پرسیده بود برای امر خیر
با خودم گفتم وقتی بفهمه من یک زن مطلقه ام که یه پسرهم دارم پا پس میکشه
اما اینطور نبود
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مراسم خواستگاری توی خونه شهاب برگذار شد
اشکان اون موقع  ۷۲سالش بود
جوابم بهش مثبت نبود
اما نصیحتای دیگران و حرفاشون منو وادار کرد تا تن به ازدواج با اشکان بدم
آوید اشکان رو دوست داشت
اشکان هم بی هیچ چشم داشتی بهش عشق میورزید
آوید هشت سالش بود که میالد ازم خواست پسرش رو پیشش برگردونم
جدایی از آوید برام درد طاقت فرسایی بود
آوید هم بی تابی میکرد اما عادت کرد به کم دیدن من
بعد رفتن آوید دوباره زندگیم پوچ شده بود
اشکان تالش میکرد تا من حال روحیم خوب بشه اما بی فایده بود
دلم پسرم رو میخواست
دلم آرامش میخواست
میالد،آوید رو با خودش برد و باهم از ایران رفتن
سالی دوبار میتونستم پسرم رو ببینم یا من به پاریس سفر میکردم
یا میالد آوید رو میاورد اینجا
یک سال بعد رفتن آوید من باردار شدم و یه دختر که بی نهایت به خودم شباهت داشت به دنیا آوردم
رسا کمی از تنهایی هام رو پر میکرد.
سرم رو با رسا گرم میکردم
تموم محبتای مادرانم رو خرج رسا و آوید میکردم
اشکان مرد خوبیه
یکبار نگفت رومینا انقدر نرو دیدن آوید
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توی تمام سختیا کنارم بود
همراهم بود
همدلم بود
بلعکس میالد که هیچوقت منو و احساسم رو درک نکرد
هیچوقت منو و عاشقانه هام رو نخواست
تمام احساساتم نسبت بهش پوچ شد
لبریز شد از نفرت
من هیچوقت میالد رو نخواهم بخشید
هیچوقت ازش نمیگذرم  ،هیچوقت
صدایی منو از دنیای گذشتم میکشه بیرون
ومنو به زمان حال میاره
رسا :باز تو چی غرقی مامان؟
لبخندی به چهره معصوم دختر 17سالم میزنم
_ کی اومدی دخترم ؟
رسا  :تازه
_ با سارا کجا رفتین ؟
رسا :رفتیم یکم خرید کردیم
_ باشه
رسا :فکرتو زیاد مشغول نکن مامانی
_توچیکاراین کارا داری؟ برو سردرسات عه
رسا:چشم چشم االن میرم
_ بدو
میام داخل خونه
شامم رو بار میزارم
یاد 25سال پیش افتادم  ،زمانی که برای میالد قرمه سبزی پختم و انگشتم رو بریدم
چقدراون شب میالد سربه سرم گذاشت
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به خودم نهیب زدم وگفتم رومینا بس کن تو یه زن شوهرداری و فکرکردن به مرد دیگه ای خیانت محسوب میشه
شام رو که همراه با اشکان و رسا خوردم
رفتم تا استراحت کنم،چشمام رو ،روی هم میزارم تا فکر کردن نیاد سراغم .
صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار میشم
میرم تو اتاق رسا و بیدارش میکنم برای مدرسه
صبحانه رو میخوره و میره مدرسه .
بعد رفتن رسا تلفنم زنگ میخوره با تعجب
که اول صبحی کیه که به من زنگ زده
گوشی رو میگیرم دستم
شماره آوید بود
_ جانم ؟
آوید :سالم مامان خوبی؟
_ ممنونپسرم  ،این وقت صبح چیشده
آوید :مامان؟
_جان؟
آوید  :من دارم جلویدر سگ لرزه میزنم
_ درست صحبت کن این چه حرفیه؟ کدوم در؟
آوید :جلویدرخونه شما
_ تو ایرانی؟کی اومدی؟ کی رسیدی؟
آوید :همین االن رسیدم  ،مامان بیا باز کن دیگه درو
_ الهی قربونت برم  ،وایسا اومدم
تماسو قطع کردم و دوییدم تو اتاق تا اشکان رو بیدار کنم
_ اشکان ؟ اشکان؟ اشکان پاشو
اشکان:هوم؟ چیه رومینا اول صبحی
_ اشکان پاشو از روی تخت  ،آوید جلوی دره
اشکان :آوید؟
_ آره دیگه پاشو  ،بچم یخ بست جلوی در
از اتاق اومدم بیرونو و دکمه آیفونو زدم تا در باز شد
چند ثانیه بعد آوید اومد داخل
از شوق دیدنش اشک تو چشمام جمع شد
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دستم رو ب-و-سید ومنو توی بغلش گرفت .
آوید :مامان گریت دیگه برا چیه ؟
_ هیچی پسرم  ،خوش اومدی
آوید :م
منون  ،آقا اشکان نیست؟
اشکان :من اینجام
اشکان  ،آوید رو در آ-غ-و-ش کشید و صمیمانه بهش خوش امد گفت
_ پسرم اگه یکم زودتر میومدی رسا رو میدیدی
آوید  :اتفاقا دیدمش جلوی در
_ جدی؟
آوید :آره  ،میگم مامان ول کن این حرفا رو
_ جان؟
آوید :من خیلی خوابم میاد مامان
_ برو تو اتاق رسا بخواب
آوید :باشه
آوید که رفت بخوابه منم رفتم توی آشپرخونه تا غذای مورد عالقه آوید رو درست کنم
همونطور که غذا درست میکردم
با اشکان صبحانه خوردیم
بعد صبحانه اشکان رفت بیرون
ساعت  11صبح بود رفتم تو اتاق رسا
آروم درو باز کردم
خیره شدم به آوید غرق در خواب
نشستم پایین تخت روی زمین
چهره آوید رو از نظر گذروندم  ،هیچ شباهتی به من نداشت
چشم و ابرو و لب و دهنش کپی پیست میالد بود
فقط رنگ موهای قهوه ایش رو از مادر خدا بیامرزم به ارث برده بود
تکونش دادم تا بیدار بشه
_ آوید؟ پسرم؟ مادر بیدارشو یه چیزی بخور ضعف نکنی
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همونطور که عین بچه ها چشماشو میمالوند و غر میزد رفت داخل دستشویی
توی دلم قربون قد رشید پسرم رفتم و براش صبحانه اماده کردم
سرمیز نشست و گفت :مامان؟
_ جان؟
آوید :همه مامانای دنیا انقدر مهربونن؟
_ نمیدونم پسرم  ،مامان من که مهربون بود
آوید:به مامان من نمیرسه که مامان من فرشته ست خخخخ
رسا که اومد با آوید خونه رو گذاشتن رو سرشون

غروب ساعت هفت همگی راهی خونه ایلیا و فرینازشدیم
وقتی رسیدیم فریناز درو برامون باز کرد و اومد به استقبالمون
ظاهرا ما آخرین خانواده ای بودیم که میومدیم  ،همه توی جمع حاضر بودن
تموم جمع به آوید خوش آمدن گفتن
اما آوید تمام حواسش به سارای بازیگوش بود
کنار فریناز نشستم و توی گوشش گفتم  :نیومده؟
فریناز  :نه میبینی که
_ دعوتش کردی؟
فریناز :مثل همیشه
رهام :عمه؟ چی تو گوش زنمو پچ پچ میکنی
_ مگه تو فضولیپسر؟
رهام :نه عمه فضول چیه؟ فقط کنجکاوم
_شاهین؟ پسرت عین خودت فصوله ها
آوید :عه عه رهام به مامان من تو گفتی نگفتیا
خنده و شوخی جمع باعث میشد روحیه بگیرم
کاش مامان بود و میدید روزای خوبم هست

بعد مهمونی برگشتیم خونه  ،رفتم نشستم تو آشپزخونه تا تنها باشم
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همه خواب بودن جز من
ذهنم دوباره سفرکرد سمت گذشته های دور
ریما از رفتار دیگران کالفه بود
از اینکه حتی میالدی که ادعای عاشقی میکرد پسرش رو به اون ترجیح داد و تنهاش گذاشت
ریما دیگه روش باز شده بود
به زور و دعوا حق االرثش رو از بابا گرفت و رفت
رفت و دیگه نیومد
فقط ماهی یکبار با مامان تماس میگرفت وخبر زنده بودنش رو میداد
چند سالیگذشت و مامان پیر شد  ،از غم نبود ریما پیر شد
از تمام غصه های من پیر شد
ودر آخر سکته کرد
بابا هم دو سال بعد مامان از دنیا رفت
ریما برای خاکسپاری مامان و بابا نیومد
دیگه هیچوقت بین ما نیومد
توی همه مهمونیا همه دعوتش میکردن اما ریما هیچوقت نمیومد
تنها کسی که هیچگاه توی هیچ مراسمی دعوتش نکرد من بودم
خسته بودم از مرور گذشته
انقدر خسته همونجا خوابم برد
صبح با نوازشای آوید بیدارشدم
آوید:چرا اینجا خوابیدی؟
کش و قوسی به بدنم دادم وگفتم :نمیدونم اصال کی خوابم برد
آوید :امروزمن به جای شما صبحانه آماده کردم
_ ای وای پسرم ساعت چنده؟
آویده :هشت و نیم
_ رسا کجاست؟
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آوید :آقا اشکان برد برسونتش مدرسه
_ آهان
با آوید صبحونه خوردیم
ساعت  9٫5صبح شده بود
_ آوید؟ به نظرت چرا اشکان دیرکرده؟
آوید :خب رسا رو برد دیگه
_ همیشه وقتی رسا رو میبره این ساعت خونست  ،یعنی کجا مونده؟
آوید :نگران نباش مامان گلم حتما مونده تو ترافیک
_شاید
یک ساعت گذشت که صدای موبایلم بلند شد
شماره اشکان بود
_ الو؟ اشکان؟ کجایی؟
اما جای اشکان یه خانوم صحبت کرد
خانوم :سالم  ،شماره شما تو لیست تماس صاحب گوشی آخرین تماس بود
_ شما کی هستی
خانوم:من پرستار بیمارستانم صاحب این گوشی و یه دختر خانوم دیگه که همراهشون بود ماشینشون چپ کرده
ذهنم هنگ کرده بود  ،دهانم خشک شد انگار صدای الو الو گفتن پرستار پشت گوشی توی سرم میپیچید
آوید اومد سمتم و با نگرانی صدام میزد
گوشی رو ازم گرفت و با پرستار صحبت کرد
نمیدونم با چه حالی آوید منو رسوند بیمارستان
مادر بودم ودلواپس بچم
زیر لب اسم رسا رو صدا میزدم
وقتی رسیدیم دست به دامن یکی از پرستارا شدم تا منو ببره دخترم رو ببینم
اما با حرفی که زد دنیا دور سرم چرخ خورد
دستم رو به لبه ی صندلی گرفتم تا نقش بر زمین نشم
آوید مدام اشک میریخت و دلداریم میداد
رسای من  ،دختر من  ،نتونسته بود تا بیمارستان طاقت بیاره
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اشکان هم یک ساعت بعد ازاینکه به بیمارستان رسیدن فوت کرده
تحمل این همه درد برام سخت بود  ،کارام دست خودم نبود
خودم رو میزدم و جسمم رو به دیوارای بیمارستان میکوبیدم
اسم رسا رو فریاد میزدم
حس میکردم همین حاالست که حنجرم پاره بشه
ته گلوم میسوخت
جگرم آتیش گرفته بود
مادر بودم و
بچم ازدستم رفته بود
سخت بود ......
خیلی سخت بود !!!
انقدر توی مراسمای کفن و دفن خود زنی کرده بودم که تمام بدنم کوفته بود و درد میکرد
باور این اتفاق برای همه ما سخت بود
خصوصا من
خونم ساکت بود
دیگه رسا نبود که بازیگوشی کنه
دیگه اشکان نبود که مدام غر بزنه و بگه :خانوم باز که تو فکری ؟!!!
آه بلندی از ته دل سوختم کشیدم
حالم برای هیچکس قابل درک نبود
نگاهم روی آوید بود ،پسرم خسته بود  ،ازبس که دنبال تمام کارها بود
..........................................................

دوسال از مرگ دخترم وپدر دخترم گذشت
سخت گذشت خیلی سخت
حداقل برای من
آوید پسر مسئولیت پذیرم توی راه ایران و فرانسه همیشه در رفت و امد بود
هم به من سر میزد هم به میالد
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همیشه سعی کرد کاری بکنه تا من فراموش کنم
گرچه مرگ رسا برای اونم سخت بود
اما هیچ وقت به روش نیاورد تا مبادا من غصم بگیره
یگانه اومده بود و تمام عکسای رسا و اشکان رو از خونه من جمع کرده بود
با صدای آوید به سمتش برگشتم
آوید:مامان میشه یه درخواستی بکنم؟!
_ جان پسرم؟
آوید :شما نمیخوای برا من آستین باال بزنی؟
با ذوق به چشماش نگاه کردم
_خیره  ،کی هست؟
آوید :مامان به نظرت دایی شهاب دخترشو میده به من تا عروس شما بشه؟!
_سارا؟ باید حدس میزدم!
آوید :بعله دیگه
_ پس پسرم کی بریم خواستگاری؟
آوید :هان؟ اوممم امروز
_ واه پسر خوب ،هولی چرا ؟
آوید :پس کی؟
_ بزا زنگ بزنم به مائده
با مائده تماس گرفتم و مشغول تعریف کردن جریان برای مائده شدم
با کسب اجازه از شهاب قرارشد فردا بریم خواستگاری
آوید سرازپا نمیشناخت و مدام زیرلب با خودش آهنگ میخوند
روز خواستگاری همه چی به خوبی و خوشی پیش رفت و آوید و سارا به هم محرم شدن تا هفته بعد که عروسیشون بود
همه توی این یه هفته توی هول و وال بودیم

دوروز مونده بود به عروسی آوید
توی خونه تنها بودم ،آوید و سارا طبق معمول دنبال کاراشون بودن
موبایلم زنگ خورد  ،از روی عسلی برداشتمش و به شماره ناشناس خیره شدم
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تماس رو وصل کردم و صدایی که منو غرق کرد توی خودش  ،انقدر غرق که نتونستم جواب سالمش رو بدم
هم من سکوت کرده بودم هم اون ! صدای نفسهای پی در پیش روی مغزم بود
_ چی میخوای؟
میالد :حرف بزنیم
_ چی بگیم؟
میالد :میخوام باهات صحبت کنم
_ اما من هیچ حرفی برای زدن با شما ندارم
میالد :خواهش میکنم
_27سال پیش خیلی مغرور بودین  ،خواهش نمیکردین
میالد :رومینا  ،اجازه بده ببینمت
چی میگفتم در جوابش؟! فقط سکوت کردم
بعد از 27سال صداش رو شنیده بودم چقدر صداش بم و مردونه تر شده بود
میالد :الو؟ الو؟
صدای الو الو گفتناش اجازه توی فکر رفتن رو بهم نداد
_ بگو
میالد :رومینا خواهش میکنم بزار ببینمت
_ شما کجایین؟
میالد :من ایرانم
_ کجا ببینیم همو؟
میالد:بیا به آدرسی که بهت اس ام اس میکنم
_ باشه
تماس روقطع کردم بالفاصله آدرس رو برام فرستاد و کلمات  :امروز ساعت پنج  ،رو کنارش ضمیمه کرده بود
لرزش دستام رو به وضوح حس میکردم
استرس داشتم از بابت اینکه قراره مردی رو ببینم که باعث ویرونی زندگی من شد
به خودم قوت قلب میدادم و خودمو آروم میکردم
تا ساعت شیش تو خودم بود و حالم دست خودم نبود
آماده شدم و قبل از ساعت شیش به رستورانی که میالد آدرس داده بود رفتم
تمام رستوران رو از نظر گذروندم  ،میالد هنوز نیومده بود
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به سمت گوشه رستوران که جای دنجی بودو زیاد توی چشم نبود رفتم
سرم رو انداختم پایین ودر جواب پیش خدمت که گفت  :خانوم چی میل دارید؟!
گفتم :منتظر کسی هستم
چند دقیقه بود متوجه کسی شدم که صندلی روبه روم رو کشید عقب وروی اون نشست
سرم رو با طمانینه بلند کردم و به مردی که جلوی روم نشسته بود خیره شدم
مردی با موهای جوگندمی و عینک قاب مشکی و صورت جا افتاده که هنوزم چهرش جذاب وگیرا بود
میالد  55ساله مقابل منِ  45ساله بود
به سختی لب از هم گشودم و زیر لب گفتم  :سالم
با همون صدای بم گفت :سالم

سکوت بینمون سنگین بود و آزارم میداد  ،پیش خدمت دوباره اومد و سفارش گرفت بعد ازگفتن میارم خدمتتون از میزمون
دور شد
میالد :چقدر جا افتادی
_ منظورت اینه که پیر شدم؟!
میالد :ازمن که بیشتر شکسته تر نشدی
_ لطفا حرفاتو بزن
میالد :رومینا اگه گفتم همدیگرو ببینیم به این خاطر بود که تو باید یه حرفایی رو از من میشنیدی
_ شروع کن
میالد:رومینا  ،بعد این که جدا شدیم هیچ چیز اونطوری که میخواستم پیش نرفت ! یه چیزی آزارم میداد نمیدونم عذاب
وجدان بود یا چیز دیگه
همش جلوی چشمم بودی ،به سمت هرچی میرفتم برام زنده میشدی  ،بعد جداییمون پشیمون بودم هیچ انگیزه ای برای زندگی
نداشتم
مامان اینا طردم کرده بودن فقط معین گاهی احوالم رو میپرسید ،من اون زمان تازه فهمیده بودم که دوستت داشتم اما عشق
قدیمی ریما کورم کرده بود ومانع این میشد که تورو ببینم با خودم گفتم برمیگردم ایران و دل ر
ومینا رو دوباره به دست میارم اما خبر ازدواجت بهم رسید  ،رومینا نمیدونی چه حالی داشتم تمام امیدم ناامید شد
دقیقا بعد جداییمون قید ریما رو هم زده بودم
تلفناشرو جواب نمیدادم و کامال دورش رو خط کشیده بودم
با خودم گفتم چرا اجازه بدم آوید تو دستای یه مرد دیگه بزرگ بشه  ،آوید رو که ازتو گرفتم تمام وقتم رو صرف آوید کردم
با تمام محبتی که به آوید میکردم هرچه قدر که بزرگ تر میشد فکر و ذهنش معطوف به تو بود
میدونستم با این که ازت دوره اما تو براش عزیزتر ازمنی
خبر مرگ دخترت و همسرت خیلی ناراحتم کرد اینو واقعا میگم
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همراه با یه پوزخند و یه قیافه مسخره داشتم به حرفای صدمن یه غازش گوش میدادم نمیدونستم هدفش از این حرفا چی
بود فقط میخواستم این دیدار بیهوده هرچه زودتر تموم بشه
_ پس به خاطر مرگ عزیزای من ناراحت شدی ؟ هان؟
میالد :آره  ،باور کن
_ چی فکر کردی تو با خودت؟ مسبب تمام این اتفاقات خود تویی  ،خود تو ! تو باعث شدی من دخترمو ازدست بدم تو باعث
شدی اگه دختر من زیر خروار ها خاک خوابیده ! اگه تو به من خیانت نمیکردی اگه تو زندگی منو خراب نمیکردی دیگه رسایی
نبود که به خاطرش من سیاه پوش بشم دیگه اشکانی نبود که مدیون خوبیای بی حد و اندازش باشم دیگه خواهرم تو غربت
نبود  ،تو باعثشی اگه مادرم سکته کرد تو باعثشی اگه آوید بچه طالق شد تو باعثشی تو
صدام رفته بود باال  ،از شدت عصبانیت نفس نفس میزدم
تمام افرادی که توی رستوران بودن به ما خیره شده بودن
میالد از حرفای من شوکه شده بود
کیفم رو از روی میز برداشتم و به سرعت از رستوران اومدم بیرون
جلوی اشکایی از چشام میریخت رو نمیتونستم بگیرم
دگرگون بودم  ،بازدن اون حرفا خالی شدم از هرحسی  ،دیگه به میالد اجازه نمیدادم احساساتم رو به بازی بگیره
هرچند دیگه برای گول خوردن زیادی بزرگ بودم
با صدای موبایلم دستمو توی کیفم کردم و به دنبال موبایلم گشتم  ،وقتی پیداش کردم به صفحش نگاه کردم  ،اسم آوید بود
که چشمک میزد
دماغمو کشیدم باال و اشکامو پاک کردم
و نوار سبز رو کشیدم
_ جانم پسرم ؟
آوید :سالم زندگیم کجایی
_ بیرونم شما کجایین
آوید :من اومدم خونه شما  ،سارارم رسوندم خونشون کمی خستگی درکنه  ،مامان جان خوبه حالت؟
_ آره چطور؟
آوید :صدات گرفته ها
_ نه خوبم  ،باش تا بیام
آوید:چشم
برا اولین تاکسی که دیدم دست تکون دادم و خودمو به خونه رسوندم
به اس ام اسی که به گوشیم اومد نگاه انداختم از میالدبود
نوشتش رو از بر کردم و به خودم گفتم :رومینا مبادا بازم نادونی کنی  ،مبادا خام حرفاش بشی
داخل خونه شدم  ،آوید دراز کشیده بود رو کاناپه وچشاش رو بسته بود
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رفتم طرفش و با لبخند به تنها یادگاری که میالد برام گذاشته بود با عشق خیره شدم
انگار سنگینی نگاهمو حس کرد به آرومی الی چشماش رو باز کرد
آوید  :مامانم به چی نگاه میکنی
_ به تموم دنیام نگاه میکنم
آوید :مامان؟
_ جانم عزیزم؟
آوید :دوست دارم
_ من بیشتر پسرم
آوید :چرا همیشه انقدر کم حرفی مامان
_ تو چی؟
آوید؛ منچی؟
_چرا هیچ شباهتی به من نداری  ،همه چیت شبیه پدرته
آوید لبخند عمیقی زد و دستم رو بین دستاش فشرد .
روز عروسی فرا رسیده بود  ،توی باغ منتظر اومدن عروس و داماد بودیم
روسریم رو کشیدم جلوتر  ،میالد مدام با نگاهش منو میپایید ،پچ پچ آشناها اذیتم میکرد
ولی سعی میکردم بی توجه باشم به حرفای دیگران  ،صدای نوشین همسر معین بلند شد که گفت  :عروس دوماد اومدن
لبخند خجلی زدم و رفتم سمت در ورودی
از دیدن آوید تو کت و شلوار عروسی دلم ضعف رفت همونطور که توی روز عروسی خودم با دیدن میالد دلم غنج رفته بود
تا تموم شدن مراسم  ،میالد مدام منو زیر نظر داشت  ،دیگه کالفه شده بودم
مهمونا که عزم رفتن کردن پوف بلندی از سر آسودگی کشیدم
آوید و ساراهم رفتن به خونه جدیدشون
نمیدونم چرا  ،اما فضای خونه خفه بود  ،احساس تنهایی میکردم
ساعت پنج صبح بود اما خوابم نمیبرد
همش غلت میزدم به این سمت و اون سمت
شب چشم روچشم نذاشتم  ،ساعت هفت صبح رفتم پیاده روی و با یه نون سنگک برگشتم خونه برای صبحانه
صبحانه که خوردم باز تنهایی بهم هجوم آورد  ،حوصلم سر رفته بود
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به سارا زنگ زدم و حالش رو پرسیدم وقتی مطمئن شدم حالش خوبه  ،خداحافظی کردم
باز یه اس ام اس از میالد بهم اومد
که نوشته بود  :میدونم دیگه برنمیگردی پیشم میدونم ! ولی فقط ازت یه خواهش دارم
براش تایپ کردم  :بفرما
برام ارسال کرد  :میشه منو ببخشی؟!
براش فرستادم  :نه  ،حتی اگه من ببخشمت خدا هیچوقت تورو نمیبخشه .

دیگه تنهایی برام عادی شده بود  ،اما آوید کنار تنهایی هام بود
تنها نبودم  ،آوید بود  ،سارا بود ....دیگه کی بود؟ هیچکی نبود
تنها بودم  ،نبودم؟!
چاییم رو فوت کردم تا سرد بشه  ،اما خیلی جوشیده بود  ،به بخارش خیره شدم و مدام فوت کردم
اما سرد بشو نبود  ،کالفه از روی کناپه بلند شدم و از پنجره بیرونو نگاه کردم

قلبم درد میکرد  ،منتظر کی بودم ؟! چشم به راه کی بودم که بی قراری میکردم
با استرس زیاد رفتم سمت تلفن و با تنها شماره ای که ازش داشتم تم
اسگرفتم
بوق خورد  ،بوق خورد  ،بوق خورد.....ولی جواب نداد
از جواب دادنش نا امید شدم ولی دوباره تماس گرفتم
اینبار جواب داد  ،صدای خانومانه و آرومش پیچید توی گوشی
ریما:بعله؟
انگار الل شده بودم  ،صدام به زور از ته گلوم در اومد
_ سالم
ریما  :رومینا.....رومینا خودتی؟
_ خودمم
ریما  :اشتباه زنگ زدی ؟ بعید میدونم با من کاری داشته باشی
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_ نه اتفاقا با خودت کار دارم
ریما  :واقعا ؟
_ آره  ،ریما کجایی تو ؟ کجا رفتی؟  27ساله ندیدمت
ریما  :نگو ناراحتی که باورم نمیشه  ،آره من رفتم چون خجالت زده بودم  ،پشیمون بودم
_ بایدم میبودی

ریما :رومینا من دیر فهمیدم  ،دیر فهمیدم که میالد خواه و ناخواه بهت عالقه مند شده بود  ،خیلی دیر فهمیده بودم که میالد
حتی وقتی اسمتو میشنید شل میشد
_ دیگه این حرفا مهم نیست
ریما :رومینا من رفتم تا شما راحت باشین  ،منم خسته بودم منم بریده بودم ! من  27ساله که تنها موندم 27ساله که تحمل
میکنم این تنهایی کذایی رو
_ ریما تمومش کن
ریما :چیو تموم کنم؟ تو اصال میتونی از کارای من بگذری؟ میتونی منو ببخشی؟ میتونی؟ هان؟میتونی رومینا؟
_ من فراموش کردم گذشته ها رو  ،ریما بسه هرچی مشکل پیش اومد بسه بدبختیامون  ،بهتره خودمون تمومش کنیم
ریما :رومینا من واقعا متاسفم ،من شرمنده ام  ،منو ببخش ازت خواهش میکنم رومینا
_ من بخشیدمت ولی ....ریما برگرد  ،برگرد کنارمون باش
ریما  :نه رومینا ازم نخواه ،من برنمیگردم  ،من به زندگی 27سالم خوگرفتم  ،برنمیگردم ،اینجا ادامه راه زندگیمرو میرم  ،کسی
حتی به برگشتن من فکر نمیکنه ،من دلتنگ میشم اما برنمیگردم دلم میخواست بچه های برادرام رو ببینم  ،دلم میخواست منم
مثل تو باهمشون خو بگیرم منم میخوام سارا و سیپیده ورهام و رامتین و تارا و تیام رو ببینم اما با ندیدنشون کنار اومدم مهم
تر از همه آویده که دلم همیشه براش پر میزنه اما من میدونم آوید از خاله ای که زندگی پدرومادرش رو ریخته بهم بیزاره
_ ریما
ریما :هیس رومینا هیچی نگو سعی نکن دلداریم بدی  ،ممنونم ازت که منو میبخشی اما من هیچوقت خودم رو نمیبخشم بابت
تمام بدی هایی که در حق خانوادم کردم  ،رومینا خوشحال میشم گاهی باهام تماس بگیری و منو از تنهایی دربیاری
_ حتما
ریما :خدانگهدار
منتظر جواب من نموند و تماسو قطع کرد  ،هیچ گاه خیال نمیکردم ریما انقدر دلش پر باشه
اما تمام حرفاش حقیقت بود یه حقیقت تلخ که اینجا هیچکس منتظر ریما نبود  ،بچه های شهاب و شاهین و ایلیا منتظر عمه
ریماشون نبودن ،حتی آوید هم هیچگاه به خالشفکر نمیکرد
کالفه بودم  ،از کشمکش های زندگیم کالفه بودم
از نبود و جای خالی عزیزام خسته بودم !
صدای اس ام اس موبایلم باعث شد ذهنم آزاد بشه از فکرا و غصه های همیشگی
نوشته میالد رو زیرلب زمزمه کردم  ،نباید حل میشدم توی حرفاش ؟! نباید میبخشیدمش ؟!
نوشته بود که :رومینا تورو به جان آوید قسمت میدم برگرد ،من جلوی در ساختمونتونم
دست از نگاه کردن به صفحه گوشیم کشیدم و به سمت پنجره رفتم
چقدر آشفته و بی تاب به نظر میومد !
ازپله ها رفتم پایین و از خونه اومدم بیرون.
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نگاهش رو کشید سمتم و اسمم رو زیر لب صدا کرد ! خیره شدم بهش  ،به مردی که دوخواهر رو به زانو درآورده بود !
ریمایی که نمیدونم کجا بود و چه میکرد از پس غم ها و تنهایی هاش منتظر بود  ،چشماش میبارید و انتظار میکشید !

دیگه برای تنبیه شدن بس بود ! لبخندی به صورت میالد پاشیدم ،آرامش میخواستم  ،یه زندگی دوباره ،یه آغاز دیگه  ،یه
شروع متفاوت .

دل سپردن های ما از روی بیکاری نبود
عشق ما از عشق های کوچه بازاری نبود
سالها بود از خدا عشق تورا میخواستم
دیدنت جز التفات حضرت باری نبود .
پایان
چشمهایی منتظرند
به قلم  :ر .موالئی
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