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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میبسم اهلل رحمن رح

 

 که منتظرند ییها چشم

 ی: ر.موالئ سندهینو

 

  یتیانجمن رمان س عضو

 کانال تلگرام انجمن  یدیآ

@romancity 

 

 

 :  مقدمه

 

  یکنیاشتباه م انتخاب
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  کندیات را عوض م یکه تمام زندگ یاشتباه انتخاب

 شده  رید گریکه د یفهمیم یکه انتخابت غلط بوده ، زمان یفهمیم ریقدر د چه

 ات را به آتش کشانده یکه انتخاب غلطتت زندگ یزمان درست

 

 : نایروم

  زنمیبرم داخل و ازهمونجا داد م یدر م یسرمو از ال رهیدستگ یرو ذارمی،دستم رو م بندمیند کفشمو مو ب شمیم خم

 مامان من رفتم  _

  زمی: خدابه همراهت عزمامان

 

و نگاهش  چرخونهیبنده سرشو م یرو م نیکه داره درماش نمیبیشهاب رو م نگیپارک یتو نییپا امیو م کنمیم یکیها رو دوتا  پله
  فتهیبه من م

 

 ؟ نیبریم فیخانوم کجا تشر نای، روم زمی: به به خواهر عز شهاب

 دلم براش تنگ شده نایسر خونه مائده ا هی رمیسالم شهاب جان دارم م_

 برسونمت؟  یخوایخب م لهی: خ شهاب

 

 سم -و-بیو گونش رو م رمیسمتش م به

 

  رمینه داداش جونم خودم م _

 : پس به سالمت  شهاب

 

 شمیخارج م نگیو از پارک دمیبراش تکون م یدست

 رسمیبه مقصد م قهیبعد از پنج دق شمیو سوار م برمیباال م یتاکس نیاول یبرا دستمو

  رمیگیو باهاش تماس م کنمیاسم مائده مکث م یو رو ارمیدرم فمیک یرو از تو میگوش

  دهیاز خوردن سه بوق جواب م بعد

 

 : ژووووونم؟ مائده

  ؟یچطور یسالم مائ_

 ؟ییایگلم تو چطور یمرس ی: سالم خانوممائده

 اه مائده _

 

  کنمیو درو باز م ندازمیرو داخل قفل م دیکل

  شمیو داخل م بندمیدرو م ومدیم ونیزیتلو یصدا

 الهیسر یکه درحال تماشا نمیبیرو م بابا

 کاناپه ولو بودند  یو شهاب هم رو نیشاه

 

 سالم اهل خونه _

 خونه  ی: سالم تتغار نیشاه

 نای: سالم رومشهاب

  ؟یسالم دختر بابا خوب کی: علبابا
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 و من حالم بد باشه ؟! نیشما باش شهیبابا جونم مگه م یبچه ها؟مرس نیچطور _

 ام  ی: من که عالشهاب

 : منم خوبم نیشاه

 دختر قشنگم بشم  یفدا ی: الهبابا

  ییخدانکنه بابا _

بلند  ونیزیاون تلو یشام ،شما هم از جلو ایجان برو دست و روتو بشور ب نای، روم نیقلوه گرفت نیدل داد ی:خب بسه هرچمامان
  نیش

 

عضو  نیباتریرنگم ز یدرشت عسل یچشا ندازمیبه خودم نگاه م نهیی، تو آ شورمیو دست و صورتمو م شمیم ییدستشو وارد
 صورتم بود

 

به ارث  یرنگم رو ازک یعسل یتعجب داشت که چشا یبرام جا شهی، هم مینداشت یاصال چشم رنگ المونیخانواده و فام یتو
 بردم! 

 مشغول غذا خوردن بودند  یهمگ رمیو به سمت آشپزخونه م امیم رونیب ییدستشو از

 روش  نمیشیوم کشمیرو عقب م یصندل

 

 : بشقابت رو بده برات غذا بکشم مامان

 

  رمیگیو به سمت مامان م دارمیرمرو از جلوم ب بشقاب

 

 : غذا چطوره رضا ؟  مامان

 نازگل جان  هیعال شهی: مثل هم بابا

 دخترم  ری: بگ مامان

 

  رمیگیپرشده از غذا رو از مامان م بشقاب

  شهیبلند م فونیزنگ آ یقاشق رو به سمت دهانم ببرم صدا خوامیکه م نیهم

 

 

  هیک نیبپر بب نیشاه _

 : به من چه خودت برو  نیشاه

 بابا شهاب تو پاشو  یا_

 : خودت پاشو شهاب

  رمیاصال خودم م نیبحث کن خوادی: بسه بسه ،نم بابا

 

 از جاش بلند شد بابا

 

 داد بابا اومد  یصدا هویپشت در که  هیک میحواسمون بود که بدون هممون

 

  ال؟یل یکنیم کاریچ نجای: تو ا بابا

 

 بلند شد  یصندل یاز رو دهیبا رنگ پر عیبابا سر یصدا دنیبا شن مامان
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  رونیب ادین نایحواست باشه روم نی: شهاب تو پاشو ، شاهمامان

 : خاطرت جمع مامان حواسم هست  نیشاه

 

  رونیو شهاب باعجله از آشپزخونه زدند ب مامان

 گفتم :  نیتعجب رو به شاه با

 

 در هول شدن؟ چرا مامان و شهاب انق گه؟ید هیک الیداداش ل_

  ایهم ن رونی، لطفا پاشو برو تو اتاقت و ب ستین یطور زمیعز یچی: هنیشاه

  ؟یآخه برا چ _

 برو تو اتاقت  کنمیازت خواهش م نای: رومنیشاه

 باشه باشه  _

  هیک الیکنجکاو بودم بدونم ل یلیپله ها رفتم باال و داخل اتاقم شدم خ از

  اوردمیطاقت ن گهیگذشت که صداها بلند تر و د قهیدق چند

 و از اتاق خارج شدم  دمیرو تنم کش ییسرم انداختم و مانتو یرو رو یشال

 داخل خونه نبودن  نینه مامان و بابا نه شهاب و شاه یباز بود ول درهال

  ومدیم نگیاز پارک صداها

  دمیرس نگیو به پارک نییاز پله ها اومدم پا باعجله

 کنه  رونیبود رو ، ب ستادهیا نگیرو که وسط پارک یداشت خانوم یسع تی، با عصبان بابا

 هم درحال آروم کردن مامان بودن نیو شاه شهاب

 

  نمیچهرش رو بب تونستمیبه من بود و نم کرد،پشتشیاون خانوم داشت بحث م همچنان

 

  یگیبه من زور م یرضا تو سال هاست دار یچ یعنی:  خانوم

  میکنیبعدا صحبت م رونیبرو ب کنمیخواهش م الی: لبابا

 ستین می:من بعدا حالخانوم

 آرومتر  کنمیخانوم خواهش م الی: لمامان

 نییپا نیاری:خانوم محترم لطفا صداتونو بشهاب

 

 متوجه حضور من نشده بود  یبودم و هنوز کس ستادهیپله ا نیآخر یرو

 

 : رضا با زبون خوش به حرفم گوش کن خانوم

  رونیبرو ب ایب الی: لبابا

  شهیحس م ناینبود روم مایو ر ایلی، با وجود ا نییپا ادیبگو ب نایبرو به روم رمی: نمخانوم

 

  نییپا امیپله هم م نیاسمم از زبون اون خانوم از آخر دنیباشن

 

  ن؟یهست یهستم شما ک نایمن روم دیببخش_
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رنگش برام آشنا  یدرشت عسل ی، اول از همه چشا نمیچهره اون خانوم رو بب تونستمی، حاال م گردهیسرها به سمت من برم همه
 بود

 

 یخودم ، ب ی، چشما دمشونید ییدستشو نهیآ یاومد تو ادمیکه  دمیچشم ها رو کجا د نیکه ا کردمیبا خودم فکر م داشتم
 بود  هیخودم شب یبه چشما تینها

 

  رون؟یب ایمگه بهت نگفتم از اتاقت ن نای: روم نیشاه

 چه خبره نجایبدونم ا دیمن با _

 جان برگرد داخل خونه، برگرد  نای: روم بابا

  یبفهم ویهمه چ دینرو تو با نای: نه روم خانوم

 توروخدا شر به پا نکن  الی: ل مامان

 بفهمه  دیباالخره با نایروم ؟ی: چه شر خانوم

 بفهمم؟  دیرو با یمن چ _

ماجرا  ازیتاپ ریبگو از س نایبه روم زوی، آقا رضا همه چ یبش زیکن هرچه زودتر متوجه همه چ یمنتظرتن ، سع ایلیو ا مای: رخانوم
  کنمیخودم باهاش صحبت م یاز خودت بشنوه بهتره ،اگر بهش نگ ویبراش روشن بشه همه چ یوقتشه که همه چ گهی،د

 

 بود  یخانوم ک نیا دونستمینم کشهیش م-و-غ-و منو در آ ادیسمت من م درآخر

 نسبت بهش داشتم  یخوب یلیحس خ اما

 

  زمی: خدانگهدار عزخانوم

 خداحافظ _

 

  شمیم رهیبه بابا خ یرفتن اون خانوم با کنجکاو بعد

 

 ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا نا؟یروم هی: چبابا

 

 از چه قراره هیمن منتظرم که بدونم قض _

 

  شنیم رهیبهم خ یبا نگران نیو شهاب و شاه مامان

 

 باال  می: بربابا

 

 !  ارمیاون خانوم سر در ب یکنجکاو بودم تا از حرفا یلیبه سمت طبقه باال، خ فتمیازهمه راه م اول

 خورهیساعت دو تقه به در اتاقم م میباال بعد از ن ادیتا بابا خودش ب مونمیومنتظر م ارمیو مانتو و شالم رو درم شمیاتاقم م وارد

 

 بفرما تو _

  ؟یبدون یخوایتو واقعا م نای: رومبابا

 بدونم  خوامیمعلومه که م _

 

 از چهرش بفهمم که اضطراب داره  تونستمی،م نهیشیم رمیتحر زیم یصندل یرو بابا
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 بابا لطفا شروع کن _

و به من و عمه  زیتبر ومدی یاز کاشان م یساله بودم ،آقاجونم اون موقع حجره فرش داشت و گاه کیو  ستیپسر ب هی:  بابا
 زدیو مامان بزرگت سرم اتیرو

 

 اومده  دیجد هیهمسا هی دیچیروستامون خبر پ یکتاب بود ، تودرس و یتو شهیهم سرم

 خونه ما بود  یرو به رو خونشون

  کردنیجا و صحبت م هی شدنیجمع م رفتنیروستا م یبا دخترا ایرو عصرا

 شام صداش کرد ، بعد شام دوباره خودمو سرگرم درس خوندن کردم  یرو برا ایرو مادرم

 قایهمسن االن تو بود ، دق ای،اون موقع رو میکردیم یو باهم احساس راحت کردیفقط با خودم صحبت م یدرمورد همه چ ایرو
 هفده سالش بود 

  ؟یسمتم و گفت : داداش اومد

 بعله؟_

  مونییروبه رو هیهمسا نیخانوم و مهربون بود ، دختر هم یلیدخبهمون اضافه ش دیدوست جد هی: امروز  ایرو

 ه؟یاسمش چ _

 : نازگل ایرو

 

 تکرار کردم  رلبمیبه دلم نشست و اسمش رو بارها ز اسمش

 

خونه از  دمیرسیهم م ی، وقت ایرو شهیخونمون پ ومدیکه من خونه نبودم م ییبودم و وقتا دهید ایبار نازگل رو کنار رو چند
  رفتیخجالتش در م

 بودن  ینییبودم خانواده سطح پا دهیفهم ایرو قیطر از

 چندان جالب نبود شونی،وضع مال و

 

  رنیگیدست م حیتسب یو الک کشنیکه جانماز آب م ییبود اما از اونا یهم مذهب یلیپدر من وضعش خوب بود خ اما

 

 به نازگل عالقه دارم  دمیکم فهم کم

  یهم گفته بود : رضا چقدر سربه هوا شدبارها ب مادرم

 نازگل یخواستگار میبا مادرم صحبت کردم و ازش خواستم با آقا جون صحبت کنه که بر باالخره

 

  ستنیو اونا در سطح ما ن ادینشون داد و گفت از ناز گل و خانواده نازگل خوشش نم ی،مامان واکنش بد اما

 

 !  کنهیم یتصورکنم آقا جون چه رفتار تونستمیمادرم اون واکنش رو نشون داد ، م یوقت

 

 آقا جون سخت مخالفت کرد  کردمیکه تصور م همونجور

  خواستمی، من واقعا نازگل رو م شدمینم الیخ یمن ب اما

 اصرار بود و از اونا انکار  ازمن

  ؟یشدن یشدن اما چه راض یخواهش و تمنا راض یبا کل باالخره

 ! ومدنین یهمراه من خواستگار اونا

 

 تعجب نازگل و خانوادش پبشنهاد ازدواج من رو قبول کردن  درکمال

 



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 9 

 

 مادر و آقا جون  یاما با اخم و تخما میکرد یو نازگل عروس من

 

 کردنش داشت  تیدراذ یو مادرم هم سع دادیمحل نازگل نم ومدیهم م یاوقات کاشان بود و وقت شتریکه ب پدرم

 

  اوردیرو به روش نم یچیود ، صبور بود ،مهربون بود و هنازگل واقعا مثل اسمش گل ب اما

 

 بشه  تیاذ نیاز ا شتریب خواستمیاما من نم اوردیکه نازگل به روش نم درسته

 

  میشد نجایکرج و ساکن ا میو با نازگل اومد دمیکرج خر یخونه تو هیخاطر  نیهم به

 

 ایدن نیهم پا به ا نیاورد شهاب سه سالش که شد ،ناز گل دوباره باردار شد و شاه ایباردار شد و شهاب رو به دن نازگل
 گذاشت 

 

 احوالشون بودن  یای، فقط با تلفن جو نیشاه دنیشهاب اومدن نه د دنیو مادرم نه د پدر

 

 گرفتیتماس م نایبا خونه مادرم ا شهیهم نازگل

 . کردیصحبت مباهاش  یبا شرمندگ ایو رو دادیمادرم جوابشو نم اما

 

 و سه ساله ازدواج کرد  ستیپسر ب هیساله شد و با  کیو ستیب اتیگذشت وعمه رو چندسال

 

 . ایمیدختر شد به اسم ک هی یدونیهمون طور که خودت م یو عل اتیازدواج عمه رو حاصل

 

 یلینمونش خودت که خ شنیو تودل برو بود  اخالق االنشم انقد خوبه که همه زود جذبش م نیریش یلیخ اشیبچگ یتو ایمیک
  یهست یمیباهاش صم

 

 خبر اومد کرج . یب یلیسه سالش بود که آقا جون خ نیسالش و شاه شیشهاب ش ادمهی

 

 ! میو من و نازگل هم فقط متعجب بود کردنینگاش م یبیبا غر نیاومد خونمون شهاب و شاه یوقت

 

  دادینازگل به رفتار محترمانش ادامه م ینگرفت ، ول لیجون بازم نازگل رو تحو آقا

 

  میکنارش با خودم گفتم حتما قراره با هم گپ بزن دیکه نازگل رفت استراحت کنه ،آقا جون منو کش ظهر

 باطل الیخ یزه اما

 

 جون شروع کرد به صحبت کردن  آقا

 

 زنه؟  نیبه ا یدیچسب یهمه سال پدر و مادرت رو ول کرد نیا ادیوش مجون : رضا به نظرت خدا رو خ آقا

  نیدوباره شروع نکنآقا جون _

 باهات رو راست صحبت کنم و برم سر اصل مطلب  خوامی: رضا م آقاجون

 سروپا گوشم  _

 سر بزنم  میمیقد یاز دوستا یکیرفته بودم تهران به  نجایا امیب نکهیجون : قبل ا آقا
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 به من داره؟  یچه ارتباط نیآقا جون اما ا یمتبه سال _

موند ، هم خوشگل بود و هم خانوم دکتر ،  یبود مثل پنجه آفتاب م یچه دختر خانوم دمیجون : اونجا که بودم دخترش رو د آقا
 ومدیدختره نازگل خوشمون نم نیازهمون اول از ا یدونی! خودتم خوب م شهینم الیل کهیبود ،نازگل انگشت کوچ الیاسمشم ل

 ازدواج کن  الیبا ل ادیش بیدعوا و مشاجره پ نمونیب نکهیبدون ا

 

 طالقش بدم  ستمیمن زنمو دوس دارم حاضر ن ن؟یگیم نیدار یچ نیآقا جون اصال متوجه هست _

  ریرو هم بگ الیجون : من که نگفتم طالقش بده خب ل آقا

 ها رهیگیآهش دامن هممون رو م شکنهیدارم نازگل دلش مازتون ، من دوتا پسر  کنمیخواهش م _

ازدواج موافقه اونم گفت  نی،مادرت هم با ا کنمیاز ازث محرومت م یجون : همه حرفهامو با زبون خوش گفتم اگه قبول نکن آقا
 من رفتم خداحافظ . نیبده ازدواج کن تیبه اون نازگل هم بگو رضا یازدواج نکن الیاگه با ل کنهیحرومت م رشویبهت بگم که ش

 

 

  دمیپرستیکنم من نازگل رو م کاریچ دیدونستم با یشوک بودم نم یرفتن آقا جون تو بعد

 

  ومد؟یموضوع کنار م نیبا ا دیچطور با اون

 

 آقا جون بهش نگم  یاز حرفا یزیو چ ارمیکردم به روم ن یسع

 بهش بگم  ویو من مجبور شدم همه چآقا جون انقدر ، رفت و اومد و زنگ زد که نازگل مشکوک شد  اما

 

 فکر بود  ینشون نداد و فقط چند روز تو یواکنش چیآقا جون رو بهش گفتم ه یحرفا یوقت

 

 ، روزم چهارم بود که سر سفره شام بهم گفت : گذشتیبهش گفته بودم م زویکه همه چ یروز از اون روز سه

عمر آه پدرومادرپشتت باشه و آب  هی،نزار  ادی، خب ازمن خوششون نمندارن  یبه حرف آقا جونت گوش کن ، اونا که گناه رضا
 نره ، با اون خانوم ازدواج کن  نییخوش از گلوت پاب

 

 چرا؟ گهیوسط حرفش و گفتم : نازگل تو د دمیپر

 

 : رضا به حرفم گوش کن نازگل

 

 

 کنم  کاریچ دیبا دونستمیکرده بودم و نم ریگ یدوراه نیب

 ازدواج کنم  الیآقا جون و نازگل قبول کردم با ل یباالخره با اصرارا اما

 

 که زن و دوتا بچه داره ازدواج کنه یمرد هیقبول کرده با  الیسوال بود که چرا ل یجا برام

 

 خونه گرفتم و اون جا ساکن شد  هیهمون تهران براش  ی، تو دادمیبهش نم یو من محل چندان میعقد کرد الیو ل من

  زدمیبهش سرم یهر از گاه و

 

  میازشون پنهون کن میاز چه قراره و مجبور نبود هیقض دونستنیهم رفته رفته انگار م نیو شاه شهاب

 

 نکرده بود و هنوز هم مهربون و خانوم بود  یفرق چیرفتارش ه نازگل
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 باردار شد  الی، ل الیسال بعد عقد منو و ل هی

 

  زدمیبهش سرنم الیل یدوران باردار یاصال تو من

  کردمیشناسنامه گرفتم و اصال بهش محبت نم ایلیا یبود که برا نیکه کردم ا یرو اورد و من تنها کار ایرو به دن ایلی، ا الیل

 

 خواستیدختر م یدلم حساب یول کردمینم یکه سه تا پسر داشتم ناشکر نیازا

 

  کردیم یبیغر ایلیسربزنم ،ا الیبه ل رفتمینرفته بودم اگه م ایلیسراغ ا ازبس

 

هم  الیل شناختمیسر ازپا نم یآورد ، از خوشحال ایجفت دختر دوقلو به دن هیدوباره باردارشد و  الیدوسالش که شد، ل ایلیا
 تا دلخور نشه  دادمیبروز نم ادینازگل ز یخوشحال بود، اما من جلو

 

از دخترا رو  یکی الیجروبحثم شد و از سرلج ل الی، با ل الیل مانی، دو سه روز بعد زا  میدخترا اسم انتخاب نکرده بود یبرا هنوز
 ازش گرفتم 

 آوردم خونه و

 

 خونمون استقبال کرد  یتو الیبا خودم گفتم نکنه نازگل ناراحت بشه ، اما بر خالف تصورم ، نازگل از حضور دختر من و ل یه

 

هم  یکی نیتوئه ، ا شیاز دخترا که پ یکیمن بهش گفتم اما  ششیتا دخترمونو برش گردونم پ گرفتیهر روز تماس م الیل
  مونهیمن م شیپ

 

 دادمینم تیاما من اهم کردیم یتاب یب یلیخ الیل

 

 

دخترم رو دوس داشتن و مدام بهش  یلیآدرس خونم رو بفهمه ، آقا جون و مامان ، خ الیل ذاشتمی، نم میشد تموم زندگ دخترم
 زدنیهم سرم گمیو دختر د الیو ل ایلی، به ا زدنیسرم

 

  گفتنینم یزیاما چ کردنیحسادت م نیو شاه شهاب

 

 بود؟  ی؟ اسم اون دوتا دختر چ یی: بابا نایروم

 نایشد روم شونیکیو  مایشد ر شونیکی: اسم اون دو تا دختر  بابا

 

 :  نایروم

 

 بودم متعجب بودم  دهیکه شن ییشدم از حرفا رهیبه بابا خ یناباور با

 تختم بلند شدم و به سمت در رفتم  یرو از

 

 کرده  هیبود که گر نیقرمزش نشون دهنده ا یکه چشما دمیکه باز کردم مامان نازگل رو پشت در د درو

 

 نازگل : دخترم حالت خوبه؟  مامان

 ؟  نیهمه سال بهم دروغ گفت نیچرا ا _
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 ت کردم آورد ، من مادرتم من بزرگ ایفقط تو رو به دن الینازگل : ل مامان

 بگم  یچ دیبا دونمینم _

 کنمیجان من درکت م نای: روم بابا

 

 

  نم؟یهمه سال اجازه نداشتم مادرم رو بب نیا یعنی ن؟یکنیدرک م وی؟ چ نیکنیدرک م_

 کرد  غیرو ازمن در مایهم ر الیکردم ، ل غیدر الی: همونطور که من تورو از ل بابا

  ن؟یتوجه بود یهمه سال نسبت بهش ب نیچرا ا ست؟یبچتون ن ایلیا ؟یچ ایلیپس ا ما؟یفقط ر_

  نای: دست خودم نبود روم بابا

 

 :  گمیو همونطور ازپشت در م بندمیداخل اتاق درو م گردمیو دوباره برم کنمیرو به بابا و مامان نازگل م پشتم

 باشم  میقیمادر حق شیهم باشه نوبت منه که پ ینوبت

 ؟  یچ یعنیانه بچگ یرفتارها نیا نای: روم بابا

  نیبحث کنم ، شماره مادرم رو بد خوامینم گهید _

 ؟  یبر یخوای: پس واقعا م بابا

  نیبعله بابا لطفا شماره تماسش رو بد_

 خب  اری: بس بابا

 

  میگوش یزنم تو یرو م گهیکه بابا م یو شماره ا دارمیتوالت برم زیم یرو از رو میگوش عیسر

 

 1912334: .... بابا

 استراحت کنم خوامیتشکر کنم ، م نمیبینم یممنون ، هرچند لزوم_

 

 

 که از پشت در ، رفتن دمیو فهم ومدین ییصدا گهید

 

 رمیبگ یمیکنم وچه تصم کاریچ دیبا دونستمیو به فکر فرو رفتم ،نم دمیتختم دراز کش یرو

 

  ال؟یل ایمامان؟ نازگل  گفتمیم یبه ک دیاالن با اصال

 آورده بود ! ایهم منو به دن الیگل بزرگم کرده و ل ناز

 سالها خواسته من کنارش باشم و پدرم منو ازش دور کرده ! نیمادر ، اون تو تموم ا گفتمیم الیبه ل دیبا قطعا

 

  رمیگیمادرم تماس م یو با شماره  کنمیدستم جابه جا م یرو تو میگوش

 خره جواب داد که باال شدمیم دیاز جواب دادنش نا ام داشتم

 

 : بعله ؟ الیل مامان

 سالم _

  دییسالم ، بفرما کی: عل الیل مامان

 هستم  نایروم_

 مادر؟  ییجان تو نای: روم الیل مامان
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 بعله خودم هستم _

 ؟ی، با پدرت صحبت کرد یقربون شکل ماهت برم ، چه خوب که زنگ زد ی: اله الیل مامان

 ام؟یب شهیشما ، م شیپ امیب خوامیبعله صحبت کردم ، من م_

 دلم چرا نشه ؟ قدمت رو جفت چشمام  زی: آره عز الیل مامان

 مامان؟ نیآدرس خونتون رو بد شهیپس م_

 

 

  زمیکن عز ادداشتیمامان گفتنت بشم ،  یمن فدا ی: اله الیل مامان

  سمینویم نیبگ -

 دنبالت  فرستمیرو م ایلیگلم ، ا یسیبنو خوادی: نه نمالیل مامان

 گه؟یبرادرمه د ایلیا_

 : آره قشنگم  الیل مامان

 رو ازکجا بشناسم ؟  ایلیمن ا یباشه ول_

  دهیم صیتشخ نتتیبب ایلی، ا نایدوقلو هست ی، ناسالمت نیهم هست یکپ مای: تو و ر الیل مامان

 باشه پس ساعت چند؟ _

 خوبه؟  11: فردا صبح ساعت  الیل مامان

  نیشما بگ یهرچ_

  می: منتظرت الیل مامان

 ؟  نیندار یچشم ، کار _

 دلم خدا نگهدارت  زی: نه عز الیل مامان

 خداحافظ شما  _

 

  نییپا دمیکمد چمدونم رو کش یکه تماسو قطع کردم از باال نیا بعد

 چمدون جا کردم  یلباس داشتم رو تو یرو باز کردم و هرچ درکمدم

 جمع کردم یساک دست هی یرو هم تو هیبق

 

  کنمیتو آشپزخونه و چراغ رو ، روشن م رمیتو هال نبود چراغا هم خاموش بود ، م ی، کس نییپا رمیو م کنمیمباز  درو

 

  زیم ینشسته بود و سرش رو گذاشته بود رو یصندل یرو شهاب

 

 ینشست یکیتار یشهاب چرا تو _

  کردمی: داشتم فکر م شهاب

  ؟یبه چ _

  ایلی: ا شهاب

  ؟یچ یبرا _

 کردمیم یحسود ایلیبه ا شهی: راستش هم شهاب

 ؟  یبه خاطر چ _

 و مادرت رو دوس داشتن  مایو ر ایلیتو و ا شهیکه آقا جون و مادرجون هم نی: ا شهاب

 کرده؟  ینم یهم به تو حسود ایلیازکجا معلوم ا ن؟یفقط هم_

 کنه؟  یبه من حسود دی: اخه چرا با شهاب
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 ؟! ی، اما اون چ یداشت یمحبت پدر شهیتو هم_

  الیخی: ب شهاب

  میبندیخودمون م یو چشمامون رو به همه داشته ها میخوریرو م گرانید یهممون حسرت داشته ها_

  شهیم میحسود ایلیبه ا شهیازهم شتریاما حاال ب یگی: درست م شهاب

 چرا  گهید_

 شیمواقع پ شتریمادرت و قراره ب شیپ یریکه حاال م نیا ،یدونیخودتم بهتر از من م نویدوستت دارم ،ا یلیخ نای: روم شهاب
 حسادت کنم شهی، باعث م یباش ایلیا

 

 

  زنمیبه چهره مهربونش م یقیو لبخند عم زارمیدست شهاب م یرو ، رو دستم

 

 رو فراموش کنم؟! نیام که تو و شاه یآدم نیشهاب جان به نظرت من همچ _

 ؟یدی: نه ، اما قول م شهاب

  دمیکوچولوئه خودتونم ، آره قول م یآبج شهیهم ی شهیمن تا هم_

 درسته؟ گهید یری: پاشو برو بخواب ، فردا م شهاب

 دنبالم  ادیم ایلیآره ده صبح ا _

 بخوابم  رمیخب من م لهی: خ شهاب

  ریشبت بخ_

  ی: خوب بخواب شهاب

 

 آب خوردم و منم رفتم تا بخوابم . وانیل هی رونیکه شهاب از آشپزخونه رفت ب نیا بعد

 

 

 

 : مایر

 

 باال  دمیسرم کش یبشم ، کالفه پتوم رو تا رو داریتا از خواب ب دادیتکونم م یدست

 

 بخوابم  نیبزار نیبابا ولم کن یا_

  نمی؟ پاشو بب نیولم کن ویچ ی: چ مامان

 شه؟یم یمامان مثال من االن بلند نشم چ یوا_

  ؟یبش داریب یخوای،تو نم نایدنبال روم رهیم ایلیا گهیساعت د هی:  مامان

 

 قلمبه شده به مامان گفتم :  یبرق گرفته ها پتوم رو زدم کنار و با چشما نیع

 ن؟یکنیم دارمیپس چرا االن ب ؟یچ_

 یبود دهیخرس خواب نیاما ماشاال ع زنمیساعته دارم صدات م می: ن مامان

 

 

 ییسمت روشو برمیوهجوم م زنمیتخت کنار م یرو از جلو مامان
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 صبحونتو بخور  ای: ب مامان

  امیمنم م نیچشم ،شما بر _

 

  نم؟یخودمو بب یامروز قرار بود فتو کپ یعنی کنمینگاه م نهییآ به

  کشمیو موهامو برس م شورمیو صورتمو م دست

  کردنیم لیومامان داشتن صبحانه م ایلیداخل آشپزخونه ، ا رمیم

 

  ریسالم صبح بخ_

  ری: سالم صبح توام بخ ایلیا

 

 گفتم : خوردمیبرا خودم گرفتم ،همونظور که م یا لقمه

 ! یچ یعنیحس خواهر داشتن  فهممیچقدر خوشحالم که باالخره م نیاگه بدون یوا _

 

 

  کنمیحسو دارم ،خوشحالم که حس خواهر داشتنو امروز تجربه م نیمنم هم قای: دق ایلیا

 گه؟یمن برگ چغندرم د یعنیوا ، _

  یجون ی، تو بال زمیعز یستی: توخواهر ن ایلیا

 

 : گمیو م زنمیم ایلیا یبه بازو یمشت

 

 تو دهنتا ! زنمیم یفرق بزار نایمن و روم نیب یاز االن بگما بخوا ایلیا_

 کارو بکنم  نیهم خوامیم قای:)باخنده( دق ایلیا

 شد  رید گهیجان پاشو د ایلینکنه ، ا یبیکه احساس غر نیرفتار کن یطور نای، با روم گمیم یچ نینیبب نی: بچه ها گوش کن مامان

 من رفتم فعال. گهیچشمم ، خب د ی: رو ایلیا

 فعال _

 : به سالمت  مامان

 

 :  نایروم

 

 ساعت ده .مونده بود به  قهی، پنج دق رمیوبه سمت اتاقم م شمیخصوصا من ، از جام بلند م میسر صبحانه ساکت بود هممون

 

  نییپا ارمیو ساکم رو به زور م چمدون

 رونیب زنهیچمدان و ساکم از خونه م دنی، با د بابا

 ؟یشد ی: پس رفتن نیشاه

 

 آره داداشم_

 دوستت دارم  ینره که حساب ادتی:  نیشاه

 دل به دل راه داره _

 ؟یدونیمادر خودت نم گهی: منو د نازگل

 نازگل خانوم  یکرد یدرحقم مادر شهیهم_
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 : شدم نازگل خانوم؟  نازگل

  میبحثو کشش ند نیبهتره ا_

 

 منتظرته  نییپا ایلی،ا نایاومد داخل و گفت : روم بابا

  رمیباشه االن م_

 

  کنمیم یو شهاب خداحافظ نیشاه با

 

 : مراقب خودت باش  شهاب

  شتونیپ امیم ینره ها ، ه ادتونیمنو  _

 

 : خدانگهدار بابا  گمیسم و م-و-بیبابا رو م صورت

  امیباهات ب نیی: بزار تا پا بابا

 برم  تونمینه خودم م _

 : مواظب خودت باش خدا حافظت  بابا

 خداحافظ _

 

 کنمیو به سرکوچه نگاه م بندمیرو هم م نگی،در پارک نییپا رمیو با هزار زحمت م بندمیم درو

 سرکوچه بود  ایپرش هی

 

  شهیم ادهیپ نیاز ماش پیپسر قد بلند و خوشت هی،و  شهیدر سمت راننده باز م که شمیم نیماش کینزد

 خوردیسرش تکون م یموهاش باال داشتیکه برم یکه داده بودتشون باال، انقدر لخت بود که با هرقدم شیلخت شالق یموها

 

  گهی، برادرته د وونهیچه خوشگله ، که بعدش دوباره خودم به خودم تشر زدم خب د یبه چشم برادر نایروم یدلم گفتم وا یتو

 

 ؟ی: سالم خوبایلیا

 ؟یتوخوب ،یسالم مرس_

 : آره من خوبم  ایلیا

 

 تا برش دارم  برمیرو به سمت چمدون م دستم

 

 : بزار کمکت کنم ایلیا

  یمرس _

 

کالم  یآهنگ ب هیکه  کنهی، ضبط رو ، روشن م شمیکمک راننده م ی،منم سوار صندل زارهیصندوق عقب م یو ساک رو تو چمدون
  شهیازش پخش م

 

 حالت چطوره؟ قی: خب خواهر شف ایلیا

 !یدیبار حالم رو پرس کی قیبرادر شف_

 خونه وزلزله یبه سو شی، خب پ ایگی: عه راست م ایلیا
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 ؟یچ یعنیزلزله _

  یآروم یلی، اما انگار تو خ طونهیش یلی، خ گمیرو م مای: ر ایلیا

 هستم  یآره آدم جد_

 رنزارهیروت تاث مای: پس حواست باشه ر ایلیا

 یدوسش دار_

 رو؟ مای: ر ایلیا

 ؟یرو هم دوس دار یا گهینکنه ، فرد د گهیآره د_

 ؟یکشیزبون منو م ریز ی: )باخنده( عجب پس دار ایلیا

 فکر کن ینطوریتو ا_

 ؟یهم هستم ،راحت شد شهیو ساکته اما عاشق پ ریدلگ یلیخونه خ ستین یرو آره وقت مای؛ خب ر نطوری: که ا ایلیا

  یحد هیتا _

 

 شده بودم  دمیکوتاه عاشق برادر جد ی قهیچنددق نیا ی،تو میدیرس یچه زمان دمیصحبت کردم و نفهم ایلیرو با ا ریمس کل

  نمیرو بب مایبه دلم نشسته بود و منتظر بودم تا رفتار ر یوحساب

 

  ارمیرو م التیشو برو باال ،منم وسا ادهی، پ میدی: خب رس ایلیا

 کدوم زنگو بزنم؟_

 رنگه  ی،در مشک ستین شتریزنگ ب هی:  ایلیا

  دمید_

 

 سمت خونه رفتم و زنگ رو فشردم  به

 ؟یچقدر بانشاطه ،  جواب داد : بعل دیاز صداش فهم شدیم یکه حت یخانوم دختر

 

 

  نامیروم_

 

 باز شد  یکیت یبا صدا در

  میباهم بر ادیب ایلیموندم تا ا منتظر

 

 ؟ی: پس چرا نرفت ایلیا

 میمنتظر بودم باهم بر_

 می: باشه برایلیا

 

 باز کرد وگفت :برو داخل ایلیباال ، درباال رو ا میرفت

 زد تو بغلم  رجهینفر ش هیقدمو داخل خونه نذاشته بودم که  نیاول هنوز

 

  یخفش کرد مایبابا ،ر ی: ا ایلیا

 خواهر گلم ی، خوش اومد ی: وا مایر

  زمیسالم ممنون عز_
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  یخوش اومد زمنی: به به ،دختر عز مامان

 

 دادیبهم م یبغلش گرفت و من با تمام وجودم عطر تن مادرم رو استشمام کردم، حس خوب یتو منو

 

 ی: به خونه خودت خوش اومد مامان

  نجامیخوشحالم که ا _

  نیبش ای، ب زدلمیعز شتری: ماب مامان

 

  نییپا ندازمیو سرم رو م نمیشیکاناپه م یرو

 کردیم تمیموضوع اذ نیمعذب بودم و ا یکم

 

 کن ییرایاز خودت پذ کهیکوچ ی: آبجمایر

 که؟یکوچ یآبج_

 قبوله؟ کهیکوچ یشیازتو بزرگترم، پس تو م قهی: آره خب من ،سه دق مایر

 )باخنده( قبوله _

 

  میداشت یادیشباهت ز کردم،ینگاه م نهییآ ی،انگار که داشتم تو شمیم قیدق مایچهره ر به

 

هم که گفت کاردارم  ایلیبرو باال اتاقت رو نشون بده ،ا مایبرم مطب ،تورو خدا راحت باش با ر دیبا گهیجان ، من د نای:روممامان
  رونیرفت ب

 به سالمت  نیتخت باشه ،بر التونیمن راحتم مامان ،شما خ_

 : باشه ،خداحافظ دخترا  مامان

 

 .دیخواب سف سیاتاق بغل اتاق خودش با سرو هیاتاقم رو بهم نشون داد  مایباال ،ر میرفت مایرفتن مامان با ر بعد

 

م متعجبش رو تصورکن افهیق تونستمیکردم ،م فیرو براش تعر ایبود کجام ،منم قضا دهیباهام تماس گرفته بود وازم پرس مائده
 برم  سهیواز خنده ر

 

  خواستیم یخواب حساب هیخواب داشتم و دلم  کمبود

 برهیخوابم م یچه زمان فهممیتختم و اصال نم یرو کنمیپرت م خودمو

 

 : نازیفر

 

 کنمیو با فندکم روشنش م ذارمیگوشه لبم م یگاریس

  ندازمیبه صفحش م ینگاه شه،یبلند م میزنگ گوش یصدا

  شدیروش ،روشن خاموش م ایلیا اسم

 

 الو؟_

 ؟یچطور نازی:سالم فر ایلیا

 یتوخوب ایلیسالم خوبم ا _

 : اره خوبم  ایلیا
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 ؟ییکجا_

  ایفرما شو ب فی،تشر نمیی: پاایلیا

 خب ، اومدم _

 

  نمیشیو م کنمیرو بازم نیدرماش نییپا رمیم

 

 سالم _

 سالم  کی: عل ایلیا

 

  ارهیصورتم م کیرو نزد صورتش

 

  نازی: فر ایلیا

 بعله ؟_

 ؟یدیکش گاری: بعله و زهرمار باز تو س ایلیا

_.......: 

کردم تا  یکه نکردم؟ هر کار کردمیکارمیچ دی؟با یخوایاز جون من م یچ ناز؟یآره فر ؟یکن تمیاذ ادیخوشت م ؟ی: چرا ساکت ایلیا
 ی،  تا عوض بش یکن رییتغ

 

 هان؟ ؟یهست یک ی، فکر کرد یبزن سر من داد یانقدر سرمن داد نزن ،تو حق ندار_

 هستم؟ ی، اصال مگه من ک یگی: آره تو راست م ایلیا

بودم  یگاریکس و کار بودم ،همون موقع هم ، س ینبودم؟ همون موقع هم ب یجور نی،هم یدیبار منو د نیاول یمگه وقت_
 ،نبودم؟

سرخودت  ییو چه بال یکنیم کارینداشت چون عاشقت نبودم ، اما االن مهمه که چ یتیاون موقع برام اهم ی، ول ی: بود ایلیا
  یاریم

 کرده بودم  تیدادنات ازت شکا ریاگه دوستت نداشتم ،تا حاال هزار بار به خاطر گ ایلیا_

 

  خوامیقربونت برم من که بدتو نم ی: اله ایلیا

 باال؟ یاینم_

  ی: نه ، مرس ایلیا

 چه خبر؟_

 

 بشه؟ یکه چ یکنیبحثو عوض م یدار:  ایلیا

 به خدا...._

  دمیازخواهرامو د یکیامروز  نکهیجز ا ستین ی: باشه ،بسته ، خبر ایلیا

 ش؟یدیرو؟ پس باالخره د نایروم_

 

 عاشقش شدم  ومدهیچقد ن ی، اگه بدون نازی: آره فر ایلیا

 ، آره؟ مایمنو و ر بیپس شد رق _

 

 هرکدومتون جداست  گاهی: جا ایلیا

 کردم  ی، شوخ دونمیم _
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 برم  دیبا گهی: باشه ،من د ایلیا

 خب ، پس خداحافظ  لهیخ_

 : مواظب خودت باش ،خداحافظ ایلیا

 

 حرکت کرد  نیشدم و ماش ادهی،پ ایلیا نیماش از

 

 دلمو بهش باختم  یک دمیخودمم نفهم کرد،یبرام فرق م شهیهم ایلیا

منو  ایلیا ریتو خانواده شون ندارم و امکان نداره ، مادر سخت گ ییکه اگه عوض نشم ،جا دونمیبدم ، م رییخودمو تغ تونمینم اما
 به عنوان عروسشون قبولم کنه 

 داخل خونه . رمیو م شمیفکر کردن م الیخیب

 

 :  نایروم

 که من کجام!  کنمیو همش با خودم فکر م شمیم داریخواب ب از

  المی، من االن خونه مامان ل ادیم ادمیکه  نیا تا

 دادیپنج بعد از ظهر رو ، نشون م ساعت

  ومدیآهنگ م یصدا مای، از اتاق ر رونیب امیاتاقم م از

  شمیتو ،داخل م ایب گهیو باصداش که م زنمیم در

 

 اجازه هست ؟_

 تو اتاقت در بزنما امیب خوامیم یوقت شمی، منم مجبور م یکارو بکن نی، اگه ا نایروم ی: وا مایر

 خب اشکال نداره تو در نزن  _

 زدمیبزن هم نم یگفتی: ) باخنده( م مایر

 

 

 ؟یکنیم کاریچ_

 میچرخیعار م یکارو ب یبابا ، ب یچی: ه مایر

  گذشتی،وقتمون م شدیو مدرسه ها باز م شدیباز اگه تابستون تموم م_

 ؟یدختر خوب ، نکنه بچه درس خون ی: وا مایر

  ؟یستیخب آره مگه تو ن _

 حوصله درس داره  ی: پوف ،  ک مایر

  کنهیم نیرو تضم ندمونیدرس آ_

 شوهر کنم  خوادیچنده؟ من دلم م لویخواهر من؟ درس ک یگیم یچ ی: وا مایر

 

  مایبه ر زنمیدرشت شده زل م یچشما با

 

 ؟یکنینگام م ینطوری: واه ، چرا ا مایر

  یاز االن شوهر کن یخوایه که م)باخنده( حاال مگه شوهر قحط_

  دنیخواستگارا که جلو در صف کش اد؟یب ی: عه برا من شوهر قحط مایر

 خواستگارات بده من  نیبابا دوتا از ا_

 کنم برا ناهار دارتیب ومدیکه دلم ن یکن ، حاال وللش انقدر غرق خواب بود دایبگرد برا خودت خواستگار پ زکمی:  نه عزمایر
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 اومدن؟ ایلینداره ، مامان و ا یاشکال_

 ، برو گرمش کن بخور  خچالهی یخونه ، غذات تو ادیساعت هشت شب از مطب م شهیمامان هم یتراسه ،ول یتو ایلی: آره ا مایر

 من برم؟ _

 : پس من برم ؟ برو دختر حون معذب نباش مایر

 

 

  یباشه آج_

 

  شمیو مشغول خوردن م یصندل یرو نمیشی، م کنمیگرم مداخل آشپزخونه ، غذامو  رمیو م نییپا رمیها م ازپله

 زارمیم نکیس یاز خوردن غذا ، بشقابمو تو بعد

 بشورمش تا

 

  یآبج یکنیم کاری:چ ایلیا

 شورمیدارم ظرف ناهارمو م یچی، ه ایلیا ییعه تو_

 من بشورم؟ یخوای: م ایلیا

 واه خان داداش _

 : به به زبونتم که وا شد به حمدهلل  ایلیا

  گهیوابشه د دیباالخره با_

  یکنیم ی: کار خوب ایلیا

 ؟  ایلیا_

 : جونم؟ ایلیا

 تو حالت خوبه؟_

 : آره چطور؟ ایلیا

 یاحساس کردم پکر یچیه_

 : دروغ چرا بگم ! هستم  ایلیا

 شده؟ یچ _

 ستین یخاص زی: چ ایلیا

 بگو مای،حداقل به ر یبه من اعتماد کن یخوای، اگه نم کردیهست، اگه خاص نبود که ناراحتت نم _

 

 

 دردودل کنم  مایوقت نتونستم با ر چی: من ه ایلیا

 چرا ؟_

  رهیگیبه مسخره م وی،همه چ ستین یوقت جد چی: چون ه ایلیا

 ؟یباهام دردودل کن یدونیمنو قابل م_

 خواهر من، چرا قابلت ندونم؟ ی: زنده باش ایلیا

  شتیپ امیو بشورم بدوتا ظرف نی،من ا نیپس تو بش_

 : باشه  ایلیا

 

  رمشونیگیآب م ریو ز زنمیرو کف م ظرفا
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، جونم به جونش بسته  ارکمیزمان بس نیکه انقدر تو ا ی، کس ایلیسمت ا رمیو م کنمیخشک م رهنمیپ یدستمو با گوشه  آب
 برادرم جونم رو هم بدم  یشده بود که حاضر بودم برا

 

  شنومیخب م _

 بگم؟ ی: چه طور ایلیا

  رونیب زیحرف دلتو بر_

 ره؟یگفتم دلم گ م،یومدیم میداشت یوقت نیتو ماش ادتهی:  ایلیا

 کرده؟ تیداداش منو اذ یخب ک _

  نازی،تمام فکر و ذکرم شده فر رهیدرگ یلیروزا فکرم خ نیا نای: روم ایلیا

 ؟یآشنا شد نازیبا فر ی، چطور یبد حیتوض ی، بزار کمکت کنم تا بتون نازهیخانوم خوشبخت اسمش فر نیپس ا_

 

 نازینبودم اما فر یساکت و مرموز بود ،منم که اصال اهل دخترودخترباز شهیهم میهمکالس بود م،یدانشگاه آشنا شد ی: تو ایلیا
 یراض نازی، انقدر رفتم و اومدم تا فر  دادیجوره بهم رو نم چی،خواسته و نخواسته دلمو بهش باخته بودم اما ه کردیبرام فرق م

 دونستمیخودم مقدس م شیپ نازوی،فر کردیم یآپارتمان زندگ هیتنها بود تو  یلیداده بود خ زدستپدرومادرشو ا نازیشد ، فر
 بود دنشیگارکشیس دمیکه ازش د یحرکت بد نیاول

 یلیمسئله رو برا خودت خ نیا دینبا یوجه ،ول چیخوبه ، نه به ه گاریس گمیندارن،نم یجان، زن و مرد با هم فرق ایلیخب ا _
 ه؟یخب االن مشکل چ ،یبزرگش کن

 بزاره کنار اما.... گارویکنم س یکار تونمیم دونمی،م خوامیم یزندگ یبرا نازوی: من فر ایلیا

 ؟یاما چ _

  دنیرو د گهیهمد نازی: مامان و فر ایلیا

 بعدش؟_

  کنهیبه عنوان عروسش قبول نم نازوی: مامان فر ایلیا

 قبول نکنه ؟! دیآخه چرا با شمیمتوجه نم_

  گهیحرفا د نیو ازا میخوریما به درد هم نم گهی: کال م ایلیا

 من با مامان صحبت کنم؟ یخوایم_

 به حرف تو گوش کنه دی،اصال شا یکنی: محبت م ایلیا

  کنمیچشم حتما باهاش صحبت م_

 ؟یندار ی، با من کار رونیبرم ب دی: من با ایلیا

 نه ، به سالمت _

 : خداحافظ  ایلیا

 

 کارکنمیکه چ کردمیداشتم باخودم فکر م ایلیرفتن ا بعد

 

 

و  کنمیمکث م نیاسم شاه یبود رو نیپاسخ داشتم که از بابا و شاه یتماس ب ازدهیرو ازاتاق آوردم ،  میباال و گوش رفتم
  رمیگیباهاش تماس م

 

 نا؟ی: الو روم نیشاه

 ؟یسالم داداش خوب_

 ؟  یدیجواب نم زنمی؟ چرا زنگ م یی: معلومه کجا نیشاه

 مونده بود باال ،متوجه نشدم  میگوش دیببخش_

 ؟ی: باشه ، خوب نیشاه
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 ؟یآره خوبم تو خوب_

 تو  ی: به خوب نیشاه

 ؟یکنیم کاریچه خبر ؟ چ _

  یسالمت یچی: ه نیشاه

 خداروشکر ، بابا و شهاب کجان  _

  رونی: بابا رفته شرکت ، شهابم با دوستاش رفته ب نیشاه

 شمیباشه مزاحم نم _

  نورایا ای، ب ی: مراحم نیشاه

 ؟یندار یروچشمم ،کار_

 خداحافظ زمی: نه عز نیشاه

 خداحافظ_

 

  نییپا رمیو دوباره م میشلوار اسپرت راحت بیتو ج زارمیم ویگوش

 شام رو من درست کنم  خواستیم دلم

 رمیبگ ییتاازش راهنما ومدینم نییاصال پا مایچرا، ر دونمینم

 

  گرفتمیم ادیخونه رو  نیا یهمه چ دیداخل آشپزخونه باالخره با رفتم

 کشک بادمجون درست کنم  خواستمیکنم م دایکه الزم دارم رو پ یگشتن تونستم مواد یکل با

 

  انهیکه دوست دارن  دونستمینم اما

 بسته شدن در اومد  یصدا دمیبود که تو آشپزخونه مشغول بودم که د یساعت کی

 

 باشه  تونستینگاه کردم ساعت هنوز هشت نشده بود پس مامان نم میساعت مچ به

  کنهیقلبم از ترس شروع به تاالپ تلوپ م بهیپسر غر دنیکه با د کنمیرو نگاه م یو در ورود شمیاپن خم م یرو

 

  شمیو با استرس داخل هال م دارمیبرم نتیکاب یرو از رو شالم

 داده بود و چشماش رو بسته بود  هیمبل نشسته بود و سرش رو به تاج مبل تک یراحت رو یلیخ بهیپسر غر اون

 حوصله ست  یمشخص بود ب کامال

 

 ؟ یهست یآقا شما ک یه _

 

 سر زده اومدم با خونه دعوا کردم  دی؟ ببخش مایر یباز کرد و بهم نگاه کرد و گفت : چطور یحوصلگ یرو با ب چشماش

 رونیآقا پاشو برو ب ستمین مایمن ر _

 

 

  دیکشیداشت موهاشو برس م شمیم مایباال و داخل اتاق ر رمیعجله از پله ها م با

 

  مایر _

  شده؟ی: چ مایر

  نهییپا بهیپسر غر هی _
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 ؟ یچ یعنی:  مایر

  هیک نیبب نییبرو پا دونمینم_

  می: باشه بر مایر

 

 کرد  یاحوال پرس بهیبا اون پسر غر یعاد یلیخ مایو ر نییپا میرفت

 

  نم؟یبیدارم م یمن چ ی: خدا آقا

  الدهی،م گهیپسرخالمونه د زمیجلو عز ایب نایتازه اومده پسر خاله جون ، روم نای: روم مایر

 خونه رو داشته باشه؟ دیلیک دیچرا با الدیآقا م نیا یول دیببخش _

 ام  یمیصم یلیخ الی: چون من با خاله ل الدیم

 نشد  لیکه دل نیا_

 ته؟ییخوش امد گو ی: جا الدیم

  یبه من خوش امد بگ دیشما با کردمیفک م _

 رفت ادمیکه  یدیبهم پر ی: انقد همون اول کار الدیم

 

 

 رو بده من  دیلیک _

 خاله خودش بهم داده  دمی: نم الدیم

 پس بدش من  دمیم حیمن خودم به مامانم توض_

 ، زوره؟ دمی: نم الدیم

 که زوره  ینیبیم یبعله  ، دار_

  نی: اه بسه تورو خدا شورشو دراورد مایر

 باشه  بهیپسر غر هیخونمون دست  دیلیک دیحق بامنه؟، اخه چرا با یبدون یخوایتو نم مایعه ر_

 ، پسر خالتونم   ستمین بهی: من غر الدیم

 هم نامحرم  بهی، هم غر یهست بهیغر_

 ییپرو یلیتو خ نی: بب الدیم

 اره هستم _

 

 نگاه کردم  الدیبه م یچشم رینشستم رو مبل و رومو کردم اونور و ز یبحثو ادامه ندادم و تلپ گهید

 

 با پسر خالم آشنا بشم  یطور نیبشه و ا ینطوریا خواستیبود دلم نم یپیخوشگل و خوشت پسر

 هم اومد  الدیبعد م قهیو خودمو سرگرم کردم که چند دق خاطر رفتم داخل آشپزخونه نیهم به

 

 دختر خاله؟ ی: ناراحت شد الدیم

  ریخ_

 گهی: باشه من برم د الدیم

 

 نجا؟یا نیای،م نیکنیبا خونه قهر م یوقت شهیشما هم_

 از نظر شما مشکل داره؟ نمی: ا الدیم

 ،به سالمت  دییبفرما_
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 شهیخوشحال م یلیخ نی: مامانم بفهمه شما اومد الدیم

 خداحافظتون _

 : آها بعله خداحافظ الدیم

 

  دمیهال شن یاز تو مایرو با ر الدیم یخداحافظ یصدا

  دادیدر ، نشون از رفتنش م یوصدا

 

 تو برجکش ها  یزد ی: حساب مایر

 حقش بود  _

  میهست یمیصم یلیخ نایما با خانواده خاله شعله ا نی: بب مایر

 بگو از خاله شعله  کمیخب  _

هست که فوت شدن، خاله شعله هم سه تا پسر  یمدت هیخواهر رو داره پدر و مادرش  هی نیفقط هم ای: مامان از دار دن مایر
 داره 

 سالشه  ۹۱که  نیسالشه ،بعدشم مع ۷۲سالشه بعدش محمدرضا هست که ۷۲که  الدهیم نیپسرش هم نیبزرگتر

  هیآدم خوب و مهربون یلی، خ دیآقا حم یعنیخاله شعله  شوهر

 ! دونهیداره و اونو مثل برادر بزرگترش م یرابطه خوب یلیخ الدیبا م ایلیهمسنن اما ا نکهیبا ا نیو مع ایلیا

 

  نمیخانواده رو بب نیکنجکاو شدم ا نطوریکه ا_

  ینیفردا پس فرداست که بب نی: هم مایر

 چطور؟ _

 

  دهیبه خاله خبر م رهیاالن م الدی: چون آقا م مایر

 خب چه بهتر_

 ؟یکردیم کاریچ یداشت ی: آره ،راست مایر

  کردمیشام درست م_

 : دستت دردنکنه  مایر

  کنمیخواهش م_

 : حوصلت سرنرفته؟ مایر

 چرا _

 م؟یبگرد کمی میبر یخوای: م مایر

 آره هستم _

 آماده شم توام برو  رمی: م مایر

 باشه  _

 

  میو حرف زد میکرد یرو هادیپ ی، کم میرفت مایر با

که بود ،حرفو  یحرف از بابا افتاد به هر نحو ی، وقت نهیدوس داره اونا رو بب یلیگفت که خ نیاز ا دیپرس نیشهاب و شاه از
 ادامه دادن بحث نکردم ، ی، برا یعوض کرد و منم تالش

 بود  شیهم سرش تو گوش ایلیمامان اومده بود و ا میدیخونه که رس به

 

 : دخترم پس شام امشب دست پخت توئه  مامان

  نیدوس داشته باش دوارمیام_
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 میرو بخور نایشام روم نیایب نیدستاتون رو بشور نی: خب پس بر مامان

 

  دیهممون کش ی، مامان کشک بادمجون رو برا می، اومد میکه شست دستامونو

 شده بود  خوشمزه

 گرفته بودم  ادیرو از نازگل  یآشپز

 

 نجایاومده بود ا الدی: مامان امروز م مایر

 ؟یچ ی: برامامان

 : با خونه قهر کرده بود  مایر

 : پس چرا نموند شام؟ مامان

 کرد  رونشیب پایبا ت نای:) باخنده( چون روم مایر

 دعواتون شد ؟  شد؟ی: عه چ مامان

  دمیترس دمیرو د بهیپسر غر هیدرو باز کرد ، خب بعد که  یکی دمینه مامان ، آخه من تو آشپزخونه بودم، د_

 : بعد؟ ایلیا

 نداد  یرو بده من ول دیلیازش خواستم ک_

  شهیناراحت نم الدیم دونمی: خب حاال اشکال نداره ، م مامان

 

  میدیو خواب میخوردن شام هممون رفت بعد

 شدم  داریاز خواب ب رید صبح

 رفته بود مطب  مامان

  کردیم زیداشت خونه رو تم مایر

  خوندیهم رورنامه م ایلیا

 ریصبح بخ _

 

 : سالم  مایر

 ، صبح کجا بود؟ ری: ظهرت بخ ایلیا

  ؟یکنی) باخنده ( مسخره م _

  زمی: نه عز ایلیا

 

 رفتم  مایکمک به ر یرو خوردم و بعدش برا صبحونم

من  ییخوش آمد گو ی، چون خاله شعله زنگ زده و برا میدرست نکن یزیشام چ یناهار ،مامان تماس گرفت و گفت : برا بعد
 هممون رو شام دعوت کرده 

 

 استرس تمام وجودم رو گرفته بود  دیافراد جد دنید یبرا بازم

 امشب  یکمکم کردن تا بتونم لباس بزارم کنار برا ایلیو ا مایر

 

  کردیو به سرو وضعش نگاه م نهییرفت جلو آ ی، همش م میعجله داشت تا بر یلیخ یخودش انگار مایر

  دییپا یساعت رو م و

 که بود باعث شد تا من کنجکاو بشم  یبود ، اما هرچ یچ یهول و والش برا دونمینم

 



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 27 

 

  میو حرکت کرد میشد نیبود که سوار ماش ۱که اومد ، آماده شد ، ساعت  مامان

 

 باز شد، در   میپارک کرد و اومد زنگو زدرو نی, مامان ماش میدیرس یوقت

 یخانوم با چهره مهربون و چشما هیهم باز شد کنار در  یداخل ، در ورود  میرفت

 

 

 ، شونهیا گنیخاله شعله که م دمیبغلش چلوند که فهم یمنو تو یبود، حساب ستادهیوا یمشک

 

 خوش رفتار بود اریمرد گندمگون بود که بس هیشوهر خاله بنده ،  یعنی همسرش

 هم ،آشنا شدم  نیخونمون آشنا شده بودم ، با محمدرضا و مع یکه تو الدیم با

 

 کرد  ییرایهممون رو دعوت به نشستن کرد و ازمون پذ خاله

  دمیفهمیاز صحبتاشون نم یزیو چ کردنیآروم صحبت م یلیهم نشسته بودن و خ شیپ الدیو م ایلیا

 

 حواست کجاست؟ خاله با توئه  وونهی: د مایر

 سم نبود حوا دیبعله ؟ ببخش_

 من قربونت برم  ی: اله خاله

 خدا نکنه خاله جون  _

 چقدر خوشحال بودم اصال رو پام بند نبودم  یاومد خونه خبر داد که تو برگشت الدیم یوقت یدونی: نم خاله

 خاله  نیلطف دار_

  ایمهربون یلیخ کنهیدخترخالمون نزار حاال فکر م یبه الال یل ی: مامان حاال انقدر ل نیمع

 : اِ وا مگه من چمه؟ خاله

 دستش  ادیو بره اخالقت م ادیب کمی یچی: ه محمدرضا

 شما؟ نیگیم ی: بسه چ مایر

 

 

 بگم یزیچ هیبزار من  نی: نه مع الدیم

 : بگو داداش نیمع

  ستیهم مهربون ن یلیخ نای: بگم که روم الدیم

  ؟یدونی: تو از کجا م محمدرضا

  دمیقشو داخال روزی: ) باخنده( چون د الدیم

 ؟یناراحت نشد نای: پسرم تو که از روم مامان

 مگه دست خودشه که ناراحت بشه  خودی: ب ایلیا

 که من نشناختمشون دونهیخودشم م شونیا _

  حی: بعله کامال صح الدیم

 بسه ه گهی: خب د خاله

 

  میشام بخور میبر نیپاش نیبحث کرد یرچ

 

  میباهم ظرفا رو شست مایاز خوردن شام ، منو و ر بعد
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  کردنیرضا هم ، ظرفا رو خشک م الدومحمدیم

  رمیخندمو بگ ینتونستم جلو گهیدراوردن که د یدوتا برادر مسخره باز نیا انقدر

 خونه  میو اومد میهم خورد وهیو م ییچا هیظرفا ،  بعد

 بود . یشب خوب درکل

 

،که در  ایلیو ا نی، مثل شهاب و شاه ییبود با وجود برادرا یعال ی، همه چ گذشتیم الیماه از اومدنم به خونه مامان ل کی
 هرصورت هوامو داشتن، 

 کنهیو با وجود مادرم که به اندازه تموم عمرم بهم محبت م زهیبرام عز یلیکه خ ی،خواهر  مایوجود ر با

 

 

 م و بهشون سر بزنم داشتم امروز بر میو بابا نرفته بودم ، تصم نیشهاب و شاه دنیماه بود که د کی اما

 تا ازش بپرسم  مایعصر ، رفتم تو اتاق ر ایاالن برم  دونستمیدو بعداز ظهر  بود نم ساعت

 

 ما؟یر _

 ، جونم؟  اتوی: ب مایر

 برم خونه بابا  خوامیم_

  گهی: خب برو د مایر

 االن برم؟_

  دونمی: نم مایر

 ؟ یایتو هم همراهم ب یخوایم _

  ندازهیو دعوا راه م شهیبفهمه منم اومدم ناراحت م ایلینه ، ا ی: وا مایر

 ؟یتو مطمئن_

 بهتره  یخودت بر ی، ول امیب خوادیدلم م یلیکه خ نی: با ا مایر

 باشه پس فعال  _

 : به سالمت  مایر

 

  نییپا رمیو م ندازمیدوشم م یرو ، رو فمیک پوشم،یرو م لباسام

با  زنهیپشتم و برام بوق م فتهیم نیماش هیبشم ، که  یتا اونجا سوار تاکس ابونیسمت سرخ فتمی، راه م رونیب رمیم اطیدر ح از
  دمینم تیمزاحمه و اهم گمیخودم م

 نمیراننده رو بب تونستمیبود ونم یدود نیماش یها شهیش شد،ینم الیخیراننده ب اما

 

  ستادیشد و  ا الیخیب نهیماش باالخره

 اسممو صدا زد یقدم جلوتر نرفته بودم که ، کس هنوزچند

ابروم رو  یتا هی هیکارت چ نکهیسمتش و به نشونه ا رمی، م دمید نیدر همون ماش یرو جلو الدیسمت صدا برگشتم و م به
 باال  برمیم

 

 ؟یخوب نای: سالم روم الدیم

 خوبم ،امر؟  _

  رونیب یاز درخونه اومد دمید گذشتمیم نجایداشتم از ا یچی: ه الدیم

 خب؟  _

 ؟  یری: کجا م الدیم
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 بعله؟ _

 ! یریکجا م یبگ یخواینم یعنی: آها  الدیم

 بعله بعله  _

 برسونمت  ای: خب ب الدیم

  رمیممنون خودم م _

  ؟یکنی: تعارف م الدیم

 هیتاکس ادهیکه ز یزی، چ کنمیتعارف نم ریخ _

 سوارشو ببرمت  ای: لوس نشو ،ب الدیم

 گفتم که خو... _

  گهیسوار شو د ای، ب  یاری: عه دختر چقد بهونه م الدیم

 باشه _

 

  نمیشیو م کنمیعقب رو باز م یصندل در

  نای: دستت دردنکنه روم گهیو م کنهیجلو بهم نگاه م نهیاز آ الدیم

 چرا ؟_

 پشت؟ ینیشی؟ چرا م گهیمن رانندتم د یعنی:  الدیم

  یمنو برسون یخودت خواست _

 جلو نیبش ای: ب الدیم

 من راحتم  _

  نای: روم الدیم

 

 جلو. یو رفتم نشستم رو صندل ارمیمحکم اسمم رو صدا زد که نتونستم رو حرفش حرف ب انقدر

 از ارشاد پخش شد یضبط رو روشن کرد و آهنگ آدم برف اونم

 

  می: خب دخترخاله آدرس بده تا بر الدیم

 ..... یغرب می،مر هیاله _

 ؟یدار کاری: اونجا چ الدیم

 ؟یچ_

  ؟یریتفره م یبا کلمه بعله و چ یجواب ند یخوایم ی: چرا وقت الدیم

  ینپرس گهیو د یتا خودت از رو بر دمیجواب م ینطوریا _

 بابا جونت؟  شیپ یبر یخوای: نکنه م الدیم

  ؟یاز من حرف بکش ای؟  یمنو برسون یخواستیتو م_

  ستین نطوری: نه ا الدیم

 نکن  چمیپس انقدر سوال پ _

 : باشه الدیم

 

 

 از سکوتمون نگذشته بود که دوباره حرف زد  قهیچند دق هنوز

 چه خبر؟ مایاز ر ی: راست الدیم

 یسالمت _
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 ؟یدی: چرا انقدر کوتاه جواب م الدیم

 باهات حرف بزنم  خوادیچون دلم نم_

 اونوقت؟ ی: واسه چ الدیم

  یچون تو نامحرم _

 یهست یک گهیدختر تو د ی: وا الدیم

  نامیوممن ر _

  ندتیهمسر آ چارهی، ب اریکم ن نی: آفر الدیم

 همسر؟  _

 : آره  الدیم

 تا به حال بهش فکر نکردم  _

  زنهیدر خونه خاله من رو نم یاخالقت کس نی: هرچند با ا الدیم

 

  ارمیدرم یو براش شکلک شهیسمت ش کنمیو روم رو م دمیرو نم جوابش

  شمی، که با نگاه اخموش که زل زده به جلو، روبه رو م انهی دهیحرکتمو د نمیتا بب کنمیبهش م ینگاه کوتاه عیسر

 . دمیم هیتک نیماش شهیو سرمو به ش دمینم یتیاهم

 

 میدیگذشته بودکه گفت:رس قهیدق نیچند

 ممنون اززحمتت_

 بود فهی:زحمت نبودوظالدیم

 بود فتونیوظ دونمیبله خودم م_

 پس برو امی:ازپس زبونت برنمالدیم

 ،خداحافظیمرس_

 نا؟یروم گمی:مالدیم

 بله؟_

 دنبالت؟ امیب یخوای:مالدیم

 ؟یچ یبرا_

 گهید یگردیبرم ی:وقتالدیم

 امینه خودم م_

 ؟یکنی:تعارف مالدیم

 کنم،خداحافظینم رتعارفیخ_

 ،خداحافطی:هرطورراحتالدیم

 

 بوق زدورفت،رفتم سمت درخونه وزنگ وزدم که شهاب جواب داد:بله؟ هی برام

 یمنم داداش_

 اتوی:بشهاب

 

 ش برادرم سپردم-و-غ-خودموبه آ یباال وشهاب درو برام بازکردومنم ازشوردلتنگ رفتم

 ذره شده بود. هیدلم برات  یداداش یوا_

 ی:منم دلم برات تنگ شده بودآبجشهاب

 براش رهیکوش؟دلم داره م نی،شاهیقربونت برم داداش یاله_
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 :تواتاقشهشهاب

 نمشیبب نیاتاق شاه رمیپس من م_

 :باشه بروشهاب

 

 رونیادبیکنار،نازگل ازآشپزخونه م رمیشهاب که م شیازپ

 :سالم دخترمنازگل

 سالم_

 نایروم ی:خوش اومدنازگل

 نمیرو بب نیبرم باالشاه خوامیدمی،ببخشیمرس_

 اد؟ی:توازمن بدت منازگل

 نه _

 

 زنمیبه دره اتاقش م ن،چندتقهیبه سمت اتاق شاه رمیم

 

 :بفرمانیشاه

 

 زنمیداخل ودوباره چندضربه به درم رمینم

 

 اتوی:اه شهاب لوس نشو،بنیشاه

 

 رودر زنمیم بازم

 بابا ی:انیشاه

 

 فتهیبه من م رون،نگاهشیادبیبازمبکنه وم درو

 

 کوچولو؟ یی:تو نیشاه

 )باخنده(سالم داداش جونم_

 زداداشی:سالم عز نیشاه

 چقدردلم برات تنگ شده بودا_

 :ازسرزدنات معلومهنیشاه

 

 بود  ومدهین شیفرصتش پ خوامیمعذرت م دیببخش _

 نداره  یرادی: ا نیشاه

 بابا کجاست ؟_

  دهی: خواب نیشاه

 کنم؟ دارشیمن برم ب_

 رونیب میبزن ایبعدش زود ب ی: برو ،ول نیشاه

 رو چشمم _
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بودمش دل تنگش شده  دهیماه که ند کی نیدر تو ابود به صورتش نگاه کردم ، چه ق دهیآروم خواب یلیاتاق بابا شدم، خ داخل
 بودم 

  شهیم داریکه ب زنمیو صداش م دمیدستم تکونش م با

 ؟ پاشو  ییبابا _

 دختر  ییتو نای: روم بابا

  گهیبعله د_

 ورا  نی: از ا بابا

 ومدم؟ینم_

  یاومد ی، خوب کرد  هیچه حرف نی: ا بابا

 گذره؟یخوش م ستمیچه خبر ؟ من ن_

 گذره؟یخوش م میستی؟ ما ن ی، تو چ شهی: نه اتفاقا نبودت حس م بابا

     _..... 

 ؟یگینم یزی: چرا چ بابا

 بگم؟ یچ _

 

 باهات کنار اومدن؟ ایلیو ا مای: ر بابا

 یآره همون روز اول _

 : خوبه بابا

  رونیب میبر ایگفت ب نیبرم بابا جون ، شاه گهیمن د_

 نجا؟یا یایباز م رونی: باشه ، از ب بابا

 کنم  یفکر نم _

 : پس خوش بگذره بابا

 خداحافظ دمتیبابا ، خوشحال شدم د یمرس_

 : خداحافظت بابا

 

 نیداخل اتاق شاه رمیو م رونیب امیبابا م ازاتاق

 ؟یکوش نیشاه _

 نجامی: ا نیشاه

 م؟یخب کجا بر_

 توام به مائده زنگ بزن  ادیزنگ زدم تا باهامون ب ایمی: من به ک نیشاه

 اشه ب_

 

 رو بهش گفتم  انیمائده تماس گرفتم و جر با

 ؟یبه مائده گفت شدی: چ نیشاه

 آره _

 گفت؟ ی: چ نیشاه

  ادیگفت م_

  می: باشه حاال کجا بر نیشاه

 به نظرم پارک ارم _
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 : باشه ، شهابم رفت حاضربشه  نیشاه

 

 میپارک شد یو مائده هم اومدن و راه ایمیساعت بعد ، ک مین

  میپشت نشسته بود ایمی، من و مائده و ک نیماش یتو

 جلو و شهاب هم پشت فرمون بود یصندل یرو نیشاه

  میاوردیدرم یو مسخره باز رونیب میبرده بود نیباال ، سرمونو از پنجره ماش میضبطو داده بود یصدا

 . میخوش گذروند یو حساب میپارک ارم بود یساعت هم تو ۲

 

 خونه  دمی، رس ادیز طنتیاز ش خسته

 آشپزخونه بود  یتو مایر

 سالم  _

 ! ی: سالم ، اومد مایر

 آره _

 : خوش گذشت بهت؟ مایر

 میدیخند یبود! کل یجات خال نی، بب یلیآره خ_

 : چه خوب که بهت خوش گذشته  مایر

  یومدیکاش توام م_

 دفعه بعد  شاالی: ا مایر

 باال  رمیمن م دی، ببخش شاالیا _

  زمی: برو عز مایر

 

  دمیخواب کممیاتاقم و لباسم رو عوض کردم ،  یتو فتمر

 دمیاز خواب پر لمیموبا یساعت گذشته بود که با صدا کی

 

 ندادم  یتیخواستم جواب بدم ،تماس قطع شد ، شماره ناشناس بود و منم اهم تا

  ایلیا شیشده بود، اتاقم رو مرتب کردم و رفتم پ ختهیاتاق بهم ر وضع

 

 سالم _

 ؟ی: سالم خوب ایلیا

 ؟یتو خوب ؟ی،توچ یمرس_

 : نه واال ایلیا

 شده؟یچرا؟ چ_

 شده؟ی: به نظرت چ ایلیا

 ، مگه نه؟ نازیفر_

 : آره  ایلیا

 شده؟یباز چ_

 : دعوا ،دعوا،دعوا  ایلیا

 رفت ادمی یوا _

  وی: چ ایلیا

 رفت ادمیصحبت کنم اما  نازیمن قرار بود با مامان در رابطه با تو و فر_
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 یشد الیخی؟ من فکر کردم ب ی: جد ایلیا

 به خدا فراموش کردم  ینه داداش _

 : فدا سرت  ایلیا

 صحبت کنم امروز دمی، قول م گهیناراحت نباش د_

 فقط نگرانم  ستمی: ناراحت ن ایلیا

 ؟ینگران چ _

 نازی: نگران از دست دادن فر ایلیا

 

 

 مگه نه؟ یدوسش دار یلیخ _

 براش رمیمی: م ایلیا

  نیرسیکه بهم م شاالیا_

 : خدا از دهنت بشنوه  ایلیا

 عه بچه پرو _

 مگه! شهیم ی: )باخنده( خب چ ایلیا

  ادیشام درست کنم ،االناست که مامان ب نییمن برم پا یچیه _

  ینره باهاش صحبت کن ادتی:  ایلیا

  رهینم ادمینه  _

 

 ساعت که گذشت، مامان هم اومد کی کنم،یآشپزخونه و شام درست م یتو رمیم

 

 یسالم مامان خسته نباش _

 ی: سالم دختر من ،زنده باش مامان

 کارتون دارم  نیایب نیمامان جونم ، لباساتون رو عوض کن نیسالمت باش _

 مادر؟ شدهی: چ مامان

 براتون  گمی، م نینگران نش_

  رهیکه خ شاالی: ا مامان

 یمامان رهیخ _

  امی: باشه االن م مامان

 

 آشپزخونه ؛ منم نشستم رو به روش یتو یصندل یربع بعد مامان اومد و نشست رو هی

 

  ی،جون به لبم کرد نای: بگوروم مامان

 ازدواج کنه؟ ایلیا خوادیمامان شمادلتون نم_

 : چرا نخواد ؟ من آرزومه  مامان

 جلو پاشون؟ نیندازیخب پس چرا سنگ م _

  زنهیم یلبخند

 ا؟یک یپا ی:جلومامان

 ایلیو ا نازیفر-

  شهیبه اخم م لیتبد لبخندش
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 مگه نه؟ یکن یتورو فرستاده تا منو راض ایلیا نای:روممامان

 ه؟یشما چ یتینارضا لیمامان جان اخه دل-

 خورهینم ایلیاون دختره به درده ا خوامی:من صالح بچمو ممامان

 ن؟یدیشما از کجا فهم-

 دمشی:چون دمامان

 خورن؟یکه به درد هم نم نیدیفهم دنیبار د هیبا فقط -

  ؟ی:خب االن که چمامان

 ....نیاجازه بد-

 حرفشم نزن نای:نه روممامان

 اخه مامان اونا همو دوست دارن-

 افتاده  ایلیا بیدختره چشمش به ج نیهمش حرفه ,دوس داشتن کجا بود؟ ا نای:امامان

  دهیعه از شما بع-

 زنم؟ی:چرا ؟چون حرف حق ممامان

 حرفه حقه؟ نیا-

 دمیم صیمن صالح بچمو بهتر تشخ نای:روممامان

 یخواستگار میبزار حداقل بر-

 هنوز سنش کمه ایلی:گفتم که نه حرفشم نزن,درضمن امامان

 اما عاشق که هست-

 میحاضر کن شام بخور زوی,پاشو مگهی: بسته دمامان

 

 چشم-

 کرد یهمش منو مامان رو نگاه م ایلیشام خوردن ، ا سر

 زدیحرفامونو حدس م جهیخودش نت شی،داشت پ دیشا 

  خوردیداشت غذاشو م الیخیب یلی، خ مای,اما ر

 شام مامان اجازه نداد ظرفا رو بشورم و خودش دست به کار شد، بعد

 خواهرو برادرم نشستم, شیهال  پ یمنم رفتم تو 

 شد؟یگوشم گفت : چ یاروم تو ایلیا

 

 ر کردمبهش اصرا یبخدا کل دیببخش-

 :پس بازم مخالفت کردایلیا

 آره متاسفانه-

 :باشهایلیا

 فقط زمان الزمه بندهینم نازیعشق تو و فر یغصه نخور مامان چشماشو رو-

 از دست.... نازویفر ترسمی:مایلیا

 وسط حرفمون پرهیم مایر

 ؟ نیکنیپچ پچ م نیدار یاونجا چ یه ی:همایر

 زم؟یعز یچ یعنی:  ایلیا

 من نامحرمم؟  یعنی:مایر

 حرفو زده؟ نیا یک-

 حرفو نزده,از رفتارتون مشخصه نیا ی:کس مایر
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 .هیجان کاف مایر-

 قهر روشو برگردوند, با

 زنگ خورد , ایلیا یگوش نیح نیهم در

 .امیاالن م دی,ببخشالدهی:مایلیا

 رونیهال رفت ب واز

 

 سمت تراس نشستم رفتم

 گهیم یچ ایلیبه ا الدیبتونم بفهمم،  م دیتا شا 

 و مشهد بود, ی,صحبت از سوغات 

 شدم. الیخیب گهیپس د گهیم یاونور خط چ الدیم  شدم،یمتوجه نم اما

 .!ختمیهر چهارتامون ر یبرا ییچا ینیس هیو از دلش،  در اوردم بعدم رفتم  مایر شیرفتم نشستم پ اول

 

 :سندهیزبان نو از

 

 رخ داده بود. رشیاخ یدر زندگ یمادرش تحوالت داشدنیبا آگاه شدن از راز خانواده اش و پ نایروم

 عاشقانه او را دوست داشتند . زین دشیشده بود و خانواده جد دشیدلبسته به خانواده جد اریبس او

 .دادیبرادرش گوش م الدویبه مکالمه م نایروم

 . دیاش را به اتش خواهد کش یاست که زندگ یهمان پسر نیا دانستی.اما،  نم کردیم یکنجکاو الدیدر رابطه با م اریاو بس 

 

 :نایروم

 .دمیصحبت کردم بعد هم خواب یبا مائده تلفن یاتاقم کم یرفتم تو میرو هم که خورد ییچا

 

 

 :نازیفر

 نباشه  نکهیاز دست دادنش ، ازا دمیترسیرو داشتم ، م ایلیروزا دلشوره از دست دادن ا نیا

 دوباره تنها بشم  نکهیازا

 کس و کار بشم  ینباشه و من بازم ب ایلیکه ا نیاز ا دمیترسیم

 رو کم کرده بودم  گارمیمصرف س گهید

 . کردمیو تالش م دمیجنگیم ایلیبه خاطر ا دیبا

 

 دهیخواب آلودش جواب م یکه باصدا زنمیبهش زنگ م کنه،یهواشو م کهوی دلم

 

 : الو؟ ایلیا

 !؟یبود دهیسالم ،خواب_

 : اوهوم ،آره خواب بودم  ایلیا

 کردم  دارتیمزاحمت شدم ب دیببخش_

 سرت  ی: فدا ایلیا

 ؟یخوب_

 : خوبم  ایلیا

 شکر یاله _
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 ؟یوقت شب بهم زنگ زد نی: چطور ا ایلیا

 دلم هواتو کرده بود _

 ..... نازمی: فر ایلیا

 

  دمیکه تموم شد دلم آروم گرفت و راحت خواب ایلیزدنم با ا حرف

 

 : نایروم

 تازه گرفتم  یکردم ، نون بربر یرو ادهیشدم و رفتم پ داریزود از خواب ب صبح

  میو باهم صبحونه خورد دارکردمیرو ب مایو ر ایلی، ا دمیخونه که رس به

  ششیساعت بعد مامان  بهم زنگ زد ، و ازم خواست برم مطب پ چند

 شدم . یرو ازش گرفتم ، و راه آدرس

 

 متخصص قلب وعروق  یجمال الیمطب رو خوندم و وارد شدم : خانوم دکتر ل یباال یشدم ، تابلو ادهیپ یتاکس از

 

 نشسته بودن  یصندل یرو ماریکه شدم چند تا ب وارد

 و گفتم : سالم  یسمت منش رفتو

 : سالم خانوم امرتون؟ یمنش

 من با خانوم دکتر کارداشتم _

 ن؟یدار ی: وقت قبل یمنش

 من..... ریخ_

 نیمنتظر بمون دیبا نیندار ی: پس اگه وقت قبل یمنش

 خانوم ، من دختر خانوم دکترهستم  ستمین ماریمن ب _

  نیآورد فیبه خانوم دکتر اطالع بدم که تشر نی، اجازه بد نیخوش امد یلینشناختم ، خ دی: واقعا؟ ببخش یمنش

 باشه  _

 

 داخل  تلفن رو برداشت و با مادرم هماهنگ کرد که برم یمنش خانوم

 

 دتویی: بفرما یمنش

  یمرس _

 

 بود  شینیب یرو نکشیبود و ع دهیپوش دیداخل ، روپوش سف رمیوم زنمیدرم

 

 سالم مامان جونم  _

 : سالم دخترم حالت چطوره؟ مامان

 ؟ی، شما خوب یمرس_

  زمی: آره خوبم عز مامان

 نجا؟یا امیب نیگفت نیخداروشکر ، کارم داشت_

 

 یآشنـا بش ـنجایا یبا فضـا ـخواستمینـداشتـم م ی:کار خـاصمـامـان
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 چـطور مـگه؟_

 

 ؟یبامحـل کار مادرت آشنـا بشـ ی:دوست ندارمامان

 

 چرا دوست نداشته باشم!چقـدر هم  که خوب_

 ـکنـهیم اشاره اتاق گوشه ےصنـدل به

 کنارم و نـگاه کن نیبش ارویو ب ی:برو اون  صـندلمامان

 باشـه چشـم_

 مامان یوکنار صندل ارمیرو م یصـندل

 

بعد چند تقـه به در  قهیرو بفرسته داخل؛چنـد دق یبعـد ماریکه ب گـهیم ـشیو به ُمنش دارهیبرم رو ے،مامان گـوش ذارمیم 
ازش خواست مشکـلش رو بـگه و براش دارو نوشت ، من هم با حوصله  ییخانـوم اومـد داخل مامان با خوش رو ڪـیخورد و 
 ـکردمیتماشا م

 

 ..دیـچیـپیومامان براشـون نسخـه م رفتـنیوم ومـدنیم ـضایمر

 

 بود،مامان روپـوشش رو درآورد7/5ساعـت گذشـت ساعت  چنـد

 

درست کرده بود و  یسبز ہقُـرم مایر!ہخونـ میدیساعت بعد هم رس ڪی رونیب میمانتـوش رو تن کردو باهـم از مطـب اومـد و
 بوش کل

 

 بود ہرو برداشت خـونه

 

 المسـ_

 

 مامان ؛سـالمی:سالم آب جـمـایر

 یکه شام درست کرد نـمیب ی:سالم گلم م مامان

 شهی:آره اسـتعدادام داره شـکوفا ممایر

 ـنیکن دارمیشام ب یبخوابـم برا کمی رمی:من ممامان

 :چشـممـایر

 بالے:چـشمت بـمامان

 شما خوردن داره هاا یغذا نیا یخب خب آبج_

 ؟ےپس چـ گهی:بعلـه دمایر

 ےـچـی)باخنـده(ه_

 ےآج گمی:مـمایر

 جون دلم_

 یقرار بزار هی شهی:ممایر

 ؟ےباکـ_

 ـنی:با شهـاب و شاهمایر

 ؟یچـ یبـرا_

 ـنمیدوتا داداشام رو بب ـخوادی:خب دلم ممایر



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 39 

 

 آهـان_

 ؟یزاری:خوب حاال ممایر

 شه؟یناراحت م ایلیا یمگه تو نگفتـ_

 م؟یگیم،میگینم ایلی:ما که به امایر

 تخـت ـتالینه خ_

 

 : پس جورش کنمایر

 ہباشـ_

 ـنا؟یروم ـگمی:ممایر

 بعلـه_

 اد؟یکه از من بدشون نم نی:شهاب و شاهمایر

 اد؟ینه چرا بدشون ب_

 ؟ی:مطمـئنـمایر

 زدلـمیآره عز_

 :پـوف خداروشکرمایر

 کجاست؟ ـایلی،ایراستـ_

 جونـشه نازیفر شیباشه؟حتما پ دی:کجا بامایر

 نازیفر هیاز قض ینکنـه تو خبردار_

 ہ:آره مامان بهم گفتـمایر

 نـطوریکه ا_

 :آرهمایر

 امامانی؟یهست نازیاوفریلیحاال توطرف ا_

 یچکـی:طرف همایر

 ؟یچ یعنـی_

 :من طرف خودمـممایر

 لباسامو عوض کردم و رفتم تا شام رو حاضر کنم رون،،منمیمهلـت نداد جوابشو بدم و از آشپزخونه رفت ب_

 

 خونه ادیشام ب یهم زنگ زدم برا ایلیا به

 

 می.مامان رو صدا کردم و شام رو خورددیهم رس ایلیساعت بعد ا مین

 

 خوشمزه بود یلیخ یابج یمرس-

 :نوش جونت مایر

 :دستت درد نکنه ایلیا

  کنمی:خواهش ممایر

 

 .میشست مایبا کمک ر ظرفارو

 میگپ زد یتراس کم یتو مینشست میو اومد میکرد زیرو تم آشپزخونه

 

 ؟یتو به عشق اعتقاد دار مایر-
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  نهیریقدرت ش هی:آره عشق مایر

 ؟یتو تا به حال عاشق شد یعنی-

 سوال نکن  گهی:دمایر

 چرا؟-

  چونمتیبپ خوادی:چون دلم نممایر

  یباشه هر طور راحت-

 ؟یبه عشق اعتقاد دار ؟اصالیدختر خوب.خودت چ نی:آفرمایر

 نه-

  ی:پس عاشق نشدمایر

 عشق بشم  ریدرگ خوامینه نم-

 :پس خوشبحالت مایر

 چرا؟-

  یدیو دلتو از دست م نید ی:چون اگه عاشق بشمایر

 یمطمئن شدم عاشق شد گهید-

 

  دهیو سرشو به نشونه آره تکون م زنهیم یلبخند

 نداره یخب عاشق شدن که ناراحت-

  یخبر ندار زایچ یلیخونه از خ نیتو هنوز تو ا نای:هه روممایر

 قراره خبر دار بشم  یپس ک-

 :به مرور زمان مایر

  کنمینم یباشه پس فضول-

  ریبخوابم.شب بخ رمی:من ممایر

 باشه شبت خوش -

 

 به حرفاش فکر کردم.  مایرفتن ر بعد

 سن کم عاشق شده بود؟ نیتو ا مایر یعنی

 

 هول بود یلیخ مایشد اون روز ر دهیخونه خاله شعله کش میبر میخواستیک م یذهنم ب سمت اون روز 

 خاله بود  یاز سه پسرا یکی، اما شکم به   هیعاشق ک مایدونستم ر ی.نمکردیمدام به ساعت نگاه م 

 ..نیمع ایمحمدرضا  ای الدیم ای.

 .هیعاشق ک مایاز چه قراره و ر هیقض دونهیفقط خدا م هرچند

 مایرفتم تو اتاق ر میشدم مستق داریکردن شدم و رفتم بخوابم!صبح که ب الیفکرو خ الیخیب

 

 ریصبح بخ مایسالم ر-

 ریصبح توام بخ زمی:سالم عزمایر

 

 ها رونیب میامروز بر دیشا مایر گمیم-

 ؟یچ ی:برامایر

 دختر حواست پرته ها یوا-

 ؟یقرار گذاشت نی:عه با شهاب و شاهمایر
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  میاحتمال داره امروز بر یهنوز که نذاشتم ول-

 :حاال چرا امروز؟مایر-

 مگه امروز چشه؟-

 نرفته که امروز جمعست مامان خونست ادتی:خب مایر

 م؟ینر یخوایم-

 رونیب میریم میدار ییدوتا ینجوریهم میگیخب ب مامان م مینر ی:نه بابا واسه چمایر

  م؟یدروغ بگ یعنی-

 مگه؟ شهیم ی:خب حاال چمایر

 صبحانه بخورم بعد بهشون زنگ بزنم  مینداره.بر یبیباشه ع-

 :نه اول زنگ بزن بعدمایر

 باشه -

 

 اتاق خودم و با شهاب تماس گرفتم  یو رفتم تو رونیاتاقش اومدم ب از

 

 :جانم؟شهاب

 ؟یسالم داداش خوب-

 ؟ ی:فدات بشم تو خوبشهاب

 یآره خوبم مرس-

 

 :خداروشکرشهاب

 شهاب؟-

 :جان؟شهاب

  نهیشمارو ببب خوادیم مایر-

 خواهرت؟ ما؟ی:رشهاب

 خواهرت نه خواهرمون -

 ؟ی:خب االن که چشهاب

 شهاب؟ یچ یعنی-

  الستی:اون دختر لشهاب

 ؟ دهیماله باباتو باال کش الیمگه ل-

 بحث کنم  خوامی:ولش کن نمشهاب

 ؟ نیایخب حاال م-

 :معلومه که نه شهاب

  نینبر مایر شیمنو پ یعه چرا؟ شهاب تورو قران آبرو-

 از دست تو  نایروم ی:واشهاب

 پس؟ نیایم-

 ؟یزنیبهش زنگ م ایبگم  نی:باشه خودم به شاهشهاب

 خودت بگو  گهینه د-

 ؟ی:خب کجا و کشهاب

 کافه آلما 4امروز ساعت  نیهم-

 دنبالتون؟ امی:باشه بشهاب
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  میاینه خودمون م -

 خداحافظ  نمتیب ی:پس مشهاب

 فعال-

 آشپزخونه و مشغول خوردن صبحانه شدم.همزمان هم با مامان صحبت کردم  یرو که قطع کردم رفتم تو تماس

 مامان جان؟-

 :جونم؟مامان

  رونیب میامروز بر میخوایم مایمن و ر-

 :کجا اونوقت؟مامان

 دارم  دیخر کمیمن -

  نی:باشه فقط زود برگردمامان

 چشم -

  ستمین یخوب یدونستم دروغ گو  یم کردینگام م رهیخ رهیخ ایلیا

 ؟ یکنینگام م یطور نیچرا ا ایلیا هیچ-

  ستین یزی:چایلیا

 باشه -

  الدیم شیسر پ هی رمی:مامان من مایلیا

 :باشه سالم برسونمامان

 

 

 خداحافظ ـرسونمیم ـتوی:بزرگایلیا

 به سـالمت_

 :به سالمـتمامان

 

 نیهم یبرا ومد،ی یخوششون نم نیاز شهاب و شاه چیومامان ه ایلیا دونستمیاسترس گرفته بودم، م یلیامروز خ یبرا
مامان تابلو نکنه ، تاچند  شیپ ادیتر اماده بشه وز عیخواستم سر مایبود که از ر ۲بو ببرن ! ساعت  هیهرآن از قض دمیترسیم

  میبعد حاضر و آماده راه افتاد قهیدق

 

 میریم میدار گهیمامان ماد_

  نی:زود برگردمامان

 :چشم خداحافظمایر

 خداحافظ مامان جون_

 :به سالمتمامان

 هم اومدن. نیبعد،شهاب وشاه قهیکافه آلما پنج دق میدیساعت بعد رس ڪی

 

 زدیاز همون اول معذب بود و حرف نم مایر

 

 ن؟یخوریم ی:خب بچه ها چشهاب

 ڪیبا ک خورمیمن اسپرسو م_

 خورمیم ی:من بستنمایر

 خورمی:منم قهوه مشهاب
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 یو هر از گاه میاومد و سفارشارو داد،هممون ساکت بود گارسون

 

  میزدیکلمه حرف م چند

 درصدا داد، یباز شد وآونگ باال شاپیکاف در

 شاپیکه وارد کاف ییبه جلو خم کردم تا کسا سرمو

ود چون ب رشدهید گهیکه اومدن داخل هل شدم وجهت صورتم رو عوض کردم اما د یالدوپسریم دنی،  با د نمیشدن رو بب 
 شده بود. مایمتوجه منو ر الدیم

زدم  مایر یبه پهلو یبا آرنـجم سقلمه ا ومدیما م زیگوشه لباش بودو داشت به سمت م یاسترس نگاهش کردم لبخند مرموز با
 بشه،  با تعجب نگام کرد!! الدیتا متوجه حضورم

 

 :چتهمایر

 مایر_

 خب؟ هی:واه چمایر

 سمتمون ادیداره م الدیم مایر_

 دیرس زمونیبه م الدیشد ،م الدیهم متوجه م مایرو چرخوند ور چشماش

 و باحالت طلبکارانه نگاهمون کرد زیم یروگذاشت رو دستش

 

 :سالم پسـمایر

 

  رخالـه

 ؟ نیکنیم کاریچ نجایگلم ا ی:به به دخترخاله هاالدیم

 بود و به تِـتِه پِـتِه افتاده بود دهیازترس رنگش پر مایر

 

 ...نجایا میما اومد زهیچ:اوممم مایر

 ؟یچ نجایا نی:اومدالدیم

 داره؟؟ یبه شما ربط_

 بله ربط داره نیینجایا بهی:از اونجا که من پسرخالتونم و شما با دوتا پسر غرـالدیم

 !گه؟یم یچ نیا نایبه؟رومی:غرشهاب

 

 

 کنار و بهشون گفتم :  دمیرو  کش نیشهاب و شاه عیسر

  نجـایشما،اومده ا دنید ادیبه مامانمون بگه م نکهیبدون ا مایر_

 

و از در  میکرد یخداحافظ نیباشهاب و شاه م،یگفتم که بر مایرو برداشتـم و به ر فمیخونه،ک میازمون خواست که برگرد شهاب
 .   رونیب میرفت شاپیکاف

 رو گرفت  فمیبند ک یکه کس میچند قدم دور نشده بود هنوز

 رو گرفته بود نگاه کردم  فمیکه بند ک یبه کس تیعصبان با

 هم رفت  یتو شتریاخمام ب الدیم دنیباد

 

 ؟یگیم یرو، چ فمیول کن ک_
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 بودن؟ یدوتا پسر ک نی:االدیم

 فضول خان ستیبه تو مربوط ن_

 ...شهیم تیگفتم حال الیبه خاله ل ی:عه؟وقتالدیم

 

 ؟؟ییتو فضول ما_

 ما؟یر ی:تو چرا الل شدالدیم

 توروخدا به مامانم نگو خب؟ الدی:ممایر

 گم؟ینم یفکر کرد ی:جدالدیم

 ؟یگیم یعنی:مایر

 دمتـونیخالـه م لیخودم تحو نیتوماش نینیبش نیگم،بری:بله که مالدیم

 پسرخاله درست صحبت کن یه_

 !ا؟یلیبزنم به ا ازنگی نیسوار بش نیری:مالدیم

 

 میبش الدیم نیسوار ماش میدادیم حیاومده بود ترج شیکه پ یتیوضع با

 

و  ادیاز خانواده بابا خوششون نم ایلینه مامان ونه ا دونسـتمیخوب م یلیبو ببرن ،چون خ هیاز قض ایلیمامان وا ـخواستینم دلم
 پشت مایجلو سوار شدم و ر م،منیشد الدیم نیماش کنن،سواریبرخورد م مایحتما با ر

 اَخماش تو هم بود یحسابـ الدیوم میرو ساکت بود ریطول مس تمام

 انتظار داشتم خودش بره میدیرس یوقتـ

 رو پارک کرد و باهامون اومد باال، نیاما ، ماش 

 

 نییپا میو اومد میاتاق لباس هامون رو عوض کرد یتو میرفت مایمن و ر 

  

 .کردنیم پچ پچ ہآشپزخونـ یداشتن تو  الدیوم مامان

 

 

 میبدبخت شد نایروم  ی:وامایر

 هیچه حرف نیا _

 گهیداره به مامان م الدی:گَمـون کنم ممایر

 ؟یخب بگه که چـ_

 کنـهیم کمیت کهیت ایلیواسه خودت،ا یگیم ی:چمایر

 شهیم یچ نمیخب ساکت باش بب لـهیخ_

 

 رونیهم پشت سرش اومد ب الدیابروهاش بود م نیب یا رون،گرهیاز آشپزخونه اومد ب مامان

 

 ن؟؟ید:شما دوتا امروز کجـا بومامان

 دیخر میریم می:مامان ما که گفتمایر

 ؟! داتونی:خب پس کو خرمامان

 :....مایر

 دات؟یکو خـر گمی:باتوام ممامان
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 !نیردادی:مامان جون خب حاالچرا گنایروم

 نیگیدروغ م نیدار نکهیا ی:برامامان

 باالخره خبر داد الدی:پس آقامنایروم

 بودن ایک بـهیاون دوتا پسرغر نمیبب نیکرد خبرداد، حاالبگ ی:بعلـه کار خوبمامان

 ..... بهیمامان غر_

 دستمو سفت گرفت و باترس آب دهنشو قورت داد مای،ر ااومدیلیحرفمو کامل نکرده بودم که در باز شد و ا هنوز

 

 استرس داره مایکه ر دیفهم شدیم کامل

 

 :سالم به همه ایلیا

 

 میجواب سالمشو داد هممون

  

 ورا؟ نیجون داداش از ا الدی:مایلیا

 نجایاومده بود ا شیپ یکار هی:الدیم

 ؟ی:چه کارایلیا

 

 موضوع رو نگن. ایلیکه به ا کردیالتماس م الدیبا چشماش داشت به مامان و م مایر

 شروع کرد به گفتن :  الدیم اما

 

 بهت بگم  یچجور دونمینم نی:ببالدیم

 

 شده  یزیچ هی:نه بگو اصال معلومه ایلیا

 :من امروز رفته بودم کافه آلما دالیم

 :خب؟ایلیا

 هم اونجا بودن  نایو روم مای:رالدیم

 

 :خب؟ دیپرس الدیکرد و دوباره از م مایبه منو ر ینگاه ایلیا

 بود  ششونیپ بهی:دوتا پسر غرالدیم

 ؟یگفت یابروشو داد باال و گفت:چ یتا هی ایلیا

 من به خدا نگران شدم ک به تو و خاله گفتم  نی:ببالدیم

انقدر  نایداد زد:روم یبلند بایتقر یبه هردوتامون کردو با صدا یاومد نگاه عصب مایبه سمت منو ر الدیتوجه به حرف م یب ایلیا
 بهت اعتماد کرده بودم که حداقل از تو انتظار نداشتم یدوماه خورده ا یکی نیتو ا

 

 بدم  یرو چ ایلیجواب ا دیبا دونستمینم

 

  یدار یزیعادت به آبرو ر شهیخانوم شما ک هم مایر ی: اما جنابعالایلیا

 

 بدم  حیداداش بزار من توض-

 داره ؟ حیتوض نیسر قرار بود بهیک هر دوتاتون با دوتا پسر غر نیهان؟ ا یبد حیتوض وی: چایلیا
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  ستین یکنیکه تو فکر م یاونجور هیقض ایلی:امایر

 بگو منم بدونم  هیچ هی: پس قضایلیا

  هیچ هیقض مینیبده بب حیتوض مایبزار ر هیدرو همسا یزشته جلو نییپا اریجان صداتو ب ایلی: امامان

  نیبمال رهیسر منو ش نیب حال هر دوتاتون اگه بخوا یوا یول شنومی: خب پس من مایلیا

 ...میما رفته بود نی: ببمایر

  گهیجون بکن د ؟یچ نی: رفته بودایلیا

 بدم  حیبزار من توض مایر-

  نای: بگو رومایلیا

  میقرار داشت نیما با شهاب و شاه میقرار نداشت بهیبخدا که ما با دوتا پسر غر یداداش-

 نگاه کرد ، مامان هم ساکت بود  مارویمات ر ایلیا

 خداحافظ گفت و رفت، !  هی شهیم یماجرا داره خانوادگ دیکه د الدیم

 شینمک نشناس تو پ ی: دختره دیدندوناش غر یرو گرفت و از ال مایهم فشار داد،مچ دست ر یچشماشو رو تیبا عصبان ایلیا
 ؟یکردیم یچه غلط نیشهاب و شاه

 

 ؟یکردیم کاریچ کهیمردت یاون رضا یپسرا شیپ تو

 

 رو ندم  ایلیا یها نینتونستم ساکت بمونم و جواب توه گهید

 

 هیپدر جنابعال کهیمردت یهمون اقا رضا ایلیا-

 پدر؟ یزاری:تو اسم اونو مایلیا

 باشه باباته  میاون هرچ-

  یفهمینم زارویچ نیتو ا نای:ساکت باش رومایلیا

  زا؟یکدوم چ-

کنه،اما تو  یپدرت برات پدر یبه جا ،مادرتیباش دهیند یکه محبت پد نیش،ایاما نداشته باش یکه پدر داشته باش نی: اایلیا
بابا  یبا پسرا دونستمینم کنهیمنو درک م مایر کردمیم الیخ ذاشتیتموم م یبابات برات همه چ کردیم ینازگل برات مادر ؟یچ

 دفعه چندم بوده!  نیا دونهیحاال خدا م زاره،یقرار م

 بار بود  نیاول نی،ا ایلیا یگیم ی: چمایر

 بشم ؟ لینازگل خوار و ذل شیپ دیچقدر با گهید ؟یمن نبود شون؟فکرینیبب یرفت یچ یبرا مای: رمامان

 

 نگفت و رفت داخل یزیچ گهیمامان د  دادمیو بهش حق م کردمیرو درک م مامان

 کردیرو نگاه م مایهم فقط با خشم ر ایلیآشپزخونه،ا 

 

 کردن  دادیمثل آتش فشان فوران کرد ، رفت داخل آشپزخونه و شروع کرد به دادو ب مایر هوی

 

 ؟ نمیمن حق ندارم بابام رو بب ه؟ی: خب گناه من چمایر

 تو؟ دنید ادیاون چرا نم یدیاما چرا از خودت نپرس ؟یگفته حق ندار ی: کسمامان

 زن داره ؟ یدونستیم ی؟وقتیبا، بابا ازدواج کرد یچ یتوئه،اصال تو برا ریتقص نای: همه امایر

 :...مامان

 ؟یباهاش ازدواج کرد یچ یمامان بگو برا گهی:بگو دمایر

 : بابام مجبورم کرد مامان

 آره؟ میبش یقربان دی: ما بامایر
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 ه؟یمنظورت چ مای: رمامان

 رون؟یداره باهاشون برم ب  یبیندارم چه ع ی: من منظورمایر

 بس کن  مای: رمامان

  نیریمن رو نگ یپس انقدر جلو ،یخودت ،مقصریمامان ؟مصبب تمام اتفاقات خودت هیچ یدونی: ممایر

داد، سرش رو باال گرفت و اشکاش  هیتک نتیسر خورد و به کاب نیزم یرفت تو اتاقش، مامان رو عیاز گفتن حرفاش سر بعد
 خت،یر

 دادم مامان رو تنها بزارم حیمنم ترج رونیخرد از خونه زد ب یهم با اعصاب ایلیا

 

 خودم خفش کنم یرو با دستا الدیم خواستیخونه گذشته بود، دلم م یتو یساعت از دعوا سه

 

 کرد آخرسرهم باز رفت تو اتاقش. یبا غذاش باز مایم،ریسکوت خورد یشام صدام کرد شام رو تو یبرا ،مامان

 ظرفارو شستم ومامان هم به بهانه سر درد رفت بخوابه  منم

 مبل نشستم ی.رفتم کنارش روگستید یجا هیمطمئن بودم فکرش  کردیاما فقط نگاه م کردینگاه م ونیزیداشت تلو ایلی.ا

 

 ؟یبامن قهر ایلیا-

  ستمی: نه نایلیا

  گهید یهست یعنی یستین-

  میهم از دست بد مارویر خوامیمن نم نای: رومایلیا

 د؟یاز دستش بد دیاخه چرا با-

 به اصطالح بابامون  یاون اقا شیبره پ مایر خوامی: نمایلیا

  رهیحتما م نیریاگه جلوش رو بگ-

  ریبخوابم شب بخ رمی:مایلیا

 یداداش خوب بخواب ریشبت بخ-

 

 مرتب بود. یبرگشته بود،وهمه چ یروز ،گذشته بود اوضاع خونه به حالت عاد چند

 رون،یتا با مائده برم ب شدمیآماده م داشتم

 نیوسوار ماش رونیدر، از خونه اومد ب یجلو ادیمامان رو ازش گرفتم و رفتم دنبال مائده،بهش زنگ زدم تا ب نیماش  چییسو
 شد .

 

 :سالم خانوم خانومامائده

 ؟یسالم گلم چطور_

 ؟ی:من خوب تو چمائده

 زمیعز یمرس_

 فتیکم فک بزن ،راه ب گهی:خب دمائده

 تو،باشه،حاالکجابرم؟ یدار ییعجب رو_

 بهت بدم یخبر هی خوامیمهمون کن،م تزای:منو ببر پمائده

 من مهمونت کنم؟! یخبر بد یخوایتو م_

 ـگمای:بهت نممائده

 ادیخب بابا سگ خورد،از دماغت درب_

 کرد شهینم شیکار گهید یادب ی:بمائده
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 میسفارش داد تزایداخل وپ میرفت میدیرس یوقت یفست فود هیسمت  روندم

 

 !؟یبهم بد یخوایم یچه خبر نمیخب حاال بگو بب_

 :االن بگم؟مائده

 گهیآره د_

 بعدا بگم؟! شهی:نممائده

 مائده حرف بزن شهینه نم_

 :خبره خبمائده

 

 ادیتا حرصم درب کردیم تمیاذ داشت

 گرفتم،صورتش مچاله شد شگونیشدم سمتش وبازوش رو ن خم

 

 گمیولم کن م یدختر گوشت تنم رو کند ی:آمائده

 هااااا یگیم_

 گمی:آره آره ممائده

 

 روآوردن ونتزاهامیپ نیح نیهم یرو ول کردم ومنتظر نگاه کردم بهش تا بگه ، تو دستش

 

 کرده یپسره ازم خواستگار هی:مائده

 خب؟_

 قبول کنم خوامی:ممائده

 هست؟ یجونم حاال پسره ک یا_

 

 نوشابه را به سمت دهانم بردم یبطر

 

 :شهـابمائده

 

 صورت مائده یرو ختیو ر رونیب دینوشابه رو قورت نداده بودم که همش پر هنوز

 

  ؟ییییییچ_

 یزنیچرا داد م نای:اه روممائده

 ؟یکنیم یشوخ_

 روم یختینوشابه رو ر نای:اَه حالم بهم خورد روممائده

 ؟یگیم یجد ی،  دار دیببخش دیببخش_

 دارم باهات؟ ی:مگه من شوخمائده

 کرده؟ یواقعا شهاب ازت خواستگار یعنی_

 گهی:آره دمائده

 ؟یجواب مثبت بد یخوایتوام م_

 !ه؟ی:آره اشکالش چمائده

 زن داداشم یشیپس م وونهید یچیه_
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 خواهرشوهرم یشیبابا،حواسم نبود م ی:امائده

 از خـدات باشه_

 :شهاب بهت نگفته بود؟مائده

 نه_

 

 حرف زدن اومدم خونه، یوکم تزایخوردن پ بعد

 

 لباسام رو عوض کردم با شهاب تماس گرفتم نکهیهم

 

 :جانم؟شهاب

 ؟یخوب یالو سالم داداش_

 ؟یخوبم توخوب ناجانیروم ی:سالم مرسشهاب

 آره ممنون خوبم_

 !؟یداشت یشکر،جان دلم؟کار ی:الهـشهاب

 آره زنگ زدم بگم باهات قهرم  _

 ؟یچ ی: عه  برا شهاب

 بفهمم؟ دی، بعد من االن با یدیازدواج م شنهادیدوست من پ نیتر یمیتو به صم_

 : مائده جان گفت؟ شهاب

 ؟یبه به چشمم روشن ،مائده جان مائده جان افتاد _

 : خب قراره خانومم بشه شهاب

 به هرحال که من قهرم _

 بهت بگم  رونیب ارمتیب خواستمیبه جون خودت امروز م نای: روم شهاب

 ؟  یگیراست م_

 : آره به جون مادرم شهاب

 ؟یخواستگار نیریم یکردم ، ک یمنم شوخ یباشه داداش _

  میهفته بر نی: مامان با مادر مائده صحبت کرده ،قراره جمعه هم شهاب

  یبه سالمت شاالیا _

 ؟ یای: تو نم شهاب

 کجا؟ _

  گهید ی: خواستگار شهاب

  دمیخبر م دونم،ینم _

 : باشه  شهاب

 ؟یندار یکار _

 : نه قربانت خداحافظ شهاب

 رو بهش بگم  هیتا قض مایر شیخوشحال بودم ،  رفتم پ یلیشهاب خ یبرا

 

 ؟یجان کوش مایر _

  نایروم نجامی: امایر

 یکنیم کاریتخت چ ریعه ز _

  داشتمیرو برم لمیاز وسا یکی یچی: ه مایر
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 آهان _

 : خب ،چه خبر؟ مایر

  کنهیشهاب داره ازدواج م_

 حاال؟ ی، با ک ی: به سالمت مایر

 با مائده _

 ؟یفاب یلیباهاش خ ی: همون دوستت که گفت مایر

 آره_

  شمیباهاش آشنا م ی: پس به زود مایر

 اونم به عنوان  زنداداش  گهیبعله د _

  می: ) باخنده( پس باالخره خواهر شوهرشدمایر

 آره _

  میآشپزخونه ناهار بخور می: خب بر مایر

 من ناهار خوردم _

 : باشه  مایر

 تو برو بخور نوش جونت  _

  ی: مرس مایر

 

 که ناهارش رو خورد و برگشت تو اتاقش ، مایر

 مامان شیرفتم پ عیسر

 

 با مامان صحبت کنم. تا

 به دست از کنارم  رد شد  منم رفتم سمت مامان  یگوش ایلیآشپزخانه ، ا یتو رفتم

 

  یمامان جون خسته نباش_

 دخترم   ی:درمونده نباشمامان

 ؟یمطب نرفت_

 حال و حوصله ندارم  کمی:مامان

 مامان جونم گمیم_

 :بعله؟مامان

  کنهیشهاب داره ازدواج م_

 دل خوش   یمت:خب به سالمامان

 ؟یمنم باهاشون برم خواستگار_

 ؟یچ ی:تو برامامان

 دوست منه  نیهم دختره بهتر یخب من خواهر دامادم از طرف_

 ؟یبر یدوست دار یلی:خمامان

   یلیآره خ_

 :باشه برو مامان

 عاشقتم مامان جونم _

 خودتو  لوس نکن  گهی:خب دمامان
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 هستم! یرفتم تو اتاقم و به مائده خبر دادم که منم تو جلسه خواستگار یخوشحال با

 

 جمعه بود. امروز

 

 نایخونه مائده ا میبر 8دنبالم و ساعت  ادیب نیشاه 7رو اتو زدم و خودمو آماده کردم ،  قرار بود ساعت  لباسام

 تم جلو در.رف نایاز مامان ا یتک انداخت.با خداحافظ میبه گوش نیبعد شاه قهیچند دق 

 رفتم سمتش درو باز کردم و سوار شدم  دمیرو د نیشاه نیماش

 

 سالم_

 ؟ی:سالم چطورنیشاه

 ؟یخوبم تو چطور یمرس_

 :ممنون نیشاه

 

 خونه. میدیساعت بعد رس مین

 شهاب  بگه ، رفتم تو اتاق یزیمهلت ندادم چ گهیکردم و به نازگل سالم دادم و د  یداخل.با بابا سالم و احوال پرس رفتم

 

 سالم آقا داماد _

  نیاورد فیخانوم تشر ی:سالم آبجشهاب

 اوردم فیبعله که تشر_

 ی:خوش اومدشهاب

 مگه نه؟ یداداش.خوشحال یمرس_

 

 ستیمعلوم ن یچی:هنوز که هشهاب

 معلومه _

 بگم واال  ی:چشهاب

  گهید  نیفتی:خب بچه ها راه ببابا

 زننیفک م نای:من که حاضرم. شهاب و رومنیشاه

 عه  شهاب نگاش  کن _

 ؟یتو به خواهر من چکار دار نی:آقا شاهشهاب

 

شدم و زنگ رو زدم فاطمه خانوم جواب داد و درو  ادهیزود تر از همه پ میدیرس ی.وقتنایسمت خونه مائده ا میراه افتاد هممون
 باز کرد 

 

 دن.بو ستادهیدر ا ی)پدر مائده(جلو یصادق یداخل.فاطمه خانوم و اقا میرفت یهمگ

 کردند. یو بابا صحبت م یصادق یو بحث شروع شد.آقا میانجام شد.نشست یمعمول یایو احوال پرس سالم

 و فاطمه خانوم هم ساکت بودند. نازگل

 .ارهیب ییساعت که گذشت فاطمه خانوم مائده رو صدا کرد تا چا مین

 .رونیبه دست از آشپزخانه اومد ب ینیآروم و آهسته س مائده

 رو ییمودب به همه سالم داد چا یلیخ
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 داد ییبه همه تعارف کرد و بعد از سمت راست به همه چا رو

 شروع شد. یاصل یمادرش و صحبت ها شیپ نشست

 بود. شونیرو بکنن، دو هفته بعدهم عروس داشونیخونده  بشه  تا خر تیمحرم غهیص هی نشونیشد ب قرار

  گفتمیو نم کردمیم تشیمنم اذ شدیتا بدونه چ کندیم چمیسوال پ همش مایر میبرگشت نایاز خونه مائده ا یوقت

 شدیبهش گفتم چ یسر آخر

 

 به نظرت... نایروم گمی:ممایر

 ؟یبه نظرم چ_

 ؟یعروس امیمن ب زارهی:مامان ممایر

 دونمیم دیبع_

 ؟یری:تو ممایر

  رمیمعلومه که م_

 :خوشبحالت مایر

 بخوابم  خوامیوقته من م رید یجون مایر_

  ی:آهان باشه.خوب بخوابمایر

  نیهمچن_

 

 دمیکه رفت چراغ رو خاموش کردم و خواب مایر

 

 

 شلوغ بود. یلیروزها خ نیا سرم

 .امیکه بگم نم ومدیمنم دلم نم بردیبخره منو همراه خودش م  خواستیکه م یزیانجام بده و هرچ خواستیکه م یهرکار مائده

 رونیبرم ب خواستیحوصله سر رفته بود و دلم م میبود شگاهی.هممون از صبح زود آرادیرس یگذشت و روز عروس دوهفته
 بود که شهاب اومد دنبال مائده و رفتن  8ساعت  یکاینزد

 رفتم. نیمنم با شاه 

 .رمیباعث شده بود سر درد بگ ادیز یتاالر صدا میدیرس

 دن.ش یبعدشم همشون راه دنیشام رو که خوردن بازم زدن و رقص مهمونا

 خونه. میبعد از راه انداختن شهاب و مائده رفت ماهم

 و صبح زود رفتم خونمون  دمیخواب نایخونه بابا ا شب

 .دمیمرتب کردم و گرفتم  خواب لمویمنم وسا دنینبود معلوم بود که همه خواب ییکه باز کردم تو خونه سرو صدا درو

 شدم داریب دهیتکونم م یکس نکهیحس ا با

 

 دادیخورد که تکونم م مایبه ر چشمم

 ما؟یر هیهوم چ_

 خودشو کشت لتیشو موبا داریب ی:آبجمایر

 باشه_

 پاشو یبازم بخواب یری:نگمایر

 خب خب_

 

شماره ناشناس پنج تا  هیرو برداشتم،از  میگوش یپاتخت یآب به دست و صورتم زدم بعداز رو هیرون،یکه از اتاق رفت ب مایر
 تماس از دست رفته داشتم
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 الدهیکه پسرخاله م دمیگفت بعله از صداش فهم یشماره مکث کردم وتماس گرفتم که جواب داد وقت یرو 

 

 نیتماس گرفت نیکار داشت الدیآقا م_

 :سالمت کو دخترخالهالدیم

 ؟یسالم پسرخاله،شماره منو ازکجا آورد_

 به آدم یپر یانقدر زود م ،چرایاحوال یحال هیبابا  ی:االدیم

 سوال کردم دمینپر_

 گرفتم ایلی:شمارتو از االدیم

 خب کارتو بگو_

 کنم ی:زنگ زدم عذر خواهالدیم

 

 بابت؟_

 کافه آلما ی:بابت ماجراالدیم

 نیگیرو م انیآهان پس اون جر_

 کردم یا گهیفکر د شناختمیمن که برادراتونو نم گه،ی:آره دالدیم

 بخشمتـون یو م کنمیلطف م_

 پرو نشو گهی:خب دالدیم

 حافظخدا_

 منتظر جوابش باشم تماس رو قطع کردم و شمارش رو پاک کردم نکهیا بدون

 

 گذشت،یماه از ازدواج شهاب و مائده م سه

 سرگرم درسام بودم، یها باز شده بود وحساب مدرسه

 زود به خاطر بسپارن. یلیمارو خ رهایدب شدیو دوقلو بودنمون باعث م میکالس بود هی یتو مایبار

 

 ما نبود، شیوپ خوندیمدرسه متاهل ها درس م یتو مائده

کالس  یحواسش به دانشگاهش و کالس هاش باشه تو نکهیاز ا شتریب دونستمیهم سرش گرم دانشگاه رفتن بود،م ایلیا
 رونیاومدم ب الیاز فکر و خ یخانم فکور یناز،باصدایبه فر دادیحواسشو م شتریب

 

 

 حواست به درسه؟ گانیشا نای:رومیفکور خانم

 بعله خانوم_

 

 رو برگردوند و دوباره به درس دادنش ادامه داد در

 کالس بود، نیآخر گهینگاه کردم د میبه ساعت مچ 

 م،یاز مدرسه خارج شد مایدوشم انداختم و با ر یرو رو فمیکه زده شد ک زنگ

 بود، الدیم نیماش شناختمیرو خوب م نیماش نی، ا دجلومونیچیپ نیماش هیکه  میرو رفته بود ریاز مس یکم

 نیگفت:به به خانوما خسته نباش یو با لودگ نییپا دیرو کش نیماش شهیش

 

 کرد یدست شیپ مایچشم غره رفتم و جواب ندادم،ر بهش
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 یمرس الدی:سالم آقا ممایر

 ن؟یری:خونه مالدیم

 خونه میری:بعله ممایر

 برسونمتون دیی:بفرماالدیم

 :دستتون هم که درد نکنهمایر

 

 شد نیتوجه رفت سوار ماش یزدم اما ب یسقلمه ا مایر به

 عقب شدم و  در رو بستم یو رفتم سوار صندل نیزم دمیحرص پام رو کوب با

 

 کرد یصحبت م الدیبا م ادیز جانیکه جلو نشسته بود باه مایحرکت کرد،ر الدیم 

 

 تو ذهنم جرقه زد، یانگار یزیچ هیچهرش، یشدم تو زیاه کردم رتوش معلوم بود نگ مایبغل که صورت ر نهیآ به

 

 عاشقش شده مایکه ر هیپسر الد،همونیخودم گفتم آره م با

که  کردیتعارف م الدیهمچنان داشت به م مایگفتم و داخل خونه شدم اما ر یخشک و خال یخداحافظ هی میدیباالخره به خونه رس 
 خونه، ادیب

 ختمیر فمیحوصله مقنعه ام رو از سرم در آوردم و پرتش کردم گوشه اتاق،کتابام رو از ک یاتاقم ب یخونه نبود رفتم تو یکس
 اومد تو اتاق  مایو خودمو مشغول کردم،در باز شد ور رونیب

 

 هوی ی:کجا در رفتمایر

 من در نرفتم فقط حوصله ندارم_

 بد شدا یلیخ ی: ولمایر

 بد شد؟ یچ_

 

 ینگرفت لشیتحو نکهی:امایر

 گفتم؟؟ یم یچ دیمثال با_

 خونه ادیب یزدیتعارف م هی دی:مثال بامایر

 میمنو توام دوتا دختر تنهائ ستین یتو خونه کس_

 ادیب خواستی:حاال اون که نممایر

 ؟؟یچ ومدیاگه م_

 یچیبابا ه یچی:همایر

 

 دمیاما چون کار داشتم نخواب ومدیخوابم م یشده بودم واآلن هم حساب داریزود از خواب ب رون،صبحیاز اتاق رفت ب بعدشم
 هم اومده ایلیا دمیکه د نییرفتم پا

 

 یچطور یلیسالم ا_

 :اسم منو مخفف نکن دخترخوبایلیا

 کنمیم یسع_

 یکردیم کاری:چایلیا

 تازه از مدرسه اومدم  یچیه_

 :آهانایلیا
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 ؟یخوریمن گرسنمه،عصرونه م_

 :بعله چرا نخورم !ایلیا

 رو هم صدا بزنم  مایر نیپس بش_

 خب لهی:خایلیا

 نشسته بود یصندل یشدم،رو مایاتاق ر وارد

 

 بود توریتو مان وسرش

 عصرونه بخور ایب مایر_

 :باشه مایر

 

  نییپا میو اومد میاز اتاق خارج شد باهم

 :سالم برادر مایر

 دای:سالم خانوم کم پایلیا

 دام؟ی:من کم پمایر

  یاینم رونیب یصبح تا شب تو اون اتاقت گهی:آره دایلیا

  یخونه ا یو چهارساعته تو ستینه که شما ب یوا ی:امایر

 پس کجام ؟ ستمی:خونه نایلیا

  یدونی:خودت که خوب ممایر

 

 آشپزخونه. یزدو اومد تو ایلیچشمک به ا هی مایر

 

گذاشتم و بردم  ینیس یپارچ آب رو هم تو روینو پ یخرد کردم ، سبز اروی،گوجه و خ ختمیماست ر یکم کیکوچ الهیپ هی یتو
 هال یتو

 

 نجا؟یا ی:چرا آوردایلیا

 شترهیب فشیک نیزم یرو_

 :خوبه ایلیا

 

 یهم باز رفت تو مای، ر رونیرفت ب ایلیا ییآوردم بعد چا ییآشپزخونه و چا یرو بردم تو ینی، س میسه مشغول خوردن شد هر
 نگذشته بود که بهم ایلیساعت از رفتن ا کیاتاقش هنوز ، 

 

 زد  زنگ

 

  ایلیجانم ا_

 مامان االن بهم زنگ زد  نای:رومایلیا

 گفت یخب چ_

 بگو شام درست نکنه خاله شعله رو دعوت کرده شام  نای:گفت به رومایلیا

 نه؟  ای خورنیشام م نجایا نایخب باالخره خاله شعله ا_

 تو فقط ساالد درست کن  دهیسفارش م رونی:مامان گفت از بایلیا

 باشه چشم _

 بال  ی:چشمت بایلیا
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 خداحافظ _

 :خداحافظ ایلیا

 

 آوردم و ساالد درست کردم بعدشم خونه رو مرتب کردم  رونیب خچالیرو از  جیگوجه و هو ارویو کلم و خ کاهو

 هم غذا دستش بود  یبود که مامان اومد کل میهفت و ن ساعت

 

  یسالم مامان خوب_

  یسالم دخترم مرس:مامان

 من غذاهارو  نیبد_

  میکنیگرمشون م یاومدن خچالیبذار تو  ای:بمامان

 باشه _

 کجاست؟ مای:رمامان

 

 تو اتاقشه  _

 

  ادینم رونیاز اتاقش ب وقتچیکه ه نمی:امامان

 راحت باشه  نیبذار نیچکارش دار_

 ندارم  شیکار شمینجوری:هممامان

 ؟یدعوت کرد نارویاومده که خاله ا شیپ یمناسبت_

 دعوتشون کردم حوصلشون سر نره  یرفته مسافرت کار دیآقا حم زمی:نه عزمامان

  نطوریکه ا_

 

 دستش گرفت  یرفت و توشو نگاه کرد ظرف ساالد رو تو خچالیسمت  به

 

  قهیچه با سل یدرست کرد ی:به به دختر خانوم گلم چه ساالدمامان

 مامان جون  کنمیخواهش م_

 دستت درد نکنه  یکرد زی:خونه رو هم که تر تممامان

 سوال  هی  یاوهوم بازم خواهش مامان جون ، راست_

 :بپرس مامان

 مگه نه؟  نیبهم وابسته ا یلیشما و خاله شعله خ_

 :آره ، آره دختر گلممامان

 آهان _

 

 بودن  نایزنگو زدن خاله ا گهید دوساعت

 

  نیسالم خاله جون خوش اومد_

  ؟یشعله:سالم دختر  گلم خوب خاله

 تو نییبفرما یمرس_

 

 کردم یهم سالم و احوال پرس هیبق با
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 خونه  ایزدم و گفتم:مهمونا اومدن ب ایلیزنگ هم به ا هی.نییپا ادیصدا کردم تا ب مارویر

 

 کردم و کنار خاله نشستم  ییرایهم اومد از همه پذ ایلیربع بعد ا هی

 

 دعوتت کنم؟ دیبا نا؟حتمایخونه ما روم یای:چرا نمخاله

 نخواستم مزاحم بشم _

 خاله قربونت بره  یمراحم ه؟توی:مزاحمت چخاله

 خدانکنه خاله _

 :مدرسه چطوره دختر خاله؟ نیمع

 

 اروم و ساکت بود  یلیخ ومدیخوشم م نیمع تیاز شخص یلیخ

 

  میگذرونیخوبه م_

  ی:موفق باشنیمع

  نیهمچن_

 :ممنون نیمع

 بزرگ شدن ماشااهلل گهیمن د ی:پسراخاله

 

 خاله؟؟ یریگیخب چرا براشون زن نم_

 رو پسند نکرده  یکه هنوز کس الدهی:خب پسر بزرگ که مخاله

 

پاش  یانداخته بود و با حالت استرس وار نییسرش رو پا نمینگاه کردم تا عکس العملشو رو بب مایبه ر عیجمله خاله سر نیا با
 رو تکون

 

 دوست داره  الدویم مایکه ر مزدیمن هنوز حدس م داد،یم

 

  کنهیرو قبول نم یخودش تحفست که کس الدیواه مگه آقا م_

  گهیتحفست د دی:)باخنده(شاخاله

  دونمیخودم نم قیرو ال ی:من هر کسالدیم

 

قبول کنه باهاتون  یکس دونمیم دیبهم گفته بود گفتم:هرچند بع نیکه اون موقع تو ماش یحرف یتالف یزدم و برا یشخندین
 ازدواج کنه .

 

،  میشام ،همه سره سفره نشست ینگفتم و رفتم داخل آشپزخونه ، غذاهاروگرم کردم و همه رو صدا زدم برا یچیه گهید
 بشقاب رو از دستم گرفت  الدیبشقابم رو برداشتم تا برنج بکشم که م

  کشمی:بده من برات مالدیم

  دمیکشیخودم م_

 و گفت: رو داد دستم بشقاب

 خودت بکش  ای:باشه بالدیم

 

 حرص نگاهش کردم و بشقاب رو ازش گرفتم  با
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 کردم و رفتم تو اتاقم یشام ظرفارو شستم ، از جمع عذر خواه بعد

 

 ساعت گذشت که مامان در زد و اومد تو اتاقم مین

 

 ناجـان؟ی:روممامان

 بعله مامان؟-

 باال؟ یشده؟چرا اومد یزی:چمامان

 کنهیسرم درد م کمینه مامان -

 ارم؟یبرات قرص ب یخوای:ممامان

 نه به قرص عادت ندارم-

 نجایا موننیشبو م نای:آهان باشـه،خواستم بگم خالت امامان

 چرا؟-

 :من گفتم بموننمامان

 خب-

 هم تواتاق من خوابه،خالهیم ایلیتواتاق ا الدمیم نجایا انیب نیبخواب،محمدرضاومع مای:تو برو اتاق رمامان

 مایر شیپ رمیباشه االن م-

 ریشبت بخ زمیعز نی:آفرمامان

  ریشب شماهم بخ-

 

 رونیبود،در اتاقو بازکردم واومدم ب دهیتخت تخت خواب مایاما ر بردیخوابم نم کردمیم یچرا هرکار دونمیما،نمیاتاق ر یتو رفتم
 چراغ آشپزخونه ختم،یآب ر وانیل هیآشپزخونه، یرفتم تو

 

 شد، روشن

 که چراغو روشن کرد نگاه کردم یکس به

 ؟یدار یکار-

 :تشنم بود اومدم آب بخورمالدیم

 

 گذاشتم واز آشپزخونه رفتم زیم یکه پر آب بود و هنوز دهن  نزده بودم رو رو یوانیل

 ، رونیب 

 دم،یو خواب دمیجام دراز کش یبشه ،رفتم و تو داریاز خواب ب ماینکنه که ر جادیا ییدر اتاق رو بازکردم تا صدا آروم

خواستم وارد  یو روشنش کردم م وترشیکامپ یسررفته بود،رفتم پا مایاتاق ر یشدم حوصلم تو داریب هیزودتر از بق صبح
 تکون خورد  دمیبشم که د شیشخص یلهایفا

 ،چشماش رو وا کرد یال  آروم

 اومدم کنار وتریکامپ شیپ از

 

 ری:صبح بخمایر

 ریسالم صبح توام بخ-

 ؟یداریب ی:از کمایر

 

 شهیم یساعت مین هی-

 :آهانمایر
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 ،ییتختش بلند شد ورفت سمت روشو یرو از

 

 رون،یاز اتاق رفتم ب منم

  ومدیسروصدا م نییپا از

 شده بودن، داریومحمدرضا هم از خواب ب نیمع خوشبختانه

 ملحق شدم هیاتاقم لباسم رو عوض کردم و به بق یتو رفتم

 

 ریصبح بخ یسالم همگ-

 

 خاله شیدادن منم نشستم پ جواب همه

 

 ؟یخوریصبحونه نم نای:روممامان

 ن؟یشما خورد-

 :آرهمامان

 خورمیم مایبا ر ادیب مایپس بزار ر-

 ی:هرطور راحتمامان

 بابا ی:االدیم

 شدی:چخاله

 باز کجا انداختم مویگوش دونمی:نمالدیم

 ی:از بس حواس پرتخاله

 من زنگ بزنم نیبزار-

 کجاست نمی:آره بزن ببالدیم

 

 در آوردم و دم گوشم گذاشتم بمیرو از تو ج میگوش

 

 کردن،  یو اونور رو نگاه م نوریبلند شد همه ا الدیم لیموبا ینگذشته بود که صدا هیچند ثان هنوز

 افتاده بود اونجا لشیمبل بلند شدم و به گوشه مبل نگاه کردم موبا یاز رو دمیشن یم کینزد یلیرو خ صدا

 کرده بود نگاه کردم، رهیکه شماره منو باهاش ذخ یبرداشتم که چشمم به صفحش خورد،باحرص به اسم لوی،موبا

 

 :عـه اونجاست؟الدیم

 دییبعله بفرما-

 

 رو از دستم گرفت، یکرد و گوش یرو به سمتش گرفتم،تک خنده ا یزدم وگوش یشخنـدین

آمار تماسام  یهم روش نذاشته بودم فقط شمارشو تو یسمپاک کرده بودم بلکه ا نمیمخاطب ینه تنها شمارش رو از تو من
 داشتم

 ومدیخونم در نم زدنیکرده بود،کارد م ویاما اون اسم منو با کلمه جادوگرشهرُاز س 

 

  م،یو باهام صبحانه خورد نییاومد پا مایر
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 هم رفتن، نایا خاله

 سرش خرد کنم یرو رو الدیم یگوش خواستیبودم و دلم م یعصبان هنوز

 اتاقم و با مائده تماس گرفتم  یشستم و رفتم تو ،ظرفارو

 

 :الو بعله؟مائده

 ؟یچطور یسالم زن داداش جون-

 ؟یتو خوب یآبج ی:مرسمائده

 آره خوبم-

 :چخبرا؟مائده

 ؟یا ،خونهیسالمت-

 نجا؟یا یای:آره ممائده

 ؟امیب-

 سوال کردن داره گهید ای:عه بمائده

 پس اومدم فعال خداحافظ-

 : باشه خداحافظمائده

 

 و حاضر شدم! دمیرو پوش لباسام

 

 نا؟ی:کجا روممامان

 خونه شهاب رمیم-

 :باشه برو بسالمتمامان

 شدم زنگو زدم ادهیرو دادم و پ هیکرا دمیرس یشدم وقت یسوار تاکس-

 

 :بله؟مائده

 منم باز کن _

 

 شد پله هارو رد کردم و رفتم باال  درباز

 

  یسالم زنداداش خوب_

  یخوش اومد زدلمی:سالم عزمائده

 ست؟یشهاب خونه ن یمرس_

 گهید یینجایناهار ا ستی:نه خونه نمائده

  شمینه مزاحم نم_

 نا؟یروم میحرفا داشت نی:ما با هم ازمائده

 ناهار  شمیپس تلپ م مینه نداشت_

 بچه پرو  ی:امائده

 با شهاب چطوره؟ یزندگ_

  گذرهی:خوبه ممائده

  ؟یزنیسر م نایبه بابام ا_

  نایخونه بابات ا رمیدو بار م ی:آره هفته امائده
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  ؟یکنینازگل رو مامان صدا م_

  نا؟یروم گمیم زهیخودش گفت .چ یعنی:آره مائده

 هوم؟ _

  شهیدلتنگت م یلی:مامان خمائده

 خب بشه _

 چقدر دوست داره  یدونیبزرگت کرده ها تو که نم نا،ی:گناه داره روممائده

 ستیکه مادرم ن گفتیعه؟؟اون اگه دوستم داشت بهم م_

 

 

 تورو از دست بده  خواستهی:اتفاقا برعکس اون تورو دوست داشته که بهت نگفته چون نممائده

 صحبت نکن  یا شهیلطفا کل_

  زنمیحرف حق م کنم،دارمیصحبت نم یا شهی:من کلمائده

 ؟ نینکن حتیش من نصدر گو یخونه شما، بعد شما ه امیروز ب هیشد من  ینی_

  خورهیبهت بر م نکهیمثل ا گمینم یزیچ گهی:باشه دمائده

 نگو  یزیچ گهیمائده جونم لطفا د نیآفر_

 ؟ی:خب بابا توام ، راستمائده

  ه؟یچ_

 شم؟یدار م یدارم جار یدونستی:ممائده

 ؟یچ یعنیواه _

 دلش پر زده  نیآقا شاه یعنی:مائده

 ؟ یگیم یجد_

  گمیم ی:آره جدمائده

 هست ؟ یحاال دختره ک_

  هیدختر خوب گهیم نیشاه دمشی:من که ندمائده

 ه؟یاسمش چ_

  گانهی:مائده

 عجب _

 ونیزیتلو یبعد ناهار رفتم خونه لباسام رو در اوردم و ولو شدم جلو میاومد و ناهارو خورد شهاب

 

 

  ؟یچرا اونجا نشست ی:آبجمایر

  ینجوریهم_

 بگم  یزیچ هی نای:روممایر

 آره بگو _

  نمیرو بب نیبهت گفتم منو ببر شهاب و شاه ادتهی:مایر

  دنشونید ینگو که بازم به سرت زده بر مایر یوا_

 اونا نه دنی:نه دمایر

 ؟ یک دنیپس د_

 :بابا مایر

 حوصله دردسر ندارم  گیاصال حرفشم نزن من د ماینه ر_
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  کنمیتوروخدا خواهش م نای:روممایر

  لطفا خواهش نکن مایر_

  کنمی:خواهش ممایر

 ناراحت بشه  ایلیدوباره ا خامینم گمیمن به خاطر خودت م_

 بفهمه؟  خوادیاز کجا م ایلی:امایر

  شدیاما چ یگفت نویهم شمیپ یسر_

  گهید اریانقد بهونه ن نای:روممایر

   م؟یبازم به مامان دروغ بگ یعنی_

  میدروغ بگ میکه مجبور نباش میریم ستیهم خونه ن ایلیمامان مطبه ا ی:نه وقتمایر

 بکنم  تونمیم کاریچ نمیبزار بب_

 دیس-و-درو گونم انداخت و صورتم رو ب دستاشو

 

 

 جونم  یآبج یگل یلی:خمایر

  دمایبهت قول نم یول مایر_

  گهی:باشه دمایر

 

 . نهیرو ببرم بابا رو بب مایفرصت بودم تا ر هی منتظر

 

 از دوستاش. یکیهم رفته بود تولد  ایلیمامان مطب بود ا امروز

پس چرا  دیپرسیخوشحال شده بود هر روز ازم م یلیخ شتیپ ارمیرو م مای.به بابا گفته بودم که ر میهم حاضر بود مایر منو
  ن؟یاینم

 

 ؟ میبر_

  می:آره برمایر

  مایزود برگرد دیباشه با ادتی_

 :خب باشه حواسم هست مایر

 

 .شناختیسر از پا نم مایر میدیرس یوقت میسوار شد میدست تکون داد یتاکس نیاول یبرا

 داخل. میزدمو رفت زنگو

 درو برامون باز کرد  نازگل

 سالم _

 :سالممایر

 

 نیخوش اومد یلی:سالم خانوما خنازگل

  

 مبل نشسته بود . یداخل بابا رو میرفت

 

 از جاش بلند شد دیرو د مایر یوقت

 گرفتم.رو تو دستم  مایر ی.دستا
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 بود و قدمهاش سست. خی دستاش

 رفتن  گهیبه سمت همد مایو ر بابا

 

 دخترم  ی:خوش اومدبابا

 :بابامایر

 

 . کردیو بابا نوازشش م کردیم هیگر مایشش گرفت ،ر-و-غ-آ یرو تو مایر یا گهیحرف د چیبدون ه بابا

 . دهیباره که پدرش رو د نیکه اول سوختیم مایر یبرا دلم

 و باهم غرق حرف زدن شدن . رونیش هم اومدن ب-و-غ-از آ مایبابا و ر باالخره

 .زدمیحرف م نیمنم با شاه 

 و بابا  مایگذشته بود اما انگار ر دوساعت

 دل از هم بکنن خواستنینم

 

  یجون؟آبج مایر_

 :بله؟ مایر

 ؟ میبر یخواینم_

 

 ست؟ی:زود نمایر

 ره؟ید یکنیتو فکر نم-

 

 یگیراست  م یو گفت:وا رو نگاه کرد شیمچ ساعت

 

 خب پس پاشو-

 :چشـممایر

 نیبمون شتریب شدینم نای:رومبابا

 شهینه باباجون نم-

 شام نی:بموننیشاه

 رهیکه د گمینه م-

 مگه نه؟ نیاومد الی:دور از چشم لبابا

 داره؟ دنیپرس-

 به سالمت نی:باشه پس بربابا

 

 رونیب میاومد مویکرد یخداحافظ

 

 واقعا ازت ممنونم نای:روممایر

 حاال بهت خوش گذشت؟_

 حرفا با بابا داشتم  یلی:آره خمایر

 پس هنوز مونده_

 ندارن ی:آره تموممایر

 خونه میبرس میبش یسوار تاکس ایتند راه ب کمی گهیخب د-
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 میکرد رید یلی:آره واقعا که خمایر

 

 یتو د،رفتمیفهمیرو م هیصورت قض نیا ریبود خونه ،  در غ ومدهین ایلیخونه،خداروشکر ا میدیو رس میشد نیماش سوار

 

 اتاقم لباسام رو که عوض کردم، 

 داخل آشپزخونه شدم و بساط شام رو آماده کردم  عیسر

 اومدن، بیو مامان به ترت ایلیهفت که شد ا ساعت

 نشستند و مشغول شدن زیشام رو آماده کردم و صداشون کردم همه پشت م 

 

 ه خبر؟چ ایلی:امایر

 ستین یخبر چی:هایلیا

 ...الد؟فــی:دانشگاه،ممایر

 مای:عه رایلیا

 ؟یزنی:باشه چرا ممایر

 :کو؟مگه زدمایلیا

 ها یخوایخاطرشو م یادی:معلومه زمایر

 کوکه ها فتیک یلی:توام معلومه امروز خایلیا

 ؟من؟ی:چمایر

 :آرهایلیا

 ام شهی:نه من مثل هممایر

 

 کردم و به غذا خوردنم ادامه دادم، یا یمصلحت سرفه

 زینگفت،همه بعد شام تشکر کردن و رفتن مامان خودش ظرفارو شست منم آشپزخونه رو تم یزیساکت شد و چ گهید مایر
 کردم

 

  ختمیر یفنجون چا هیخودم  یبرا

 فکر ، یتراس  ، و رفتم تو ینشستم تو و

 رو دوست داره! الدیواقعا م مایبدونم ر خواستیدلم م یلیازهمه ،  خ شتریب مای،به ر کردمیخودم فکر م به

 

 ازدواج کنن،  ایلیو ا نازیبده تا فر تیباخودم گفتم خداکنه مامان باالخره رضا 

 دم،یمطالعه کردم وبعد خواب یکم بردیکردم خوابم نم یاتاقم هرکار یرو که خوردم رفتم تو مییچا

 

 شدم داریواب باز خ ریبودم صبح هم د دهیخواب ریچون د شبید

 رو آماده کردم تا برم مدرسه؛ لمیهم خونه بود،وسا ایلیچرا مامان نرفته بود ا دونمینم 

 

 زنهیمامان مشکوک م کردمیحس م یول

 

 مدرسه مامان جان؟ یریم نای:روممامان

 مامان گهیآره د-

 باهات صحبت کنم خوامیمدرسه م یبر نکهیقبل ا ایب زمی:عزمامان
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 جونم مامان بگو-

 یقول بده کامل به حرفام گوش کن زمی:عزمامان

 

 گهیعه مامان بگو د-

 ه؟یچ الدیتو نظرت در رابطه با م نای:روممامان

 ؟کجاست مایمامان ر گمیم-

 تو اتاقشه مای؟ریکنی:چرا تو حرفو عوض ممامان

 داشته باشم؟ ینظر الدیدرمورد م دیآخه مامان من چرا با-

 :حاال بگومامان

 هستش یبداخالق و از خود راض یپسر عقده ا هیبه نظرم -

 :وا چرا؟مامان

 حس کردم ینطوریمن ا-

 آقاست یلیخ الدی،م ی:گلم تو اشتباه حس کردمامان

 خب؟-

 کرده یخواستگار الدیم ی:خالت تورو برامامان

 ستین یخوب یاصال شوخ تیشوخ نیمامان ا-

 کنم؟یم یگفته من دارم شوخ یک:مامان

 ن؟یهست یجد یعنی-

 :آرهمامان

 ؟یاالن که چ-

 یخواستگار انیهفته م نی:جمعه امامان

 انیالزم باشه ب کنمیفکر نم-

 ؟یچ ی:برامامان

 هیچون من جوابم منف-

 

 هی:چرا آخه جوابت منفمامان

 ادیپسره خوشم نم نیچون من اصال از ا-

 ده؟ی:چرا؟مال باباتو باال کشمامان

 بخواد باال بکشه الدیکه م ستین ینه ، مال بابام اونقدر-

 انی:حداقل بزار بمامان

 ادین شیپ ینه مامان جون بهتره کدورت-

 ها،تورو خدا به خاطر من رهیشعله م شیمن پ یآبرو ینجوریا نای:روممامان

 ازدواج کنم؟ الدیبه خاطر شما با م-

 انی: من که نگفتم ازدواج کن حاال بزار ب مامان

 باشه فقط بخاطر شما اجازه دادم ادتی یباشه مامان ول-

 یدیکه بعله رو هم م شاهللی:امامان

 سالمه17مامان من فقط-

 برا خودش هیخانوم گهی:همون زنداداشت مائده هم همسن توئه اما ازدواج کرد، دمامان

 حرفاتون تموم شد؟-

 :بعله تمام شدمامان
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 خب پس من برم حاضر بشم-

 ؟یچ ی:برامامان

 گهیمدرسه د-

 رفته بود برو ادمی:آهان مامان

 خب-

 کردم ،  یخداحافظ ایلیو حاضر شدم با مامان و ا رفتم

 میبه سمت مدرسه رفت مایبا ر 

 

 بود. الدیمشغول م یحساب فکرم

 کنه! یاون چرا به مادرش گفته که از من خواستگار آخه

 ومد؟ی.مگه اون از من بدش نم

 ت. خفتس یبایکرده نه که خودش ز ویک جادوگر س اسمم

  شمیم الیفکرو خ الیخیب مایر یصدا با

 

 ها  یکنیم ری:تو هپروت سمایر

 چطور؟،_

  یصدات کردم متوجه نشد یچی:همایر

 آهان _

 بود ناقال؟ یک شی:فکرت پمایر

 واال  یشکیه_

  ایشیم رینکن زود پ ادیز الی:در هر صورت فکرو خمایر

  یتو بگ یپوووف باشه هرچ_

  ادیم ریکالس دب میبر گهی:خب دمایر

  میبر_

 

 جا جمع نشد. یتمرکزم  کردمیم یکالس هر کار یتو

 الد؟یبا خودم گفتم چرا م همش

 .ستیآدم ن الدیخب مگه م دادمیخودم جواب م بعد

 

 میو اومد میشد لیمدرسه ک تعط از

 

 

 .خونه

 اتاقم. یراست رفتم تو هی

 مثل خوره افتاده بود به جونم. الیخ فکرو

 فقط سه روز مونده بود! روز جمعه به

  دیخندیم کردویسرشام مامان همش به صورتم نگاه م شب

 

 :مامان جون چته.؟ایلیا

 :چطور پسرم؟مامان
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 خنده  ریز یزنیبعد م یکنینگاه م نایزل زل به روم ی:اخه هایلیا

  ستین ی:نه پسرم طورمامان

  ستین  یطور یگیهست که م یطور هی:مایر

 :بگم ؟! مامان

 چ هی یدی:دمایر

 

 هست  یزی

 :آره بگو  ایلیا

 خواستگار اومده  نایروم ی:برامامان

 پسره ؟ هی:ک ایلیا

 آشناست  ستین بهی: غر مامان

 نه  ای هیک یگیبابا م ی:اایلیا

  یاری:وا چرا جوش ممامان

  یدی:خب اخه چرا کشش مایلیا

  الدی:ممامان

 ؟ی:ها ،چایلیا

 بابا.پسر خالت  الدی:ممامان

 ؟ی:جدایلیا

 : پس چرا به من نگفته؟ ایلیا

 روش نشده بود دی:شامامان

 

  نمینگاه کردم تا عکس العملش رو بب مایر به

 کردینگاه م رهیخ رهیکرده بود و به بشقاب غذاش خ سکوت

 دوست داره  الدویم مایکه ر شدیم لیتبد نیقیچرا همش شکم به  دونمینم

 

 ؟یتو چ مای:رمامان

 ؟ی:من چمایر

 ؟ یبگ یخواینم یزیتو چ گمیمامان؛م

  ادیب شیصالحه پ یهرچ شاالیا ما؛نهیر

  نیبخواب نیبر نیغذاتونم که خورد گهی، خب د شاالی:امامان

 من ظرفارو بشورم مامان _

  ی:نه دخترم برو بخواب فردا مدرسه دارمامان

 دستت درد نکنه _

  ی:مرسمایر

 :دستت درد نکنه مامان ایلیا

 نوش جونتون _

 

 فکر . یاتاقم بازم رفتم تو یتو اومدم

 .دونمیبگه و چراشو نم تونهیدوست داره اما نم الدویم مایر گفتیبهم م یحس هی کردمیفکر م مایر یبه حالتا ندفعهیا

 فکر کردم انقد
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 خوابم برد. یک دمیباالخره نفهم تا

 باهاش صحبت کردم  یراه کم یمدرسه تو میرفت مایو دوباره با ر دارشدمیزود ب صبح

 

 ما؟یر_

 :بعله؟مایر

  ؟یهست یعاشق ک یبگ یخوایتو نم_

 :نه مایر

 چرا خب؟_

 خوادی:دلم نممایر

 وا _

  ه؟ی:چمایر

  هوی یچرا انقدر بد اخالق شد_

 :حوصله ندارم مایر

 چرا خب _

  ایداد ری:گمایر

 

 ! شدمیمتوجه نم شویحوصلگ یب لیدر مدرسه از کنارم رد شد و رفت داخل ،  دل یجلو میدیرس

 یتماس ب 32خونه  میاز مدرسه ظهر که اومد بعد

 داشتم  نیاز شهاب و بابا و شاه بیپاسخ به ترت 

 تماس گرفتم که جواب داد  با،بابا

 

 :الوبابا

 

 ؟ یسالم بابا خوب_

 ؟یی:سالم کجابابا

 خونه ، چطور؟_

 :باشه بابا

 ه؟ینطوریشده؟چرا صداتون ا یبابا طور_

  مارستانمیمن االن ب نای:رومبابا

 شده؟ی؟چ یچ یبرا مارستانیب_

 :نازگل بابا

  گهیبابا حرف بزن د ؟عهینازگل چ_

 :پشت تلفن بگم ؟بابا

  نیاره بگ نیدیبابا چقد لفت م_

 نازگل سرطان داره  نایبابا؛روم

  ؟یک ؟ازیچ یعنی_
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، امروز حالش بد  هیماریب نیهست که دچار ا یکوتاهمدت  هینازگل  یشهاب به بعد بهمون سر نزد یتو بعد از عروس نای:رومبابا
 شد

 ن؟یگیپس چرا االن به من م_

  می: خود نازگل نزاشت بگ بابا

 آدرس رو برام بفرست بابا  یمارستانیاالن کدوم ب_

  ایب ی:باشه اگ خواستبابا

 خداحافظ _

 خداحافظ _

 

 موندم تا بابا ادرسو فرستاد. منتظر

 و دادم. مارستانیدربست گرفتم و آدرس ب هی رونیآماده شدم و از خونه زدم ب عیسر

 

 و به سمتش رفتم دمید مارستانیمحوطه ب یبابارو تو مارستانیب دمیرس یوقت

 

 سالم بابا-

 یاومد نای:سالم رومبابا

 آره بابا  ،نازگل کجاست؟-

 اومده یدرمان یمیاتاقشه تازه از ش ی:توبابا

 بابا ششیمنو ببر پ-

 میباشه بر:بابا

 

عالمه دم و دستگاه  هی نیبود وب دهیتختش دراز کش یداخل،نازگل رو میبابا در و باز کرد ورفت میبه اتاق نازگل رفت باهم
 بود، ختهیشدم رنگش زرد شده بود و ابروهاش ر کتریبود، بهش نزد یپزشک

 بال سرش اومده نیا دمشیکه ند یسه ماه نیتو ا شدینم باورم

 

 یدرمان یمیبابا، نازگل دفعه چندمه که رفته ش-

 نایروم یلی:خبابا

 نیچرا آخه به من نگفت فهممیمن نم-

 نیپس،بهش نگ سیمهم ن نایروم ی:نازگل گفت برابابا

 یبابا وا یوا-

 

 رو وا کرد چشماش یال یدستام گرفتم و اون  به آروم ینازگل رو تو دست

 

 گفت :  دهیبر دهیبر و

 

 یباالخره اومد نای:رومنازگل

 آره اومدم-

 ی:خوبه که اومدنازگل

 چطور مگه؟-

 باهات صحبت کنم خواستمی:منازگل

 بهم بگه؟ یزیچ یکس یچرا اجازه نداد-
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 هیدلسوز یبرا یفکر کن اد،نخواستمی:تو ازمن خوشت نمنازگل

 یبهم بگ یخوایم یچ-

 :رضا توهم خوب به حرفام گوش بدهنازگل

 دمی:باشه نازگل جان دارم گوش مبابا

 نایشکر کردم،خداشاهده که روم میخدارو واسه خوشبخت شهیکه با رضا ازدواج کردم،هم یتاوقت میاز اول زندگ نای:رومنازگل
تو  یمن بهت نگفتم مادر واقع یازمن ناراحت باش دیهم با دونمینزاشتم،و م یفرق چیه نیتو و شهاب و شاه نیب چوقتیمن ه

 از دستت بدم خواستمیبود که نم نیاو ازت پنهون کردم اما فقط بخاطر  ستمین

 نیبارها بهم گفت نارویا-

 نیکم داشتن و مقصر همه ا یچقدر محبت پدر مایو ر ایلیا دونمیکنه م یهم با رضا زندگ الیمن فرصت ندادم تا ل نای:رومنازگل
 ها منم

 نازگل یگیم ی:چبابا

 ستیندارم و بدتر از اون هم اصال حالم خوش ن یدیام چیعمرمه،ه یآخرا گهیکه د دونمیمن م نای:رومنازگل

 

 یریکه بم خوادیمن دلم نم-

 رمیمی: دارم منازگل

 حرفارو نی:نازگل نزن ابابا

 ینکن یزندگ الیاگه با ل یمن ونی:رضا مدنازگل

 یگیم یکه چ یفهمیم ی:نازگل خودت داربابا

 یبعد مرگ من تنها بمون دیتو نبا فهممی:آره منازگل

 ؟یگیاز ته دل م یدار نویواقعا ا-

 :آره از ته ته دلمنازگل

 

دستم فشار  یفرود اومد دستشو تو ،صورتمیاز گوشه چشمم رو ی، اشک ومدیکرد به سرفه کردن و سرفش بند نم شروع
 دادم

 

 یخوب یلیتو خ-

 

 یخوب یلیکردم و گفتم : مامان تو خ یمکث

 

 زد، یقیسرفه کردنش لبخند عم ونیم دیو از دهنم شنمامان ر ،کلمهیوقت

 کردن، رونیاتاق و مارو هم ب یتو ختنیر پرستارا

 اومد، رونیدکتر از اتاق ب کردن،باالخرهیاتاق رفت و آمد م یپرستارا مدام تو میراهرو بود یساعت بود که تو مین

 میدیو سواالمون رو پرس ششیپ میرفت عیو بابا سر من

 شد؟یدکتر چ یآقا _

 دکتر؟ ی:حالش خوبه آقابابا

 

 زد خیتنم  یکه دکتر زد خون تو یحرف با

 

 بود متاسفانه تموم کردن میوخ ،حالشیلیشما خ ماری:من واقعا متاسفم بدکتر

 

 کنارمون رد شد و رفت، از
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 نشست، یصندل یشد و شوک زده رو ریبابا سراز یشونیاز پ یسرد عرق

 کنم، کاریچ دیبا دونستمیگم کرده بودم و نم خودمو

 ان،یتماس گرفتم و ازشون خواستم ب نیآب بردم،اما نخورد با شهاب و شاه وانیل هیآب سردکن براش  از

 از بابا نداشت، یاونا هم دست کم حال

 آرومش کنه، کردیم یو سع دادیم یشهاب روو دلدار مائده

 همه خبردار شدن، گهیبه سردخونه منتقل شد و کم کم د جنازه

 نداشت. تیدست خودم نبود از مامان خواستم قرار جمعه شب رو لغو کنه چون خوب کرد،ویم تمیوجدان اذ عذاب

 جنازه نازگل،مامان هم اومده بود، عیتش یتو 

 

 به شهاب گفت و رفت تیتسل هی

 

 ختن،یریاشک م نیوبابا مردونه و سنگ نیو شاه شهاب

 ،سوم وهفتم هم انجام شد یمراسما یخاکسپار بعد

 حس عذاب وجدان همراهم بود، هنوز

 کنه؟! یواقعا بابا حاضر هست با بامامان زندگ یعنینازگل فکر کردم  یحرفا نیآخر به

 نازگل؟! تیبخاطر وص اونم

 

 ارن،یرو در ب اهشونیس رهنیروز از مرگ نازگل گذشته بود،امروز چند دست لباس گرفتم و رفتم خونه بابا تا پ چهل

 مول مائده در رو برام باز کردطبق مع دمیرس یوقت

 جا بود، نیمدت  اکثرا ا نیا یتو

 داخل، رفتم

 آشپزخونه بود یتو مائده

 

 ی:سالم خوش اومدمائده

 کجان؟ هیبق یسالم مرس-

 هیپشت اطیح یهم تو ان،بابایاالن م ییجا هیرفتن تا  نی:شهاب و شاهمائده

 برو بابارو صدا کن_

 سای:باشه،وامائده

 

 چند دقیقه بعد همراه بابا برگشت یپشت اطیرفت تو ح مائده

 

 ، غصه بخورم شدیوباعث م کردیم تمیکمر خم شده بابا اذ 

 

 سالم بابا _

 :سالم بابا

 باباجونم؟ یخوب_

 :ممنون خوبم بابا

 دمیخر یبراتون چ نیبب ییبابا_

 ؟یدیخر ی:چبابا

  گهید راهنیپ_
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 :مگه خودم لباس ندارم؟بابا

 به اون راه؟ نیزنیرا خودتونو مچ ییبابا یوا_

  ه؟ی:چبابا

 ن؟یاریرودرب اهتونیس یلباسا نیخوایشما نم_

 ممنونم از لطفت یلیخ نای:رومبابا

 لباستون رو گهید نیکن ؟عوضییبشه بابا یمثال چ_

 :چرا عوض کنم؟بابا

 گهیخب بابا چهلم هم گذشت د_

 :چقدر زودبابا

 باشه؟ نیکمتر غصه بخور ییبابا_

 :باشه بابا

 

  رونیزدم ب یمبل گذاشتم وبعداز خداحافظ لباسارو،رو

 

 کرد یخونه،مامان داشت با تلفن صحبت م دمیرس یوقت

 

 سرم به مامان سالم کردم و اونم مثل خودم جواب داد، با

 ن،ییتو اتاقم لباسامو عوض کردم دوباره اومدم پا رفتم

 مامان حرف زدنش تموم شده بود نکهیمثل ا 

 

 ن؟یکردیصحبت م یبا ک یمامان_

 :با خالتمامان

 آها_

 آره؟  گهیچهل نازگل هم تموم شده د نای:روممامان

 چطور ؟ با،یآره تقر_

 ان؟ین نای:خالت امامان

 ان؟یکجا ن_

  گهید ی:خواستگارمامان

 ن؟یبش الیخیب نیخوایمامان شما نم یوا_

 شهینم الیخی:به من چه مربوطه،خالت بمامان

 هیمنف نایخب مگه من به شما نگفتم به خاله بگو جواب روم_

 چرا؟! پرسهی:خب اون وقت نممامان

 فعال قصد ازدواج نداره نایروم نیخب بگ_

 یکه نشد جواب درست و حساب  نی:امامان

 کردما یریعجب گ_

 :واچه طرز حرف زدنهمامان

 ایلیا شیپ رمیمن م_

 باز هم از جواب دادن فرار کن نی:افرمامان

 

 گه؟یتو اتاقشه د_
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 :آرهمامان

 

 رفتم

 

 ش،یگوش یطبق معمول سرش رو تا گردن کرده بود تو ا،یلیا شیپ

 کردم که سرش رو به سمتم برگردوند یا سرفه

 

 یداخل چرا جلو در ایب نای:عه رومایلیا

 من یو گرام زیسالم به برادر عز_

 تر از جانم  زی:سالم به خواهر عزایلیا

 ها تهیهم سرت تو گوش شهیماشاال هم_

 کنم یدق م ینباشه  که از دلتنگ ی:سرم تو گوشایلیا

 جون سالم برسون نازیپس به فر _

 :چشم حتما ایلیا

 شناسه؟یوا مگه منو م_

 شناستتیرو کردم م بتتیاز بس غ گهی:آره دایلیا

 عجب _

 خونه بابات؟ ی:رفت ایلیا

 آره رفتم_

 :باشه  ایلیا

 ؟یشیتو ناراحت م_

 ؟ی:ازچایلیا

 کنم  یدرموردشون صحبت م نکهیاز ا یحت_

 کنم  ی:نه من دخالت نم ایلیا

 داداش گلم؟ هیدخالت چ_

 

 شمیناراحت م یریگیتحویلم نم ادیز نکهی:فقط ا ایلیا

  رمیگینم لتیگفته من تحو یک_

 گهید نمیبی:خودم مایلیا

 دوست دارما یلیمن خ ایلیا_

 نایروم یزیعز یلی:توام برا من خ ایلیا

 سوال بپرسم؟! هی _

 :آره بپرس ایلیا

  ؟یشناخت دار الدیم یتو چقدر رو _

 : از چه لحاظ؟ایلیا

 مگه لحاظ داره؟ _

 هیدوست خوب قیرف هی:آره خب،از لحاظ  ایلیا

 نه راستش از لحاظ....._

 نده؟ی:از لحاظ همسر آایلیا

 اوهوم _
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 رابطه  نیدر ابدم  ی:نمیتونم نظرایلیا

 آهان _

 ؟یبهش جواب مثبت بد یخوای:مایلیا

 نه_

 رینگ میتصم یسرسر ی:باشه ول ایلیا

 چشم_

 ؟یندار ی:با من کار ایلیا

 !رون؟یاز اتاقت برم ب یگیم یدار یعنیآهان،_

 کار دارم رونیبرم ب خوامیم وونه،ی:نه د ایلیا

 

 باشه برو بسالمت_

 و رفتم تو اتاق خودم،  رونیاومدم ب ایلیاتاق ا از

 و مشغول خوندن شدم، دمیکش رونیکتاب از قفسه کتاب ها ب هی

 اس ام اس اومد.  میگوش یصفحه از کتاب رو خونده بودم که برا دو

 ایدیلفتش نده از دستم م ادیبود نوشته بود : ز الدیرا بازش کردم از م امیپ

 

 هم پاک کردم .  امشویندادم و پ جوابشو

 باهاش هم صحبت بشم و بهش رو بدم. نکهیتا ا رمیازش فاصله بگ دادمیم حیو ترج ومدیخوشم نم شییپرو از

........................................................................... 

 

 سال هم از مرگ نازگل گذشته بود. کیرفتن،یو م گذشتنیهم م یها از پ روز

 .گذشتیبه خونه مامان مو چند ماه از اومدنم  کسالی 

 که سالگرد نازگل بود باز هم مراسمات مربوطه انجام شد روزید

 .کردنینم تیبا  مرگ نازگل موضوع کنار اومده بودن وخودشونو اذ گهیو برادرام د بابام

 

 افتاد یشعله هر وقت که چشمش به من م خاله

 .دادیو منو حرص م گفتیعروس گلم ، عروس گلم م 

 .دادمیو منم با چشم غره جوابش رو م دیخندیم دیدیخوردنه منو م که حرص الدیم

 باردار بود و ماه دومش بود. مائده

 .شیرو سر پا گذاشته بود تا بعد سال نازگل بره خواستگار گانهیهنوز  نیشاه

 .دادیبابا رو انجام م یبود بارداره عمه کارا دهیکه فهم یاما از وقت دیرسیخونه بابا م یبه کارا مائده

 

  خوادیناهار کمک نم یبرا نمیعمه تا بب شیپ رفتم

 

 عمه جون؟_

 :جانم عمه جان عمه

 ن؟یخوایکمک نم_

  یعمه کمک چ زی:نه عزعمه

 برم خونمون  گهیباشه پس من د_

  گهی:وا ناهار بخور برو دعمه
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  گهیبرم د نجامینه عمه جون دو روزه ا_

 ی:باشه هر طور راحتعمه

 

 خداحافظ _

 :خداحافظت باشه عمه

 

 .رونیبستم و اومدم ب درو

 گرفتم و رفتم خونه. یتاکس هی

  ومدیم مایو ر ایلیجرو بحث ا یصدا

 

  نای:سالم روممامان

 سالم مامان چه خبره؟ _

  کننیخواهر و برادر دارن دعوا م یچی:همامان

  ؟یسر چ_

  زارهیهم نم ایلیاز دوستاش ا یکیبره تولد  خوادیم مای:رمامان

  زارهیخب چرا نم_

 :چون تولدشون مختلطه مامان

 آهان باشه _

  ی:ناهار خوردمامان

 ندارم  لیم ینه نخوردم ول_

  ایخواب یب ی:باشه انگارمامان

  ادیآره خوابم م_

 :برو استراحت کن مامان

 باشه _

 

 اتاق خودم. یرد شدم و رفتم تو مایاز کنار اتاق ر مایو ر ایلیا یتوجه به سرو صدا یب

 

 .دمیرو کنار گوشم گذاشتم و تخت خواب یهندزفر

 

 شدم دوساعت گذشته بود  داریب یوقت

 خوابم برده بود. یبودم ک دهینفهم 

 نازگل باهاش صحبت کنم. تیمِن مِن کردم نتونستم در رابطه با وص یمامان تا باهاش صحبت کنم،هرچ شیپ رفتم

 شیساعت ش یاول با،بابا حرف بزنم پس بهش زنگ زدم و باهاش قرار گزاشتم برا خواستمیم

 شیساعت ش یغذا خورد خوردم و آماده شدم برا یکم

 . رونیکه زنگ زد رفتم ب بابا

 .رفتم جلو و سوار شدم دمیسرکوچه د نشویماش

  

 سالم بابا جون _

  ؟یخوب زمی:سالم عزبابا

  ؟یبابا شما خوب یمرس_
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 م گلم کجابرم؟:خوببابا

  ییجا یپارک هی نیبر_

 :باشه بابا

 

 پارک نگه داشت. هی یبعد جلو ی قهیحرکت کرد و چند دق بابا

  مینشست مکتین هی یو رو میشد ادهیپ

 ؟ نایروم یبگ یخواستیم ی:خب چبابا

 

 

  نینش یعصبان نیدیقول م_

 :آره بگو بابا

 ؟ گفتیم یچ مارستانیب یتو ادتونهی،  گمینازگل رو م امرزیبابا جون  خداب_

 گفت؟  ی:نه چبابا

 ....گفت که...زهیچ_

 :گفت که؟بابا

  نیکن یزندگ الیگفت که شما با ل_

 :خب؟؟ بابا

 ؟  ینازگل عمل کن تیبه وص یخوایشما نم_

  خوامی:نه نمبابا

  ن؟یچشمتونو رو به حرفاش ببند نیخوایم یعنی_

  گهیداره م ی:اون حالش خوب نبود متوجه نبود چبابا

 حرفارو زد  نیاتفاقا متوجه بود که ا رینخ_

  ه؟ی؟منظورت چ ی:حاال که چبابا

  نیکن یبا مامان زندگ نهیمنظورم ا_

 :محاله ،حرفشمبابا

 

  نزن

 ن؟یتنها بمون گهیتا آخر عمرتون د نیخوایشما م ینیچرا حرفشو نزنم؟_

 تنها باشم  خوامی:آره مبابا

 ،خداحافظ نیباشه پس هر طور راحت_

  ؟یریم بابا؛کجا

 قهرم _

 نا؟یروم ی:بچه شدبابا

 

 بچه نشدم  رمینخ_

  یکنیقهر م یکه دار ی:چرا بچه شدبابا

 ن؟یبردار نیخوایشما دست از مرده نازگل هم نم_

 :درست صحبت کن بابا

 ان؟ یشما اضاف یو مامان بدبخت من فقط تو زندگ مایو ر ایلیبشه؟ا یکه چ_

 زدم؟ یحرف نیهمچ ی:من کبابا
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  رسونهیمنظورو م نیحرفا تون هم_

 من حرف نزن  شینازگل پ تیاز وص گهید نای:رومبابا

  دیاریاسم منو ن گهیشد شما هم د نطوریخب باشه حاال که ا هیلیخ_

 

  رمیبگ نیماش هیکوچه رفتم تا  یبلند شدم و به سمت انتها مکتین یبزنه از رو یبزارم حرف نکهیازا قبل

 یراه از حرص فقط ناخونام رو م نیشدم و آدرس خونه رو دادم ،ب یتاکس نیبابا هم توجه نکردم سوار اول دادیداد و ب به
 رو هم دادم. شیشدم و کرا ادهیپ میدیراننده که گفت رس یبا صدا دمییجو

 هال نبود!  یتو یدر انداختم و رفتم باال. کس یتو دویلیک

 خوردیم وهیآشپزخونه داشت م یتو ایلیا

 

 سالم -

 ؟ی:سالم خوبایلیا

 یمرس-

 ؟ی:کجا بودایلیا

 رونیب-

 چرا؟ یحوصله ا ی:بایلیا

 ینجوریهم-

 شده؟ ی:طورایلیا

 نه گفتم که-

 :باشهایلیا

 کجان؟ هیبق-

 خاله شی:رفتن پایلیا

 آهان-

 

 اتاقم و لباسام رو عوض کردم، یتو رفتم

 الیخیدستم گرفتم وصفحش رو روشن کردم ،بابا باهام تماس گرفته بود،ب یتو مویتخت،گوش یپرت کردم رو یتلپ خودمو
 تماس گرفتم که سر سه بوق جواب داد نیتماس هاش شدم و با شاه

 :بعله؟نیشاه

 الو سالم-

 ؟ی:سالم چطورنیشاه

 

 ؟یتو خوب یمرس-

 :ممنون،چه خبر؟نیشاه

 توئه ها شیخبرا پ-

 ؟ی:چه خبرنیشاه

 یدست به کار بش یخواینم-

 ؟یچ ی:برانیاهش

 خانم گانهی-

 ؟یبرم خواستگار نهیمنظورت ا یعنی:آها نیشاه

 گهیآره د-

 کنمیم فشی:باشه ردنیشاه
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 داماد زرنگ نیآفر-

 یمظلوم نی:من به انیشاه

 ؟یندار ی،کارباشه بابا-

 ی:نه،بانیشاه

 یبا-

 

باهاش قهر بودم تو  نکهیسرا یدادم،حتیومن جواب نم گرفتیقرار اون روز با،بابا که باهاش قهر کردم مدام باهام تماس م بعد
که بابا  کردمیسال نامزد بمونن!داشتم آهنگ گوش م کیباهاشون نرفتم،مائده بهم گفت که قرار شد  گانهی یجلسه خواستگار

 داد: امیبهم پ

 جواب بده نایروم

 

 براش نوشتم منم

 من الیخیب ای یکن یم یبا مامان من زندگ ایبابا، دمی:جواب نم

 داد: امی.دوباره پ

 جواب بده! زنمیخب زنگ م لهیخ

 بعد زنگ زد تماس رو وصل کردم هیثان چند

 

 بعله؟-

 ؟ی:سالم دخترم خوببابا

 یمرس-

 هنوز؟ ی:قهربابا

 آره-

 کردما یری:عجب گبابا

 نیقطع کن نیدوس ندار-

 قبوله نای:باشه رومبابا

 واقعا؟!-

 ندارم یکنم چاره ا کاری:چبابا

 خودم  مهربونیبابا  نیحاال شد نیآفر-

 کنم؟ کارید،چی:اآلن بابابا

 نیقرار شام بزار کیرستوران ش هیبه مامان،بعد باهاش تو نیخوب زنگ بزن یآقا هی نیع-

 ایخدا ی:وابابا

 ها نینزن ه؟غریعه چ-

 بزارم؟ ی:باشه چشم،واسه کبابا

 امشب نیواسه هم-

 

 ندارم یمن آمادگ نایروم ی:وابابا

 یخواستگار یریم یبابا مگه دار-

 ادیاز کجا معلوم اصال مادرت قبول کنه باهام ب ست،بعدشمیهم ن ی:کم از خواستگاربابا

 ادیکوچولو اصرار کن م هیشما -

 کنم آخه از دست تو کاریمن چ نای:رومبابا

 واقعا که باباجون-
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 کردم ناراحت نشو ی:شوخبابا

 مکن ینیپس من برم برا مامان مقدمه چ-

 که تموم شد بگو زنگ بزنم اتینیخب مقدمه چ لهی:خبابا

 باشه پس فعال خداحافظ-

 :خداحافظبابا

 

 بود یگوش یدفعه سرش تو نیآشپزخونه بود،اما ا یهمچنان تو ایلین،اییمامان از خونه خاله برگشته باشه رفتم پا نکهیا دیام به

 ایلیا-

 :جونم؟ایلیا

 مامان اومده؟-

 االن اومد نی:آره همایلیا

 کوش پس؟-

 :رفت تو اتاقشایلیا

 باشه-

 

 تو اتاق مامان، دمییدو عیسر

 زدیتو،رفتم داخل،داشت لباساش رو تا م ایب گفتیمامان که م یزدم وبا صدا یا تقه

 سالم مامان-

 نایسالم روم:مامان

 خونه خاله؟ نیرفته بود-

 :آره اونجا بودممامان

 ن؟یپس چرا پَکَـر-

 کرد که نگو تی:خالت انقدر گله وشکامامان

 ؟یچ یبرا-

 الدیتوو م انی:جرمامان

 بهتون بگم یزیچ هی خواستمیخب مامان حاال اونو ول کن،م-

 :بگومامان

 گه؟ید نیمامان شما هنوزم بابارو دوس دار-

 زدم یحرف نی:من مگه تا به حال همچمامان

 از حرکاتتون مشخصه ینه ول-

 بگو حرفتو نای:خب روممامان

 رونیب یشام بر یکیامشب با  یایمامان جون م-

 ؟ی:با کمامان

 با،بابا-

 

تخت و دستشو  یدراورگذاشت و اومد نشست رو یلباسم تو کشو نیچشمام نگاه کرد و نگاهش حالت تعجب گرفت،آخر یتو
 چونش زد ریز

 

 ؟یکنینگام م یوا مامان چرا اونجور_

 ه؟یوقت شوخ مامان؛االن
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  کنمینم یبخدا شوخعه مامان _

 رون؟یبا،بابات برم ب یانتظار دار نا؟نکنهیروم یگیم ی:چمامان

 حاال  شهیم یمامان مگه چ یوا_

 بخوابم  خوامیم رونیپاشو برو ب نای، روم شهینم یچی:همامان

 مامان توروخدا لج نکن بعدشم بابا خودش گفت بهتون بگم _

 حاال  هیچ هی:قضمامان

 کرد  یتیوص هی مردیداشت م یمامان جونم نازگل وقت نیبب_

 داره  یاون ب من چه ربط تی:وصمامان

 مامان بزار اخه من حرف بزنم  یوا_

 :بگو مامان

  نیکن یکرد که بعد مرگش شما با،بابا زندگ تینازگل وص_

 کنم یدلش واسه من سوخت؟ الزم نکرده من با،بابات زندگ مردیکه داشت م مامان؛عه؟حاال

 

  رونیامشب شامو با،بابا برو ب هی ایتوروخدا حاال ب یمامان_

 :حرفشم نزن مامان

 ؟ شهیهممون درست م یزندگ ینجوریکه ا نیفکرکرد نیاصال به ا_

 ؟ هی:منظورت چمامان

 شدن   تییاذ ایلیو ا مایمامان بسه هرچقدر که ر_

 زاره؟یم ایلیا یکرد الیکنم نکنه خ ی: اصال تو فکر کن من قبول کردم با،بابات زندگمامان

 

 

  دیریبگ میخودتون تصم یبرا دیداره؟شما خودتون با یچ ربط ایلیبه ا_

 

 .شدیکم کم داشت نرم م گهید

 .رونیامشب هرطور شده مامان با، بابا بره ب خواستیم دلم

 .شدیدرست م یهمه چ ینطوریا

 

 خب مامان حاال قبوله _

 خودش زنگ بزنه  دی: بامامان

  ایخوشگل بزن پیت هیباشه چشم _

 :برو پرو نشو مامان

 باشه چشم _

 

  میرفتم سر وقت گوش عیو سر رونیاتاق مامان اومدم ب از

 به بابا زنگ زدم و

 بود  دهیخواب یگوش یجواب داد انگار که رو عیسر یلی.خ

 

 :بله؟بابا

 شد  فیبابا رد_

 ...یول نایروم ی:مرسبابا
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 ؟یبابا دبه کرد یچ یول_

 اخه عذاب وجدان دارم  بابا؛نه

 ؟یواسه چ_

 

 :نازگل بابا

 

 زدم و گفتم  یپوزخند

 

  نیعذاب وجدان داشت ایلیدر رابطه با ا کممیکاش _

 :......بابا

 ؟! نیبگ نینداشت یزیچ_

 کنم ؟ کاریچ دی:خب االن  من بابابا

  نییکه مامان و بفرستم پا نیبه من زنگ بزن نیدیرس یسرکوچه وقت نیایشما ب_

 :باشه بابا

 ن؟یایساعت چند م_

 8:بابا

 فعال _

 :خداحافظ بابا

 

 مامان و ساعت قرارو بهش گفتم . شیرو قطع کردم و دوباره برگشتم پ تماس

 شد. یاما انقد خواهش کردم تا کامال راض کردیهم مخالفت م باز

 که شد مامان و حاضر و آماده فرستادم 8 ساعت

 

 .نییپا

  کردیاسترس داشت وهنوزم منو بابت اصرارم سرزنشم م یلیخ

 ربع بعد کیبود خونه؛ ومدهیهنوز ن ایلیا ؛خداروشکر

 

 .دیرس ایلیمامان ا رفتن

  میدیاز جا پر مایکه باز کرد من و ر درو

 .رونیگفته بودم که مامان با بابا رفته بود ب مایر به

 

 .شهیدرست م یبود که همه چ دواریخوشحال بود و مثل من ام یلیخ مایر

 مبل نشست  یکرد و رو زونیآو یچوب لباس یبه صورت هر دوتامون نگاه کرد بعد از سالم دادنش کتشو رو ایلیا

 

 شده؟ یزی:چایلیا

 نه چطور؟_

 انگار  نیدار ییحالتا هیا؛یلیا

  ستین یچینه ه_

 مامان کجاست؟  ی:باشه .عه راستایلیا

  رونهی:بمایر
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 داشت ؟ یکار رونیا؛بیلیا

 آره فکر کنم _

 ؟ رهی:نگفت کجا مایلیا

  رونیاز دوستاش شام رفت ب یکیفکر کنم با  ی:نگفت  ،ولمایر

 گرسنمه  یکه حساب میبخور نیشامو آماده کن نطور،پسی:که اایلیا

 چشم _

 ی:مرسایلیا

 

  میو مشغول خوردن شد مینشست زیپشت م ییرو صدا زدم  و سه تا ایلیشامم آماده کردم ا زیگرم کردم و م غذارو

 اتاقش . یبعد خوردن غذاش تشکر کرد و رفت تو ایلیا

 . میخوشحال بود مایاتاقش منو ر یکه رفت تو نیبابت ا از

 گذاشت و خودش  شستشون  نکیس یتو مایر ظرفارو

 دیباز شدن در با کل یباالخره صدا میمنتظر مامان بود میداشتیچشم از در برنم چکدومیه مای.ساعت ده شب بود نه من نه ر
 سمت مامان. میهجوم برد ییدوتا مایاومد منو ر

 بود نه خوشحال نه ناراحت  یعاد چهرش

 کردن  نیج نیزودتر از من شروع کرد به س مایر

 

 !!! یکرد ریچقدر د ما؛مامانیر

 

  ؟یکردم؟جد ریرو نگاه کردو گفت:د شیساعت مچ مامان

 

 ؟ یدیمامان بابارو د شدی.چ الیخی:حاال بمایر

  ری:شبتون بخمامان

 وا مامان _

 بمونه برا فردا ادی:خوابم ممامان

 

 گفتم  یمامان و بالجوج یجلو دمیپر

 بگو خب! یچ یعنیمامان _

 

 .ریبخ ناشبیگفت : روم تیمامان با جد اما

 

 شونه باالانداخت و اونم رفت سمت اتاقش. مایرد شد و رفت باال ، ر ازکنارمون

 

 و به بابا زنگ زدم میرفتم سروقت گوش عیبگه ، سر یزیمامان محاله چ دونستمیم

 جواب نداد اما دفعه دوم سر بوق پنجم جواب داد اول

 : بعله؟ بابا

 رفت؟ شیچطور پ ن؟ی؟ حرف زد نیرفت شد؟یسالم بابا ، چ_

 :االن کدومو جواب بدم؟بابا

 بابا همه رو زود باش _

 خوب بود یهمه چ یچی:هبابا
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 بگو قیعه خوب بود که نشدجواب ،دق _

 گهیخوب بود د گمیبگم آخه؟ م یچ نای:رومبابا

 ن؟یحرف زد_

  می:آره زدبابا

 ؟مامان قبول کرد؟ شدیچ_

 و؟ی:چبابا

 

#147 

 

  گهینازگل د تیوص هیقض _

 :مامانت قبول کردبابا

 خب پس حله  ؟یجد _

 ادی:نه زبابا

 خب چرا؟ _

  ایلی: ابابا

 اون با من _

 ؟یندار ی: باشه کار بابا

 بابا  رینه شب بخ _

  ری: شب بخبابا

 

  شناختمیسر از پا نم شدیرو به راه م یکه باالخره همه چ نیتماسو قطع کردم ، ازا یباخوشحال

 کردیم یکنه بادم رو خال یسر اختالفش با ،بابا لجباز ایلیا نکهیبا فکر ا اما

 . دمیشدم و خواب شتریب الیفکر و خ الیخیب

 

 بازکردم  ایلیکه صبحانم رو خوردم ، سرحرف رو با ا نیشدم ، بعد ا داریاز خواب ب صبح

 رونیاز آشپزخونه رفت ب عیصحبت کنم سر ایلیراجع به اون موضوع با ا خوامیهم تا متوجه شد م مامان

 لحن هیو با  ایلیکنار ا دمیکش خودمو

 

 شروع به صحبت کردم مهربون

 

 جونم؟ ایلیا _

 :جونم؟ایلیا

 ؟یچقد منو دوس دارتو _

  یلی:خب خ ایلیا

 ؟ یدیبگم انجام م یکار هی _

 چرا که نه   ادی: اگه ازدستم بربایلیا

 داداشم  ادیازدستت برم _

  نمی:خب بگو ببایلیا

 شام.... یبرا شبیمامان د_

 ؟یشام چ ی:براایلیا
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 بابا  شیرفته بود پ _

 

 ؟یچ یبابا؟ هان ؟ برا شیرفته پ یچ ی؟برایبلند گفت : چ یرو درشت کرد و با صدا چشاش

 توروخدا آروم باش  ایلیا _

 آروم باشم؟ من از مامان انتظار نداشتم! ویچ ی:چ ایلیا

 بردار  اتیبچه باز نیبس کن ، دست از ا ایلیا_

  یکنیمنو درک نم ه،توکهیفکر کن بچه بازآره تو ؟ی: بچه بازایلیا

  یکه تمومش کن خوامیازت م کنمیکت ماتفاقا من چون در  _

 بشه؟ ی:تمومش کنم که چ ایلیا

 موضوع رو  نیا یقبول کن دیهم توام با شیبرگردن پ خوانیمامان و بابا م_

 

 تنه بهم زد و رفت باال هیبلند شد ، یصندل یرو از

 

 چرا صداش رفت باال؟ شد؟یو گفت : چ نییاومد پا مامان

 شد؟یبه نظر خودتون چ _

  کنهیقبول نم دونستمی: ممامان

 

 میبه عقب برگشت نییپا ومدیکه داشت از پله ها م ایلیا یپا یصدا با

  رونی! از خونه رفت ب؟یریکجا م میگفتیتوجه به ما که م یب کردیکتش رو درست م قهیکه  همونطور

 

 ؟! نی: کجا رفت ا مایر

 دونمینم _

 ها  رهیبار نم ری: پوف ، ز مایر

  شمیکردن با ،باباتون م یزندگ الیخیمخالفت کنه من ب نیاز ا شتریب ایلی:اگه ا مامان

 ؟یچ یمامان برا _

 بزارم بچم ازم ناراحت بشه  تونمیمادرم نم هی: من مامان

 م؟یستیمامان؟ ما بچت ن یبابا ، بچم ، بچم ،بچم پس ماچ ی:ا مایر

 

 و با مرتب کردن وضع اتاق سرگرم کردم اتاقم ،خودم یجروبحث کردن با مامان شدم و اومدم تو الیخیب گهید

 رو که خوردم ، دست به کارشدم تا شام رو آماده کنم ناهار

 

 نبود، ایلیاز ا یده شب شده بود اما خبر ساعت

 نگران بود یحساب مامان

 

  کارکنمیچ دیبا دونستمینم

  میهم دلشوره داشت مایو ر من

 دادینم دهی،فا کردمیدرآروم کردن مامان م یسع هرچقدر

 مامان تورخدا نگران نباش مگه بچست؟ _

 موندینم رونیموقع ب نیوقت ا چیه ایلیبراخودت؟ا یگیم ی: مادرچ مامان

 شب هم گذشته بود کیساعت از  گهید
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 هنوز نگران بود مامان

 بزنه  یچه دربه دونستینم و

 باز شدن دراومد یصدا کدفعهیفکر که  یو تو میسه ساکت بود هر

 میازجا بلند شد استیلیکه ا نیزده ازا جانیتامون ه سه

 خسته بود یچهرش حسابدستش انداخته بود و یاومد داخل کتش رو رو ایلیا

 

 ستادیمامان ا یجلوتر و روبه رو اومد

 شد رهیخ ایلیبه ا یاشک یبا چشما مامان

 دستش رو دور گردن مامان انداخت ایلیا

 دیبغلش کش یاونو تو و،

 که نگرانت کردم  دیبخشمامان ب دی: ببخش ایلیا

 پسرم؟ ی: کجا بود مامان

 

 بودم الدیم شی:پایلیا

  شدمیدق مرگ م یکرد یم رید گهید کمی:مامان

 .نیکن یشما میتونین با،بابا زندگ کنمینم یدرک کن من هیچ دخالت می:خدا نکنه مامان،فقط خواستم بگم منو بخاطر لج بازایلیا

 کنم  یمثل تو شکر م یداشتن پسر ی:خدارو برامامان

 

  یشمارو خوش حال م یبه مامان زد و گفت : هرچ یلبخند پرمحبت ایلیا

 .ریکنه، شبتون بخ یمنم خوشحال م کنه

  

خبر خوب رو به بابا بدم اما  نیزودتر ا یهرچ خواستیقبول کرده و دلم م ایلیتو اتاقش و درو بست،خوشحال بودم که ا رفت
خسته  یامروز حساب یریهمه درگ نیگفتم و رفتم تو اتاقم از ا یریکنم منم شب بخ دارشید که بنبو یوقت بود وکار خوب رید

 خاطر زود خوابم برد. نیبودم به هم

 

 ازدهیو به ساعت نگاه کردم که  دمیشدم دستمو مشت کردم و چشامو مال داریداشت بیدارم کنه ب یمامان که سع یبا صدا صبح
 رو نشون میداد.

 به مامانم گفتم و به سمت یریبخ صبح

 

 

 . نییرفتم دستو صورتمو که شستم رفتم پا ییسمت روشو به

 صبحانه روزنامه به زیسرم ایلیا

 

 خوردیهنوز داشت صبحانه م ماهمی، با لبخند صورتشو به سمتم برگردوند ر دمیس-و-بود، به طرفش رفتمو صورتشو ب دست
، 

 درست کردم  وخودمو باهاش سرگرم کردم نیریش ییخودم چا یمشغول شدم برا منم

 

 

 نا؟ی:روممامان

 بله مامانم؟_

 ؟یبد یجواب قطع هی نایبه خالت ا یخوای:تو نممامان
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 مامان من که گفتم..._

 شهیمشخص م فیتکل انی:بذار امشب بمامان

 ان؟؟؟یامشب ب نیهم دیحاال با_

 هست که معطل توان یسال کی ستین ادتی:انگار مامان

 اخه مامان....._

 ستاین یادم بد الدی:مایلیا

 انیامشب ب نیباشه بگ_

 :باشه دخترممامان

 

 

 رونیازجاش بلندشدوتلفن به دست ازآشپزخونه رفت ب مامان

 

 که بود..... یهر چ یول کنهیفکر م یمات بودومعلوم نبود به چ یحساب مایر

 

 گشتبعد دوباره بر قهیفکرشو مشغو کرده بودمامان دودق یحساب

 اشپزخونه یتو

 

 انی:خب به خالت گفتم امشب بمامان

 مامان؟_

 زم؟ی:جانم عزمامان

 حضور داشته باشه؟ یباباهم تو جلسه خواستگار شهیم_

 

 مامان داد لیتحو یلبخند زورک  هی اهمیلیکرد...ا ایلیبه ا ینگاه مامان

 

 : باشه,,مشکل ندارهمامان

 نیدعوتشون کن نیخب شما زنگ بزن_

 راحت باشه التی:باشه خمامان

 

 

 استرس داشتم یلیاتاقم خ یبلند شدم رفتم تو یصندل یرو از

 

 دادم اهنگ گوش کنم تا حواسم پرت شه حیفکرمو مشغول کرده بود ترج ماهمیر و

 

 .کردمیم یباموهام باز دادم،ی،همونطور که گوش م دمیتخت دراز کش یکردم ورو یاهنگ آروم پل هی یرو

 بشم داریب کردتایمامان همش صدام م دمیفهم نویم برد ،فقط اخواب یک دمینفهم

 

 به مامان نگاه کردم یباگنگ

 هوم؟_

 

 



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 87 

 

 ؟یخوریناهار نم نای:پاشو روممامان

 ساعت چنده؟-

 :ساعت سه ظهرهمامان

 دم؟یمن انقدر خواب_

 میناهار بخور ای:اره ..فعال بمامان

 باشه_

 

 کردیهنوز داشت اهنگ پخش م میو درو بست....گوش رونیاز اتاق رفت ب مامان

 

 زیم یرو جمع کردم گذاشتم رو یقطع کردم و هندزفر اهنگو

نشستم، دستمو انداختم  ایلیهال کنار ا یناهارم رو که خوردم ظرفارو شستم  و تو نییجا کردم و رفتم پا بمیج یتو مویگوش
 دوره گردنش 

 

 

 کو؟ مایر یدادش-

 :فکرکنم باالستایلیا

 اها_

 ان به بابا زنگ زد:مامایلیا

 ام؟یگفت م_

 :ارهایلیا

 ؟یستیناراحت که ن_

 :نه اصال......ایلیا

 

 

 خداروشکر_

 ؟ی:استرس دارایلیا

 آره کمی_

 هیپسره قابل قبول الدی:مایلیا

 دیشا_

 ریبگ می:درست تصمایلیا

 چشم_

 نی:آفرایلیا

 ادیم شیپ یچ نمیالبته تا بب_

 ادیب شیصالحه پ یهرچ شاالی:اایلیا

 شاالیا_

 

  میهم گپ زد یوکم میتماشا کرد لمیف ایلیعصر ساعت هفت با ا تا

 باشن نجایهشت بود که مامان گفت اونا قراره ساعت نه ا ساعت

 

 کردن یسالم و احوال پرس یعاد یلیوبابا خ ایلیبود ا دهیبود که رس یساعت مین هی بابا
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 آماده بشم عیاتاقم تاسر یرفتم تو منم

 کت دامن هیبپوشم در آخر  یچ دیبا دونستمیکمدو باز کردم نم دره

 سرم انداختم. یرنگ رو انتخاب کردم موهام رو از پشت بستم و شالم رو رو یسرمه ا کیو ش اسپرت

 مامان. شیو رفتم پ دمیرو پوش لباسم

 

 شستن بود وهیگرم م سرش

  دمیس-و-از پشت بغلش کردم و صورتش رو ب رفتم

 با لبخند نگاهم کرد خورد و یتکون

 

 ؟یمامان یخوب_

 ؟یآماده شد زم،ی:آره عزمامان

 بعله ، چطورم؟_

 زمیعز یشد ی:عالمامان

 یمرس_

 

 نه شده بود که زنگو زدن، ساعت

 

 داخل انیدر رو باز کرد و به همشون تعارف کرد ب ایلیا

 .رونیمامان صدام کرد برم ب یآشپزخونه نشسته بودم تا وقت یتو منم

 ومد،یخوش و بش م یهال همچنان صدا یتو از

 اریب ییچا نایبعد مامان گفت:روم قهیدق چند

 

 دیرو به سمت اقا حم ینیبا نگاهم همه رو گذروندم و س رونیبه دست از آشپزخونه اومدم ب ینیو س دمیبه لباسم کش یدست
 برداشت، ییبا همون لبخند مهربونش چا شهیخم کردم،مثل هم

 به همه تعارف کردم و کنار مامان جا خوش کردم .صحبت ها بیرو به ترت ییچا

 

 رفت یکم به سمت خواستگار کم

 گفتیبابا که م ینکنه با صدا یتالق الدیتا نگاهم با نگاه م کردمیم یکتم بود و سع قهیکه امکان داشت سرم تا گردن تو  ییجا تا
 برن صحبتاشونو بکنن به خودم اومدم. الدیو م نایروم

 

 .ومدیهم آهسته آهسته همراهم م الدیاز جام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم م اروم

 

 اتاقمو باز کردمو رفتم داخل. در

 

 کرد و نشست. میبه رو به رو تنظ رو، یهم صندل الدیتخت نشستم و م یرو

 و صدام رو صاف کردمکردم  یا یاونم منتظر من بود،سرفه مصلحت نکهیسکوت کرده بودم تا حرفاش رو بزنه اما مثل ا 

 

 ه؟یچ اناتیجر نیبپرسم ا شهیم الیخب آقا م_

 ان؟ی:کدوم جرالدیم

 یخواستگار نیهم_
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 مگه جرمه؟ تی:من اومدم خواستگارالدیم

 میندار یعالقه ا چیاما ما بهم ه ستین ر،جرمیخ_

 زد و گفت: یپوزخند

 مسخرست زیچ هیکتاباست.به نظر من عشق  ی:عشق براالدیم

 ستین یحرفتون اصال منطق_

 

 .هی:اتفاقا حرف من کامال منطقالدیم

 ؟یلیاونوقت به چه دل دیاهان،ببخش_

خانواده  لیازدواج کنم و تشک دمیم حیکه دوسشون دارن ازدواج کنن من به شخصه ترج یادما با اون فرد ادیم شی:کم پالدیم
 کنهیم یعاشق یو به دروغ ادعا هیک سیکه معلوم ن یا بهیدنبال دختر غر فتمیب نکهیبدم تا ا

 درسته؟ نیکه شما قبال عاشق شد رسونهیمنظور رو م نیپس حرفاتون ا_

 :اره شدمالدیم

 ن؟یرو دار یلیخ نیدونستیم_

 :چرا؟الدیم

 دوس گرویخانم د هیشما _

 

 من؟ یخواستگار نیبعد اومد نیدار

 ازدواج انتخاب کردم یمن تموم شده و من تو رو برا ی:اون خانم براالدیم

 هیجواب من منف_

 دنبالت؟ فتمیم یادیمثال ز ؟کهیفکرکرد ی:با خودت چالدیم

 نیاالنشم افتاد نیتا هم_

 دونستمیرو نم تیاالن جواب منف نی:تا همالدیم

 نیبهتره تمومش کن نیدیحاال که فهم_

 فکر کن شتریمن کمه،ب یدرک حرفا یباشه که هنوز سنت برا ادتی نویا ی:باشه،ولالدیم

 

رو  جهیتا بلکه نت کردیاومدم،خاله مشتاق به صورتم نگاه م رونیپشت سرش من هم از اتاق ب رون،یزدن  حرفاش رفت ب بعد
 بفهمه

 

 فکر کردن یبرا خوامیفرصت م هیرو به خاله گفتم:خاله جون من  عیسر یلیخ

 

 رفت و انگار که مجبور باشه گفت:باشه دخترم نیلبخند خاله از ب 

 

 اتاقش،مامان به حالت تعجب نگام کرد و شونه باال انداخت، یتنه بهم زد و به سرعت رفت تو هی مایر نایرفتن خاله ا بعد

 اتاقم یگفتم و من هم رفتم تو ایلیبه مامان و ا یریبخ شب

بود اما انگار عشق از  نیریقدرت ش هیاز نظر من عشق  الدیم یفکر ،حرفا یعوض کردم،رفتم تو میراحت یرو با لباسا ،لباسام
 مضحک بود یلیخ الدینگاه م

 

 بشم.  الدیگوشم بخونن تا زن اقا م یاز فردا مامان و خاله قراره تو دونستمیبا عشق ازدواج کنم اما م خواستیم دلم

 

 و خودمو به دست خواب سپردم. دمیکش یادیاز فکر کردن ز دست

 کردیم فیتعر الدیو مدام از م دیچرخیزده بودم مامان دورم محدس  شبیشدم همونطور که د داریکه از خواب ب صبح
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 توجه باشم. یسکوت کنم و ب دادمیم حیترج منم

 

 که انگار از سکوت من کالفه باشه گفت یطور مامان

 ؟یکر شد نای:روم

 نه چطور؟_

 ؟یگینم یچی:پس چرا همامان

 بگم اخه؟ یچ

 توام انگار نه انگار کنمیم تیی:من دو ساعته دارم راهنمامامان

 هیمن جوابم منف_

 :خاک تو سرتمامان

 عه مامان_

 ما بزرگترا یاز حرفا یفهمیم ی:زهرمار مامان،تو چمامان

 نداره یریتاث چیتو جوابم ه_

 بهتر اخه هان؟؟ الدیاز م ی:کمامان

 گه؟یم یبابا چ_

 :بابات هم موافقهمامان

 بگم اخه،از دست شما یچ_

 

 برداشتم و با،بابا تماس گرفتم یکشو پاتخت یرو از تو میکج کردم تا به بابا زنگ بزنم گوشبه سمت اتاقم  راهمو

 

 :جانم دخترم؟بابا

 ؟یسالم بابا خوب_

 ؟یتو خوب زدلیعز ی:مرسبابا

 منم خوبم،بابا؟_

 

 

 :بله؟بابا

 که... گمیم_

 درسته؟ هیکه نظرم درمورده پسرخالت چ یگی:مبابا

 بله_

 ومدیم یقضاوت کرد اما به نظر پسر خوب یزود نیبه ا شهی:نمبابا

 ن؟؟یگیم یجد_

 :ارهبابا

 جواب مثبت بدم؟؟ یعنی_

 یهرطور راحت ستین ی:زوربابا

 ممنون_

 :خداحافظبابا

 یبا_
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 قبول کنم الدویم شنهادیشده باشم پ یچرا اما انگار ته دلم راض دونمینم

لبخند زدو بادستش دستم  هیاومد داخل  ایلیبفرما گفتم که ا هیکه در زد  یدراومد به کس یدستم بود صدا یتو یگوش هنوز
 رو فشرد

 داشتم یخوب یهمه محبت برادرانش حس نیا از

 

 :حالت چطور؟؟ایلیا

 یمرس_

 حالت چطوره؟؟ دمینه ، پرس ی:مرسایلیا

 .....ستمیبدن_

 

 مشفوله درسته؟؟ ی:فکرت حسابایلیا

 درسته_

 نه؟؟ یجلسه خواستگار الدوی:اونم درمورد مایلیا

 اره_

 یرو از دست بد یخوب نیپسر به ا فهیبا خودته اما خوب به نظرم ح می:تصمایلیا

 ؟؟یکنیفکرم نطوریتو ا_

 :ارهایلیا

 بهش جواب مثبت بدم؟ یگیم یعنی_

 زمی:خوب فکر کن خواهرعزایلیا

 چشم_

 بال ی:چشم قشنگت بایلیا

 

 سخت بود یلیفکر تنها گذاشت واقعا جواب دادن خ ایدن هیو منو با  رونیاتاق رفت ب از

 مثل قبل جوابم سفت و سخت)نه(نبود اما هنوزم مثبت نبود گهید

لطمه نخوره بالخره بعداز گذشتن چند ساعت و کلنجار رفتن با خودم    ندمیکه به ا کارکنمیچ دیباخودم چندچندم با دونستمینم
 اعتماد کنم و بهش جواب مثبت بدم الدیگرفتم به م میتصم

 قبل خواستیدلم م اما

 خاطر رفتم طرف اتاقش نیصحبت کنم به هم مایبه مامان بگم با ر نکهیاز ا قبل

بود و  ستادهیفشار دادم ورفتم داخل سرپا ا نییرو به سمت پا رهیتو دستگ ایتقه به دراتاقش زدم و با صداش که گفت ب چند
 کردینگاه م رونویاز پنجره اتاقش ب

 

 شدم و دستمو رو شونش گذاشتم به سمتم برگشت و لبخند زد کینزد بهش

 

 جون؟ یاج_

 :جانم؟مایر

 حالت خوبه؟_

 :اره چطور؟؟مایر

 اخه یتوخودت_

 :نه من که خوبممایر

 بگم یزیچ هیبهت  خواستمیاهان...م_
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 :بگومایر

 قبول کردم الدویازدواج م شنهادیمن پ_

 

 اما حفظ ظاهر کرد دیگشاد شدو رنگ از رخسارش پر چشاش

 ی:به سالمتمایر

 ؟یراستشو بگ تیبه ابج یدیسوال بپرسم قول م هیحاال _

 :بپرسمایر

 

 یعالقه دار الدیکه تو به م کنمیمن احساس م_

 ؟من؟ ی:چمایر

 اره تو_

 یکنیفکر م ینطوری:چرا امایر

 از عکس العمالت و رفتارات متوجه شدم_

 زمیعز ی:اشتباه متوجه شدمایر

 ؟یتو مطمئن_

 :ارهمایر

 یدوست ندار الدویتو م یعنی_

 :نه نه نهمایر

 ؟؟یشیباشه چراکالفه م_

 یمسخرت کالفم کرد ی:کالفه نشدم با سواالمایر

 بدکردم خواستم مطمئن شم؟_

 :نهمایر

 یاگه ناراحت شد دیحاال ببخش_

 :اشکال ندارهمایر

 فعال_

 

 کردیتماشا م الیداشت سر ونیتلوز یمامان جلو شیعالقه داره رفتم پ الدیبه م مایکه ر کردمیاشتباه م نکهیاز ا مطمئن

 بالخره نگاهم کرد..... نکهینشون نداد تا ا ینشستم و به صورتش زل زدم عکس العمل کنارش

 

 به من؟ یزل زد ینطوریا نا؟چرایروم هی:چمامان

 مامان جان؟_

 :جانممامان

 بهتو بگم اومدم جوابمو_

 :بگومامان

 من جوابم مثبته_

 ؟واقعا؟یگیم ی؟جدیگی:راست ممامان

 گهیوا مامان اره د_

 ..بذار پاشمزمیعز نی:افرمامان

 ؟یچ یبرا_

 :به خالت بگم جوابتومامان



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 93 

 

 عه نه مامان_

 :چرا؟مامان

 بذار دوسه روز بگذره بعد بگو میهول کننیاونوقت فکرم_

 گهیساله معطل ما هستن د هیم؟؟؟یهول ویچ ی:چمامان

 نیباشه بگ_

 به خالت زنمی:االن زنگ ممامان

 

 تلفن رفت و با خاله تماس گرفت زیمبل بلندشد و به سمت م یرو از

 شروع به صبحت کردن کرد و

 روبه خاله گفت و خودشون قراره بله برونو گذاشتن خودشون بر جوابم

 

 دوختن و تنم کردن..... دنی

 

 

 و با لبخند گفت: شمیوم شد اومد نشست پحرف زدنش تم یوقت

 

 قربون دختر گلم برم  ی:الهمامان

 خدانکنه مامان _

 کرد  یچه ذوق یطفل یدونیجواب مثبتت رو به خالت گفتم نم زمی:عزمامان

 خب؟ _

 فردا بله برونته  نکهی:خب امامان

 انقد زود؟ ؟فردا؟چرایچ_

 مگه  شهیم ی:وا چمامان

 اخه  نیکنیمامان چرا انقد عجله م_

  یشل گرفت یادیتو ز میکنی:ما عجله نممامان

  رقصمیباشه فعال که دارم به ساز شما م_

  خوامی:فدات بشم دخترم من که بد تورو نممامان

 مامانم  دونمیم_

 کنم  دیخر کمی رونی:من برم بمامان

 باشه بسالمت _

 

 منم آماده شدم و رفتم سمت خونه مائده و شهاب. رونیمامان رفت ب یوقت

 

 زنگو زدم و مائده درو برام باز کرد .رفتم داخل و مشغول خوش و بش کردن شدم  دمیک رس نیهم

 سالم زنداداش _

 یآجو خوش اومد مائده؛سالم

  ست؟ی.شهاب ن یمرس

 هست  مائده؛چرا

 

 و باهام دست داد  رونیاز اتاق اومد ب شهاب
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  ؟یر من راه گم کرد:خواهشهاب

 وا_

 گم؟ی:وا نداره مگه دروغ مشهاب

  نجامیا شهیمن که هم_

 شه؟یهم یگیدو سه دفعه اومدن م ی:،تو به ماهشهاب

 سرت شلوغه ؟ یشما که حساب الیخیحاال ب_

 ؟یگیرو م ین ی:نشهاب

 آره _

  کنهیب من کمک نم یکار چیتو  ه ایریپشتشو نگ یالک نای:روممائده

 بعد  ادیب ایبه دن دیحاال بزار_

  شاالیا یییی:وااامائده

  شاالی:اشهاب

  نجایاومدم ا یموضوع هیمن واسه _

 ؟ شدهی:چشهاب

 دوتا موضوعه _

  گهی:خب بگو دمائده

 شهاب؟ _

 :جانم؟ شهاب

 کنن  یکه باهم زندگ خوانیبابا و مامان من م_

 :.........شهاب

 :....مائده

 

 ن؟ی؟ناراحت شد نیچرا شما دوتا ساکت_

 ن؟یگرفت مویتصم نیا ی:کشهاب

 من نگرفتم _

  یاز ماجرا تو بود یبخش هی ینگرفته باش شهاب؟توهم

  دیشا_

 بعد مرگ مامان نازگل؟ قایاونم دق ؟ییهوی:حاال چرا مائده

 ؟ یناراحت شد دونم،شهابینم_

 :نه شهاب

  یشد یول_

  کمی:شهاب

 موضوع دوم _

 :بگو شهاب

  کنمیدارم ازدواج م من

 شد که  ییهویخبرا  شهاب؛کال

 آره _

  ؟یکنیم یشوخ وونهی:دمائده

 نه _
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  شهیباورم نم ی:وامائده

 خبر داره؟  شهاب؛بابا

 آره _

 هست؟ ی:باشه حاال طرف کشهاب

 پسر خاله شعله الدیم_

 ؟یاومد خواستگار ی:کمائده

 خواستگارمه  گهید شهیم یسال هی_

 هست؟ ی:بعله برون کشهاب

 فردا _

  ی:اوکشهاب

  نیایب شمیخوشحال م_

 شه؟ی:مامانت ناراحت نممائده

 کنمینه فکرنم_

 :خبرشو بهم بده شهاب

 چشمم یرو_

 ؟یگیهم م گانهیو  نی:اگه مامانت اجازه داد، به شاهمائده

 گمیآره م_

 جونت  گانهیبرو پهلو همون زنداداش  شیییی: امائده

 حسود خانوم _

  ستمی: من اصال هم حسود نمائده

 امال مشخصه بعله ک_

  هیچ ایبچه باز نیا هی:عه کافشهاب

 من برم  گهیها، خب د یجد_

 حاال  ی:بودمائده

 کاردارم  یکل یمرس_

 :باشه ، به سالمت مائده

 خداحافظ _

 : خداحافظت شهاب

 

 اومدم  ادهیپ یرو با پا ریاز مس یو کم رونیخونشون زدم ب از

  خواستیآزاد م یهوا یحساب دلم

 اومدم  نیرو با ماش ریمس هیبق اما

 

  ومدیو توق ظرفا از آشپزخونه متق ی، صدا دمیخونه که رس به

  کردیسرخ م ینیزم بیدست داشت س ربهیکفگ مایداخل آشپزخونه ، ر رفتم

 

 سالم خواهر بزرگه _

 : سالم  مایر

  یکنیشام درست م_

 : آره  مایر
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 ؟یکنیدرست م یچ_

 :شاممایر

 عه_

 ه؟ی: چمایر

 ای، اعصاب ندار یچی،ه_

 :برو بابا مایر

 بچه پرو _

 مامان ، در زدم ورفتم داخل اتاقو رفتم طرف رونیآشپزخونه اومدم ب از

 

 سالم _

 ؟ی:اومد مامان

 

 آره-

 ؟ی:کجابودمامان

 خونه داداش شهابم.-

 :آهانمامان

 خریداتون روکردین؟-

 :آره،تموم شد.مامان

 میگم مامان؟-

 :بعله؟مامان

 شهاب و شاهینم بیان فردا؟-

 :برای بعله وبرون؟مامان

 آره.-

 :چرا بیان؟مامان

 خب مامان اونا برادرای بزرگ ترمنن.-

 : خب باشن !مامان

 مامان ازایلیاهم بزرگ ترن ها-

 : میدونم مامان

 مامان جون خواهش میکنم-

 : باشه،از پَست که برنمیاممامان

 مرسی مامان -

 

رفتم تواتاق خودم،شام رو هم که خوردیم،زود خوابیدم تافرداهم زود بیدارشم،نتیجه دادو صبح  اومدم بیرون و ازاتاقش
 زودتر

 

 

 

 بیدارشدم،انقدر سروصدا کردم تاهمه بیدارشدن، سرصبحانه ادای دخترای خجالتی رو درمیاوردم و ساکت بودم. ازهمه

 

 : رومینا ساکتی !ایلیا
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 اوهوم-

 :)باخنده(مامان چشه این؟ایلیا

 به من نیومده ساکت باشم؟-

 :نه واال به صدای عربده هات عادت کردیمایلیا

 واقعاً که!-

 :شوخی کردم باباایلیا

 باشه.-

 

صبحانه تاموقعی که وقت اومدن میالدو خونوادش بشه از اتاقم بیرون نیومدم. باصدای مامان که گفت رومینا  بعد
 بیاپایین،زودباش پشت درن. 

 

 آینه به خودم کردم و رفتم بیرون. ینگاهم تو آخرین

 

 در به استقبالشون کنار ایلیا وایسادم، ریماهنوز ازاتاقش بیرون نیومده بود . جلوی

 

 و آقا حمیداومدن داخل؛پشت سرشون معین ومحمدرضا و آخرازهمه میالد اومدن داخل. خاله

 شاهین و شهاب گفته بودم که بیان به

 

نیم بود، رفتم سراغ گوشیم وبه شهاب زنگ زدم که اشغال کرد و سریع پیامک زد:جلو دریم ساعت نگاه کردم ساعت هفت و  به
. 

 

و یگانه اومدن  نیمامان اشاره کردم تابره درو بازکنه، مامان جلوی درایستاد،به ترتیب بابا وشهاب و مائده وبعدشم شاه به
 داخل.

 

م و احوال پرسی کردن وصحبت ها به مراتب رفت حوالی بحث وایلیاوخونواده ی میالد خیلی محترمانه باهمشون سال مامان
 منومیالد ،

 تا تعیین شد ومنو میالد بافاصله کنارهم نشستیم وبابای میالد بینمون یه صیغه محرمیت خوند، ۷٢٢مهریه

 خاله جون به عنوان نشون یه حلقه ی ظریف انداخت توی دستم ویه چادر سفید دست مامان داد. 

 

اصرار خاله وخونوادش برای ی ماه دیگه مشخص شد ومنو میالد فقط یک ماه وقت داشتیم تاکارامون رو انجام  به قرارعروسی
 بدیم.

 

 چشمکی بهم زد وزیر لب گفت مبارک باشه. یگانه

 وقتی سراغ ریما روگرفت خاله

 

 گفت: ریما عذرخواهی کردچون سرش دردمیکرد گفت نمیتونه بیاد پایین . مامان

 :باشه اشکالی نداره،بهترمیشه .خاله

 

 شدن بعله برون خاله ایناقصد رفتن کردن ایندفعه جلوی در برای بدرقشون ایستادم.  بعدازتموم

 

 موقع رفتن بهم گفت: رومینا فرداصبح میام دنبالت بریم آزمایش بدیم خب؟ میالد

 باشه-
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 : خداحافظمیالد

 بسالمت.-

 

 رفتن خاله اینا شهاب و بابا و شاهین هم عزم رفتن کردن بعداز

 

 بدرقشون کرد ومنو هم مجبور کرد زود بخوابم، شب بخیر گفتم ورفتم تا بخوابم. مامان

 

رو عوض کردم و روی تخت نشستم دستمو جلوی صورتم گرفتم و به انگشتر نشونم خیره شدم،هنوز باورم نمیشد من  لباسام
نه انگار همه چی واقعی بود ومن زن میالد بودم،سرمو تکون دادم ویه لبخندزدم ، متکا رو،روی خودم کشیدم زنِ میالد شدم، اما

 و خوابیدم .

 

باصدای گوشیم که داشت خودشومیکشت ازخواب بیدارشدم همزمان مامان هم اومد تواتاقم، گیج و منگ به مامان نگاه  صبح
 کردم.

 

 اً میالده:چته؟گوشیتوجواب بده دیگه حتممامان

 باگیجی گفتم: میالد کیه؟-

 :دیشبو یادت رفته؟ منگ خوابیا پاشو ببینم مامان

 

 آوری دیشب تیز ازجام بلندشدم و گوشیمو که همچنان داشت زنگ میخوردو از روی عسلی برداشتم . بایاد

 

 الو؟الو؟بله؟-

 :میدونی دفعه چندمه دارم زنگ میزنم؟میالد

 ،کجایی االن؟وای ببخشید خواب مونده بودم-

 :پنج دقیقه دیگه جلوی درتونم،زودآماده شومیالد

 باشه،فعالً-

 

 تخت و چپیدم توی حموم خودمو گربه شور کردم و سریع اومدم بیرون .  یرو شوت کردم  رو گوشی

 

 دقیقه از پنج دقیقه گذشته بود،وقت سشوارکشیدن نبود موهاموبا کلیپس باالی سرم جمع کردم وسریع لباسامو پوشیدم چهار

 و گوشیم روبرداشتم ورفتم پایین صدای زنگ آیفون اومد ازمامان خداحافظی کردم و رفتم پایین. کیف

 ماشین. یمیالد جلوی دربود وخودشم تو ماشین

 

 تونستیرو پر کرده بود،جذاب بود و م نیادکلنش کل ماش یآفتابیش رو زده بود و بو نکیسوار شدم،ع باز کردم و نیماش در
بهش سالم نداده بودم و فقط  یرو حت قهیچند دق نیا دمیو فهم رونیکه زد از فکر اومدم ب یرو ببره با حرف یدل هر دختر

 بهش زل زده بودم.

 

 :تموم شدما میالد

 ?یچ_

 گفتم االن میخوریم ینگام میکرد رهیخ رهیخ نی:همچمیالد

 کردم؟یمن به تو نگاه م_

 :عه؟نه بابا؟الدیم

 بود  گهید یاوال سالم،دوما بعله من فکرم جا_
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 :سالم،باشهالدیم

  گهید فتیراه ب_

 :خب الدیم

 

بودم گونه هام درد  دهیو منو میخندوند از بس خند داشتیراه سر به سرم م نیروشن کرد و حرکت کرد ب نویماش
 الدیسالن منتظر نشستیم تا صدامون کنن، م یداخل،تو میو رفت میشد ادهیپ نیاز ماش میدیرس شگاهیبه آزما کرد،باالخرهیم

 سالن یرفت تو

 

 سالن خانوما یو من هم رفتم تو ونیآقا

 

 یدستش بود و تو یهم پنبه رو الدیمرون،یدستم فشار دادم و رفتم ب یکه اونجا بود ازم خون گرفت،پنبه و رو تو یپرستار
 سال

 

 بود ستادهیا ن

 هیبا  دیکشیآب دستش بود و همش سر م یبطر الدیرون،میتموم شد اومدم ب ی،  وقت  گهید شیآزما یبرا میرفت ندفعهیا
 .ششیلبخند رفتم پ

 تموم نشد ؟_

 ؟ی:چالدیم

 شت؟یآزما_

 :نه بابا،اهالدیم

 عه چرا؟_

 ندارم  یی:چون من دستشوالدیم

 

  دمیخنده و بلند بلند خند ریزدم ز پق

 

 داره؟ ه؟خندهی:چالدیم

 

 آره خب_

 همه آب که من خوردم کجا رفت پس؟ نیآخه ا دونمی:من نمالدیم

 

 که کرد خندم رو جمع کردم یاخم کرد با اخم الدیشدت گرفت که م خندم

 نایسمت خونه خاله ا میافتاد ش،راهیمعطل شدن اونجا وگرفتن جواب ازما میساعت و ن کیبعد از  باالخره

 ?حاال نمیشد من برم خونه خودمون_

 :نه الدیم

 ?چرا_

 :چون مامانم سفارش کرده ناهار ببرمت خونمونالدیم

 باشه_

 خونمون  یای:به مامانت خبر بده که مالدیم

 نبود  ادمیاصال  یوا_

 :خب همه که مثل من نمیشن الدیم

 بعله بعله_
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میرم خونه خاله اینا،بعد چنددقیقه جواب داد:باشه  الدیکیفم درآوردم و به مامانم پیامک زدم :ناهار با م یرو از تو میگوش
 خوش بگذره.

 

 کردم سمت میالد رومو

 

 به مامانم گفتم _

 :باشه میالد

  گهیآهنگ بزار د هی_

  خوامی:نمالدیم

 چرا؟_

 آهنگ گوش بده  نکهیخانومم با من حرف بزنه نه ا خوادی:چون دلم مالدیم

 

 روم و برگردوندم  عیشد و سر دیسرخ و سف صورتم

 

 :بابا خجالت خخخمیالد

_..... 

 

  یباش ی:فکر نمیکردم خجالتمیالد

  کنهیمواقع فرق م نیدر ا_

 ?،چرا اونوقت نطوری:که االدیم

 فکر نمیکردم انقدر زود....._

 چیه راحت باش ایاُمل باز نی:بابا بسه ، االدیم

  

 و سکوت کردم. اوردمیخودم ن یاینکه بهم، گفت اُمل ناراحت شدم اما به رو از

 

 یمنتظرش باشم زنگو زدم و رفتم باال با خاله احوال پرس نکهیشدم و بدون ا ادهیپ نینگه داشت از ماش نایدر خاله ا یجلو
 مبل نشستم. یکردم و رو

 

 ?ی:زنداداش چطورمحمدرضا

 پسر خاله  یمرس_

 زنداداش  ی:فدامحمدرضا

  وونهید_

  میرضا:چاکر محمد

 

 اومد داخل و درو بست و رو به محمدرضا گفت الدیم

 

  اهای: چاکرم ماکرم واسه خانوم من ن الدیم

 :زنداداشمه خب محمدرضا

 :خب باشه الدیم

 بابا از دست تو  ی:امحمدرضا
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 ن؟یداد شی:آزماخاله

 :آره الدیم

 بخوره؟! ینگرفت یزیراه چ یرومینا تو ی:براخاله

 

 :گرفتمالدیم

 :خوبه گفتم تا ناهار حاضر میشه ضعف نکنه خاله

 خیالتون راحت خاله جون_

 استراحت کن الدیبرو تو اتاق م یخوای:خاله به فدات دخترم اگه مخاله

 چشم _

 جام بلند شدم و گفتم:بااجازتون از

 

 منو مجبور کرد ک نگاهش کنم. الدیم یکه صدا رفتمیم کرد،داشتمیابروشو داده بود باال و  با نگاهش بدرقم م یتا هی الدیم

 

 رفت؟ ادتیچیزى  هی یکنی:فکر نمالدیم

 ؟یچ_

 اتاقم کدومه؟ یدی:نپرسالدیم

 اها،آره _

 از آخر  یآخر ی:حواس پرتیا،اتاق چهارمالدیم

  یمرس_

 :خواهش الدیم

 

در داخل اتاقو نگاه کردم تا مطمئن شم اتاق  یاز ال رو باز کردم و یبه سمت اتاقش همونطور که گفته بود در اتاق چهارم رفتم
 بود. دیو سف یرفتم داخل،دیزاین اتاقش مشک نانیبا اطم دمیتخت د یمیالده،وقتی عکسشو باال

 

 عکسش نگاه کردم که چقدر خودشو تو عکس گرفته. به

 

 تخت انداختم یاتاق رو از نظر گذروندم ،بعد خودمو رو یجا همه

 تخت نشستم یرو خیبودم رو جفت و جور کردم و س دهیراحت دراز کش یلیاومد داخل ،خودمو که خ الدیدر اتاق باز شد و م 

 

 ؟یداشت یکار  _

 تو اتاق خودم؟ امی:حق نداشتم بالدیم

 چرا  _

  گهی:خب دالدیم

 ؟یدار کاریتو اتاقت چ نهیمنظورم ا  _

 :اومدم لباسمو عوض کنم الدیم

 ! یزدیدر م هیخوابم ،حداقل  نجایکه من ا یونستدیمگه نم  _

 ایداد ریگ گهی:بسه دالدیم

 فرهنگ یب  _

 گمایبهت نم یچیه یفکر نکن چون نامزدم نی:ببالدیم

  یبگ یخوایم یچ نمیبگو بب  _
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  یزنیحرف م یلی:خالدیم

 اما نه مثل تو.............. زنمیاره حرف م  _

 ؟ی:مثل من چالدیم

  یباشه ُامل خودت ادتی، یاصال هرچ  _

 

 خنده  رینگاهم کرد و زد ز موشکافانه

 

 ها؟خنده داشت   _

 اخه تو چرا توپت پره گمی: مالدیم

 

 

 ؟یکه چ  _

 یزدم ناراحت شد نیکه تو ماش ی:نگواز حرف الدیم

 شدم   _

 

 دستش گرفت  یتخت نشست و دستمو تو یرو کنارم

 

  ی:اخ خانوم کوچولو من متوجه نشدم که تو ناراحت شدالدیم

  ستیمهم ن  _

  یخواست ناراحت بش ی: نه مهمه واقعا دلم نمالدیم

 کن  یخب عذر خواه  _

  ی:چالدیم

  دیبگو ببخش گمیم_

  یلوس شد دما،بسهی: بهت خند الدیم

 به درک   _

 ناهار ،پاشو  نیایصدا کن ب نارمیروم ی: مامان گفته بود لباساتو که عوض کرد الدیم

  یتو که هنوز لباساتو عوض  نکرد  _

  امی:تو برو عوض کنم  م الدیم

 باشه   _

 

 بود وفسنجون دهیچ زمیو رفتم تو اشپز خونه،خاله م رونیاتاق اومدم ب از

  زدیبهم چشمک م یحساب

 

 نایهم پخت یبه به خاله جون دستتون درد نکنه چ  _

 

 ؟ زمیعز یر:فسنجون دوست داخاله

  یلیبعله خاله جون ،خ  _

 :پس بخور که نوش جونت باشه خاله

 چشم   _

 کو ؟ الدی:مخاله
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  ادیاالن م  _

 :باشه خاله

 ؟ یمحمد رضا چ  _

 :دوستش زنگ زد رفت گفت کار واجب دارهخاله

 ستایاومدم ن یاز وقت نمیمع  _

 زاهدانه خاله به قربونت  نی: مع خاله

 گه؟ید خونهیزاهدان درس م  _

 :اره  خاله

 

 کنار من نشست،بشقابش یصندل یو رو دیغذا دستاشو به هم مال دنیاومد داخل اشپز خونه و با د الدیم

 

  دیخودش غذا کش یبرداشت ، برا و

 ؟  الدی:مخاله

 : جانم  الدیم

 : برا خانومت غذا بکش  خاله

 به چشم  ی: ا الدیم 

 خاله جون کشمیخودم م  _

 

 ؟ کارستیچ نجایا الدیپس م :نه گلمخاله

 ام  کارهیچ نجایپس من ا نای:اره روم الدیم

 :بسه جمله منو تکرار نکن خاله

 :چشمالدیم

 

منم باز شد  یکه اشتها خوردیبا اشتها و با ولع م نقدریبشقاب پر شده رو داد دستم و خودش هم مشغول خوردن شد ،ا الدیم
گفت و رفت منم هر چه قدر تالش کردم ظرفارو بشورم خاله  ریظهر بخ الدی،م میهر دومون همزمان غذامونو تموم کرد بای،تقر

 شورمیرو خودم م ظرفامن  الدیم شیاجازه نداد و گفت :برو پ

 

بود و  دهیدراز کش تختش یو استراحت کنم ،در اتاقش زدم و رفتم داخل ، رو الدیم شیهزار زور باالخره وادارم کرد برم  پ با
  دمیدراز کش نیزم یبرداشتم و من هم رو یواریکمد د یمتکا از تو هیبالشت و  هیبود  شیسرش تو گوش

 نا؟ی:مالدیم

 هوم  _

 هی: هوم چ الدیم

 

 

 بله   _

  میباغ رزرو کن میبر میخوای: عصر م الدیم

 خب   _

 یخواستم بگم که اماده باش یچی: ه الدیم

 باشه   _

 میریم شمیم داریب گهیدو ساعت  د یکیخوابم،یم کمی:؟من  الدیم

 باشه   _
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 ؟ یدیخواب نی:چرا رو زمالدیم

 پس کجا بخوابم   _

  نییپا امیباال من ب ای:تو بادیم

 نه اشکال نداره  _

 :حتما؟الدیم

 اره   _

  دمی: باشه من خواب الدیم

 بخواب  _

ساعت  کیساعت شد و  کیحوصله سر رفته بود ، یساعت گذشته بود و حساب کیمشغول شدم ، میو منم با گوش دیخواب الدیم
جام پا شدم و انقدر سر و صدا کردم  شم،ازیم داریب گهینگفت دو ساعت د شدمگهینم داریچرا ب دونمیشد دوساعت . نم میو ن

 شد داریکه باالخره ب

 

 

 !؟یریخواب آلودش بهم گفت:چته؟چرا داری بااتاق کشتی میگ باصدای

 

 

 میخواستم زودتر بیدار شی!-

 ؟ی: خب االن بیدارشدم ،که چمیالد

 آلزایمر داریا!-

 :چرا؟میالد

 قرار بود بریم باغ ببینیم -

 رفته بود! ادمیپاک  ،ی:وامیالد

 خوب شد یادت انداختم -

 :بزار سریع حاظرشم بریممیالد

 باشه-

 

 دیدم داره لباساشو عوض میکنه،سریع رومو کردم اونور  وقتی

 

رو که پوشید، رفت سمت آینه و از ِکشو دراورش ،چسب مو و سشوار و برس رو برداشت و دقیقاً ده دقیقه باموهاش  لباساش
 ور رفت 

 

 حوصلگیم برد، لبخندی زد و سشوارش رو جمع کرد . یداشتم نگاهش میکردم،ازتو آینه نگاهم کردو پی به ب کالفه

 

 :انگار حسابی حوصلت سررفته ها.میالد

 عله خوبه میدونی.ب-

 :بریم پایین یه چایی بخوریم.میالد

 

 

 !؟یعه، پس باغ چ-

 میریم دیگه. ی:بعد چایمیالد

 دیرنمیشه؟-
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 :نه دیر نمیشه، بریم.میالد

 

و بیسکوئیت آورد ، چایی رو مزه مزه کردم و وقتی مطمئن شدم داغ نیست، با  یرفتیم توی هال وخاله برامون چای باهم
 سر کشیدم. بیسکوئیت چاییمو 

 

سینی گذاشتیم،میالد رفت تاماشینشو روشن کنه ومن هم کیفمو برداشتم،بعداز خداحافظی باخاله  یچاییمونو تو فنجونای
 اومدم بیرون .

 

 مثل همیشه توماشین ژست گرفته بودسریع سوار ماشین شدمو گفتم:خب،راه بیوفت. میالد

 روی پدال گازفشارداد و ماشین باسرعت ازجا کنده شد. پاشو

 

 میکردوتمام سعیش این بود زود برسیم و چندتا باغ بتونیم ببینیم. یباسرعت سرسام آوری رانندگ میالد

 

 بودم به صندلی و تکون نمیخوردم . چسبیده

 صدای میالد که گفت:رسیدیم با

کشیدم و دوش به دوش میالد راه افتادم به سمت دفترمدیریت باغ ،میالد ازمدیر اونجا خواست  یبلندی ازسر آسودگ پوف
 تاباغ رو نشونمون بده.

دیگه و االف بشم.  یرو سرتاسر نگاه کردیم ومورد پسند هردومون شده بود،منم که دلم نمیخواست برم دیدن باغ ها باغ
 رضایتم رواعالم کردم.

ا صاحب باغ هماهنگ کرد، وقتی صحبتاشون تموم شد ازباغ اومدیم بیرون ، میالدقفل ماشینو باز کرد و تاریخ عروسی رو ب میالد
 منم باخیال آسوده ازاینکه باغ روهم گرفتیم سوار شدم، میالد هم سوار شد.

 اولین آهنگو زیاد کردم. یخودم ضبطو روشن کردم وصدا ایندفعه

 

 خونتون؟ ی:میرمیالد

 آره-

 :باشه میالد

 

 رو بامیالد خوردیم و بعدهم منورسوند خونه،بعداز تعارف شام

 کردم و اومدم داخل. یهم قبول نکرد ،خداحافظ الدیداخل و م ایکه ب کردن

 

 بلند سالم کردم .  یداخل خونه و باصدا پریدم

 

 سالم به همه من اومدم-

 :چه خبره؟خونه رو گذاشتی رو سرت!ایلیا

 خب اعالم حضور کردم دیگه .-

 :شوهر پیداکردی خوشحالیالیاای

 داشت ! یایییش چه ربط-

 :داشت !ایلیا

 حاال هرچی .-

 :چیکاراکردین؟ایلیا

 اول رفتیم آزمایش دادیم،بعدم باغ رزرو کردیم.-

 :باغ؟به این سرعت؟!ایلیا
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 آره خب-

 :باشه، مبارک باشهایلیا

 فدات داداش گلم،ایشاهلل قسمت خودتوفریناز-

 :ایشاهللایلیا

 مامان وریما کوشن؟-

 : ریماتو اتاقشه،مامانم گفت سردرد داره رفت خوابید.ایلیا

 خسته ام. یپس منم میرم بخوابم که حساب-

 :باشه،برو،شبت بخیرایلیا

 شب توهم بخیر-

 

 تواتاقم و لباسامو عوض کردم ،چون صبح زود رفتم

 

 خوابم برد. ینفهمیدم ک بودم حسابی خوابم میومد،خودمو روتخت انداختم و اصالً بیدارشده

 عروسیمون. یهرروز میرفتیم دنبال کارا بامیالد

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

 

 

 

 

 و من و مامان و خاله شعله همشون رو چیدیم!چهار روز مونده بود به عروسیمون،جهیزیم رفته بود خونه میالد نهایتاً

 میخواست این چهارروز رو همش استراحت کنم،تا خستگیم رفع ب دلم

 

 هردفعه مائده و یگانه میریختن سرم و غرغر میکردن. شه،اما

 

ش هم پسر ازاین موضوع شکایت میکردکه ریما چرا انقدر بی ذوق و بی تفاوته ،ناسالمتی عروسی خواهرشه، هم خواهر مائده
 خالش!

 

 مائده شونه باال مینداختم،اما خودم هم میرفتم توی فکر،واقعاً چرا؟ درجواب

 

 . کردیم لیکه ناخوش احوال بودن ریمارو دل مامان

 

 بود یروز عروس امروز

 

تخت و اطرافمو کنکاش کردم که  ینشستم رو خیخورد تو صورتم ، با ترس س یبالشت تلپ هی هویخواب نازم غرق بودم که  یتو 
 با بالشت زده تو صورتم یک نمیبب

 زیخ هوینگاه کردم ، اخمام رو کردم تو همو،   دادیم لمیبود و لبخند ژکوند تحو ستادهیبه مائده که کنار تخت بالشت به دست ا 
 کردم سمت مائده ، 

 

 افتاد که مائده بارداره  ادمی هویمنم دوییدم دنبالش اما  رونیدر اتاقو باز کرد و دویید ب مائده

 مائده وایسا کاریت ندارم  یه_



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 117 

 

 سم؟یوا یعنی؟یگی:راست ممائده

 یستیمگه تو حامله ن وونهیآره د_

 نبودما خخخ ادمی ی:باشه وامائده

 تو اتاق  ایب_

 

 ها رو گذروندم رفتم تو اتاقم  پله

 شد رمید یزدم و گفتم:وا یبلند غیج دادیبه ساعت افتاد که ساعت هفت صبح رو نشون م نگاهم

 کردمیباشم ، حاال اگه همت م شگاهیگفته بود ساعت هفت صبح آرا شگریآرا 

 ، شگاهیساعت بعد میرسیدم آرا کی دیشا

 

خودشو  عتریشده و ازش خواستم هر چه سر رمیدادم که  چقدر د حیدنبالم و بهش توض ادیزنگ زدم که ب الدیبه م عیسر 
 رو جمع کنه  ازمیمورد ن لیحاضر شدم و از مائده خواستم وسابرسونه ، خودم هم 

 که مامان و مائده بهم میخندیدن  خوردمیصبحانه م یهول هولک 

 ی، چون صبح بود ، هوا خنک رونیبهم انداخت ، مائده کاور لباس عروس و کفشامو دستم داد و منم رفتم ب الدیکه م یبا تک زنگ 
 و سالم داد  دیکش یبلند ازهیو خمشدم  الدیم نیداشت ، سوار ماش

 :سالمالدیم

 شد  رمید گهیسالم ، حرکت کن د کیعل_

 :خب حاال نزن مارو میالد

 پوووووووف_

 

 داغون شده بود ی، اعصابم حساب کردیم یآروم رانندگ یلیخ الدیم

 

  گهیتندتر برون د کمی یحوصلمو سر برد الدیم_

 خوابالوام؟  ی:عه رومینا مگه نمیبینالدیم

 ؟یخب که چ_

 

 پس تند نمیرونم  می:چون خوابالوام ممکنه تصادف کنالدیم

 شد  رمیتندتر برون ، به خدا د کمی کنمیازت خواهش م الدیم یوا_

 بهم  یختی:باشه باشه اه اعصابمو رالدیم

 زود برسم  دی، به خدا با دیببخش_

 

 دایپ نانیاطم شگریاز اومدن آرا یشدم و رفتم داخل وقت ادهیپ نیاشاز م عی، سر میبود شگاهیدر آرا یساعت بعد جلو مین
 کردم

سارافون بلند  هیکردم و رفتم داخل ، مانتوم رو از تنم در آوردم و با  یخداحافظ الدیبرداشتم ، از م نیماش یرو از تو لمیوسا 
 نشوند رنگ یصندل یخانوم منو رو الیکه تنم بود ، ژ

  دیموهام مال یترکیبیش رو رو 

 

 کردنم شد ، بعد تموم کردن ارایشم رفت شیساعت بعد موهامو شست و مشغول آرا کی

 سراغ موهام  

، کار موهام هم ک تموم شد در آخر تاج  کردیسرم جمع م یو باال دادیخشک کردنشون ، سنجاق به دست موهامو حالت م بعد
 تنم کنمسرم گذاشت و کمکم کرد لباس عروسم رو  یرو رو یبلند

 ارایشگاست  کینزد لمبرداریکجاست که گفت:با ف دمیزنگ زدم و ازش پرس الدیشده بود ، به  م کی ساعت
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 در . یباهام کمکم کرد برم جلو ی، بعد سالم و احوال پرس شگاهیاومد داخل آرا لمبرداریبعد خانوم ف قهیدق ده

 

شده بود بااشاره اون خانوم دسته گل رو به دستم داد و شنلم رو بست ،  شهیتر از هم یبا کت و شلوار مشکیش خواستن الدیم
 کنه ، قیشنلم رو به اندازه و دق ونیدوطرف پاپ کردیم یاخماشو کرده بود تو هم و داشت بادقت سع

 . دیبودنش زدم که متوجه لبخندم شد و کنار کش قیبه دق یلبخند

 لمیبردار اشاره کرد که ف لمیهمون ف یو به خانوم ادهم دیکش رونیکتش گوشیش رو ب بیج یزنگ خورد که از تو گوشیش
 رهینگ

 

بود که رو صفحه روشن و خاموش  مایواقعا اسم ر ای کردمیاشتباه م دونمیبه صفحه گوشیش خورد نم یچشمم به طور اتفاق 
 خواستیرفت اونور و مشغول صحبت کردن شد ، دلم م الدیم شدیم

 

 داره  کاریچ الدیبا م مایر بدونم

 

 کرد  یعذرخواه یبعد اومد سمت ما و از من و خانوم ادهم قهیده دق بایتقر

 

 رو برام باز کرد و نیرفتم ، در ماش نیبهش زدم و باهاش به سمت ماش ی. لبخند زورک

 راه افتاد  یخانوم ادهم نیکرد سوار بشم خودش هم سوار شد و جلوتر از ماش کمکم

 

  کردیم ینیگلوم سنگ یبغض رو هی. 

 

 :رومینا الدیم

 بعله؟_

 :حالت خوبه؟الدیم

 آره_

 ؟ی:پس چرا تو خودتالدیم

 الد؟یم_

 :جانم؟الدیم

 

 زدم یگفتنش به دلم نشست و لبخند محو جانم

 

 چیکارت داشت؟ مایر_

 

 شد اما خودشو نباخت دستپاچه

 

 ؟ی:کِالدیم

 االن که زنگ زد نیهم_

 

  یکنیاشتباه م یفکر کنم دار زمی:عز الدیم

  دمیاما من خودم د_

   شیخوند مایتو اشتباه ر دیبود زنگ زده بود ،شا نیاز دوستام که اسمش رام یکی: الدیم
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  کنمیاما فکر نم_

 یکنیجان گفتم که اشتباه م نای:رومالدیم

 باشه  _

 

خواست  یدلم م یرو صفحه بود ،ول مایشدم ، اما من مطمئن بودم که اشتباه نکردم و اسم ر الیخیبحثو کشش ندادم و ب گهید
 واقعا دوستش بوده دیاعتماد داشته باشم پس خودمو قانع کردم که شا الدیبه حرف م

 

 هامون نشست یصندل یداخل اتاق عقد و رو میبه باغ، رفت میدیرس 

 

 اتاق چرخوندم  یتو م،چشمموی

 

 کردنیبزک شدشون با شوق نگاهم م ی افهیباق گانهیو  مائده

 کرد  یم تمیموضوع اذ نیبهم زل زده بود و ا شیخیا نگاه سرد و ب مایر 

 لبخند سرد تر از نگاهش جوابمو داد هیبهش لبخند زدم که با  

 اومد  عاقد

 مشغول خوندن خطبه عقد دائم شد  و

 

 گرفتن جواب از من بود  منتظر

 . نهیگفت:عروس رفته گل بچ یاول مائده هول هولک ی دفعه

  ارهیگفت: عروس رفته گالب ب گانهیدوم هم  ی دفعه

  دیسابیکه داشت باال سرم قند م الدیم یاز دختر عمو ها یکی

 

 خواد ! یم یلفظ ریسوم گفت: عروس ز یدفعه  یتو

به مامان وبابا  انداختم که کنار هم  یجعبه مخمل قرمز در اورد و داد دستم نگاه هیکتش کرد و  بیج یدستشو تو الدیم 
 بودن  ستادهیا

 اروم گفتم:بااجازه پدر مادرم بعله . یبا صدا 

 

دفتر بزرگ گذاشت  هی الدی،عاقد بعد گرفتن بعله م زدیو دست م دیکشیبلند شد ، مائده با ذوق کل م غیدست و ج یصدا 
  میاز زدن اون همه امضا خسته شده بود میامضا بزن یکی یکیجلومون و ازمون خواست 

 

 تموم شد و عاقد قصد رفتن کرد ، مراسم شروع شده بود و مهمونا اومده بودن باالخره

 

 

 مهمونا  یقاط میو رفت رونیب میدهن هم از اتاق عقد اومد یبعد از گرفتن کادو هاو گذاشتن  عسل تو الدیم منو

 

 دنیهمه از رقص یوقت میکردکه مشغول رقص بودن نگاه   کینزد یها لیو به مهمونا و فام میمبل عروس و داماد نشست یرو
  میرقص تا برقص ستیپ یتو میبا هم رفت الدیشدن منو م ریس

 

 سر جامون   میبر گشت نیو رنگ نیرقصمون تموم شد،سنگ یوقت

رفت  الدیمن و م یادا و اطوار برا یبردار بعد از دراوردن کل لمیدفعه همه مشغول خوردن شدن ،خانوم ف نیشام سرو شد و ا 
 میتا بزاره ما غذامونو بخور
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 رفتنیمهمونا بعد خوردن شامشون م م،یدیخندیغذا خوردنمون بلند بلند م ونیو م میخوردیزده ها غذا م یقحط نیع الدی، منو م 
  کردنیم یخوشبخت یو برامون ارزو

 

 ، عروس کشون میعروسمون شد نیهم سوار ماش الدیمهمونا که کامل رفتن من و م ی همه

 

 

 

  دمیخندیو من از ته دل م زدیبوق م الدیشروع شد ،م هم

 

کردن ،مامان نتونست  یخوشبخت ی،مامان و بابا برامون ارزو میشد ادهیپ نی، هممون از ماش الدیخونه خود م میدیرس باالخره
  نیماش یو رفت تو رهیاشکاشو بگ یجلو

 

 الدی،از م ایلیاز ا تیهم به تبع نیو بهش سفارش کرد مراقبم باشه ،شهاب و شاه الدیاومد جلو و منو سپرد دست م ایلیا 
 بهم باشه و از گل نازک تر بهم نگه  شهیخواستن که حواسش هم

 

 داخل . میهم رفت الدیشدن من و م یهمه راه یوقت

 

 آب وانیل هیرو باز کرد و  خچالیدر  الدیبود و پر از دار و درخت ، م ییالیو خونمون

 ؟ یخوایتو هم آب م هیگفت : چ کنمیدارم نگاهش م دید یخورد وقت 

  ینه مرس _ 

 

 هم پشت سرم اومد و درو بست ..... الدیتو اتاق خواب و م رفتم

 

 

 شدم ،تماس مائده داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یزود با صدا صبح

 

،ربدوشامبرم  رو تنم کردم و رفتم تو اتاقم  رونیدوش گرفتم و اومدم ب هی عیحموم سر یکردم و خودمو چپوندم تو جکتیر رو
 دمی، بعدم  موهامو سشوار کش دمیرو پوش میراحت یلباس ها عیسر

 

که  رهیدوش بگ هیحموم تا  یکردم و هولش دادم تو داریرو به زور ب الدیهنوز خواب بود ،با کش موهامو جمع کردم و م الدی،م 
 خواب از سرش بپره 

 

 خودم با مائده   تماس گرفتم  ندفعهیا

 

  ؟چهی؟خوبی:الو سالم چطور مائده

 !؟یکنیم کاریخبر؟چ

 

  یپوف چه خبرته ،سالم ،اره خوبم،سالمت _

 

 ؟ یدادیرد م زدمی:چرا زنگ ممائده

 کار داشتم  _

  ارهیبگم مامانت داره برات صبحانه م خواستمی:باشه،ممائده
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  ارهیباشه خب ب  _

 ؟یندار ی:کارمائده

 نه قربانت خدافظ  _ 

 : خدافظ  مائده

 

 اپن  یگذاشتم رو ویگوش

 

 رونیهم از اتاق اومد ب الدیبه صدا در اومد و م فونیبعد زنگ ا قهیو رفت تو اتاق . چند دق رونیهم از حموم اومد ب الدیم

 

 :کیه؟میالد

 مامانمه-

 :باشه بگو بیاد تومیالد

 صبحانه آورده-

 گرسنمه ی:به به حسابمیالد

 

 کردم یاومد باال خودمو انداختم توبغلش وباهاش سالم و احوال پرس یزدم و درو باز گذاشتم تامامان بیاد باال،وقت آیفونو

 

 یسالم مامان جان خوش اومد-

 

 دخترم،حالت چطوره؟ ی:مرسمامان

 

 خوبم،ممنون.-

 

 ی:سالم خاله جون خوش اومدمیالد

 

 پسرم ی:مرسمامان

 

 کردو رفت . یپنیرو کره و مرباو خامه و کاچی رو گذاشت روی میز و خداحافظ سینی حاوی مامان

 ازخجالت شکممون دراومدیم. یمیالد افتادیم روسینی و حساب با

 مبل  یرو که خوردیم لم دادیم رو صبحانه

 

 :آخیش گرسنم بودامیالد

 منم-

 :خب حاال چیکارکنیم؟میالد

 

 نمیدونم که-

 :بریم خرید؟میالد

 ؟یخرید؟خرید چ-

 خونه . ی:مایحتاج برامیالد

 آها باشه بریم.-
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 :پس حاظرشو.میالد

 

 توی اتاق خواب و سریع لباس پوشیدم رفتم

 

 حاظر وآماده با میالدازخونه اومدیم بیرون . 

 مسیرباهم صحبت میکردیم . حین

 

 دانشگاه؟ یامروز چرانرفت-

 برم؟ ی:نکنه میخواستمیالد

 میالد یه سوال؟-

 :هوم؟دمیال

 ؟یتو شاگرد دخترم دار-

 :آره،چطور؟میالد

 یهمینجور-

 

 به فروشگاه ،یه سبد برداشتیم و خریدامونو ریختیم توش . امازیاد بودن و تمومی نداشت رسیدیم

 که باشه بامیالدمسخره بازی درمیاوردیم ومیخندیدیم،باالخره بعداز دو ساعت یخریدن هرچ سر

 

 ،خریدامون تموم شد . خریدکردن

 

 : رومینا ؟ میالد

 جانم ؟-

 : بریم ناهارو جیگر بخوریم ؟ میالد

 چی ؟ جیگر ؟!-

 : آره ،مگه چیه ؟ میالد

 هیچی ،بریم -

 :دمت گرم . میالد

 

 زیر خنده و با محبت نگاش کردم ،سریع رفت سمت یه جیگرکی  . زدم

 

رسیدیم  رفتیم داخل مغازه جیگرکی ،روی صندلی های پالستیکیش نشستیم و سفارشمون رو دادیم ،بعد یه ربع  وقتی
مسیر میالد گفت :  یتموم شد راه افتادیم سمت خونه ،تو یجیگرامون رسید .با میالد میون خنده و شوخی جیگر خوردیم ،وقت

 رومینا ؟!

 بله ؟!-

 باهات صحبت کنم  یم در رابطه با یه موضوع: وقتی رسیدیم خونه ،میخوا میالد

 ؟ یدر مورد چ-

 :میگم حاال  میالد

 باشه-

 

 رسیدیم خونه،خریدارو به کمک میالد جابه جاکردیم و سرجاشون چیدیم. وقتی
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 رو پراز آب کردم و یقوری ریختم،کتر یروباز کردم و تو یچای  یآشپزخونه بسته  یروعوض کردم و دوباره رفتم تو لباسام
 گذاشتم روی گاز تابجوشه

 حاظربشه، یآشپزخونه تاچای یتو موندم

 قوری،یه ربع بعدهم دم کشید. یبعدیه ربع که آب جوش اومدریختمش تو 

 

 ریختم و توی یه پیش دستی بیسکوئیت چیدم . یفنجوناچای توی

 

اگوشیش ور میرفت وقتی نشستم روبه سینی رو توی دستم گرفتم واز آشپزخونه رفتم بیرون،میالدنشسته بود روی کاناپه و ب 
 روش،گوشیش روگذاشت کنارش و بهم لبخند زد

 

 بفرما چایی تاسرد نشده.-

 :به به دست خانوم گلم دردنکنهمیالد

 نوش جان،حاال بگو-

 :چیو؟میالد

 میخوام بهت بگم ییه چیز یخودت گفت-

 :درستهمیالد

 

 خب؟-

 دارم ی:رومینا من ازت یه خواسته امیالد

 ؟یچ-

  ی:خیلی دلم میخواد بهش عمل کنمیالد

 ؟یامیدوارم،حاال چه خواسته ا-

 !ی:رومینا من دیگه دلم نمیخوادتو درس بخونمیالد

 چی؟!-

 :رومینا من واقعاًمتاسفم اماازت خواهش میکنم!میالد

 !یمیالدفکر نمیکردم اینوازم بخوا-

 :گفتم که متأسفم.میالد

 امامن دلم نمیخواد درسو بزارم کنار!-

 :مگه من شوهرت نیستم؟میالد

 چرا!-

 :پس نظرمنم مهمهمیالد

 همینطوره-

 :پس بیخیال شو،خب؟میالد

 باشه-

 

انداختم پایین،چاییم روکه سرد شده بود رویه سره سرکشیدم،میالد دستشو دراز کردو زیرچونم گذاشت  یباناراحت سرمو
 که به چونم آورد،مجبورشدم سرمو بیارم باال یبافشار

 زل زد به چشمام چشماش  با

 

  یقهر کن خوادیزد و آروم گفت:اصال دلم نم یلبخند 

 قهر نکردم _
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 که قهریا  گهیلبای اویزون شدت م نی:اما االدیم

 اما تو ... الدیم_

 ؟ی:من چالدیم

 یبا درس خوندن من ندار یمشکل یتو بهم روز آخر صحبتامون گفته بود_

 :آره گفتمالدیم

 پس چرا نظرت عوض شد؟_

 اون همه پسر نیدانشگاه ب یاجازه بدم بر تونمینم دمیکه فکر کردم  د کمی:الدیم

 آخه... الدیم_

 که گفتم  نی، هم ریآبغوره نگ گهیخب بسه د لهی:خالدیم

 

  یاز بابت چای یکاناپه بلند شد و گفت:مرس یرو از

 

 از چشمم افتاد رو صورتم . یسمت اتاق خواب و درو بست اشک رفت

 

 زود رنگ عوض کرد ، دلخور بودم!  نقدریا الدیم نکهیاز ا 

تخت و چندتا کاغذ  ینشسته بود رو الدیو رفتم تو اتاق خواب ، م دمیرو برداشتم و بردم تو آشپزخونه ، فنجونا رو اب کش ینیس
 خواستم یجلوش بود ، م

 

 دم و دستم گرفتم و تماس خاله شعله رو وصل کر یزنگ خورد . گوش میکنارش که گوش بشینم

 

 الو؟سالم خاله جون_

 :سالم عروس گلم حالت چطوره؟خاله

 چطورن؟ نیو محمدرضا و مع دی. حال شما خوبه؟آقا حم یخوبم مرس_

 هم خوبن،فدات بشم  هی:من خوبم بقخاله

 خداروشکر_

 خونه ما  نیای:دخترم زنگ زدم بگم فردا شام بخاله

 خاله جون میبه زحمت نبود یراض_

 میدلم؟فردا منتظرتون زیعز هی:زحمت چخاله

 میاریم  فیچشم خاله ، حتما تشر_

 :باشه دخترم ، سالم  به میالدم برسون خاله

 بزرگیتونو میرسونم ، خدانگهدار _

 :خداحافظ دخترم خاله

 

 بگم  الدیو رفتم تا به م زیم یرو گذاشتم رو یگوش

 

 الد؟یم_

 :بعله؟میالد

 مامانت بود زنگ زد_

 !گفت؟یم ی:چالدیم

 فر یبرا
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 دعوتمون کرد شام دا

 بابا ی:امیالد

 ه؟یچ_

 حوصله داره بره آخه ی:کالدیم

 دور هم  میخندیو م میگینداره  میریم اونجا ، م یخب اشکال_

 :باشه الدیم

 بزارم؟ یشام چ_

 

 بیرون و نگاهم کرد  دیکاغذا کش یاز تو سرشو

 

 ی:قورمه سبزالدیم

  نیکردم و گفتم:الحق که شکم پرست یخنده ا تک

 

  ستین نجوری:اصال هم االدیم

 یباشه شما راست میگ_

 

کردم ،  یگذاشتم ، خودمو مشغول آشپز نتیکاب یرو یدرست کردن قورمه سبز یالزم داشتم برا یتو آشپزخونه و هرچ رفتم
 پیازو پوست گرفتم و مشغول خرد کردنش شدم ،

 

 ، دمیانگشتم رو بر هویکه  دادمیچاقو رو حرکت م  عیانقدر سر 

 باز شده بود و خونش بند نمیومد ی، انگشتم حساب نیزم یانگشتمو گرفتم و چاقو رو انداختم رو یبا دستم رو 

 

 نگام کرد  یآشپزخونه و با کنجکاو یاومد تو الدیم

 شد؟ی:چالدیم

  دمیدستمو بر یچیه_

 :حواست کجا بود؟الدیم

 بود  زی، چاقو ت دونمینم_

 :مشخصه الدیم

 

خون انگشتمو خشک کرد و با بتادین ضدعفونیش کرد  یو با بتادین و چسب زخم برگشت ، با دستمال کاغذ ییدستشو یتو رفت
 لبخند زدم  الدیرو به م یچسب زخم رو زد به انگشتم دستمو نگاه کردم و با قدردان

 

 ممنونم _

 یکرد دیخودتو شه یخواستیما زد یقرمه سبز هی:الدیم

 بچه پرو_

  یعجله کن ستی:مراقب خودت باش الزم نالدیم

 باشه _

 

 یگاز گذاشتم و ساالد درست کردم ، ساعتا  یرو ،رو یو منم مشغول ادامه کارم شدم ، قرمه سبز رونیآشپزخونه رفت ب از
 و میالد دمیحاضر شد ، میزو چ یهفت و هشت بود که قرمه سبز
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 صدا زدم  رو

 

 خانومم  یراه انداخت ییبشقابشو برداشت و گفت:به به چه بونشست ،  زیآشپزخونه و پشت م یاومد تو 

 

  نیبفرما بش_

 

منم باز  لیکه م خوردیو گذاشتم جلوش ، قاشقشو دستش گرفت و شروع به خوردن کرد ، انقدر با اشتها م دمیغذا کش براش
 ، میکمک کرد تا ظرفارو بشور الدی، م میشد ، غذامونو که تموم کرد

 

رفت تا بخوابه و  الدیرهاشون کردم ، م زیم ی، فنجونا رو نشستم و رو میخورد ییریختم و باهم چا یید چاظرفا تموم ش یوقت
 ساعت رفتم تا بخوابم!  کیمنم بعد 

 

 یخونه تنها موندم ، حوصلم حساب یرفت دانشگاه و من تو الدی! م میخورد الدیشدم ، صبحانه رو آماده کردمو با م داریکه ب صبح
گذاشتم و به تماشاش  ید یو یمیالدو داخل دستگاه د یاز فیلما یکیکنم که سرم گرم بشه ،  کاریچ دونستمیسر رفته بود ، نم

 نشستم

 

 گرسنم شده بود . یبودم که متوجه نشدم دوساعت گذشته ،حساب دنید لمیغرق ف انقدر

 

گرم کردم و خوردم ،ظرف غذامو شستم و مشغول مرتب کردن آشپز خونه   یمونده  بود کم شبیکه د یاز قرمه سبز 
 آروم جواب داد: یتماس گرفتم ،با صدا الدیرو برداشتم و با م میعصر شده بود ،گوش شیشدم،ساعت ش

 :بعله؟الدیم

 یخسته نباش الدیسالم م  _

 :سالم ممنونالدیم

 ی؟سر کالس یکنیچرا آروم صحبت م  _

 :ارهالدیم

 یدست شاگردات آتو ند یخوایم مثال  _

 : آرهالدیم

 نایخونه مامانت ا رمیباشه ،من دارم م  _

 :چرا؟الدیم

  گهیبرم کمک کنم د  _

 :بروالدیم

 ؟ یایم یتو ک  _

 :ساعت هشتالدیم

 نمتیبیباشه م  _

 : خداحافظ الدیم

 

اخر بود که  یزنگ هم به مامان زدم بوقا هیکه برم ، نیآماده شدم و قبل از ا عیآروم صحبت کردنش دلم غنج رفت،سر از
 جواب داد

 

 : الو؟سالم دخترم  مامان

 سالم مامان حالت خوبه؟  _

 ؟ ی،خودت چطور نایروم ی:مرس مامان
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 خوبم  _

 : خداروشکر مامان

  ادیمامان؟چقدر سر و صدا م ییکجا  _

 خونه رو گذاشتن رو سرشون  نیو محمد رضا و مع مایو ر ایلی: خونه خالتم ، امامان

 ؟! نیعه مگه شما هم دعوت  _

 !ه؟یچ یدونی: آره ، تازه  م مامان

 هوم ؟  _

 و خانوماشونم دعوت کرده نی:خالت ،بابات و شهاب و شاهمامان

 ؟یگیم یجد  _

 : آرهمامان

 اونجا  امیباشه من دارم م  _

 ای:ب مامان

 

،زنگو زدم و در باز شد ، رفتم  دمیربع بعد رس هیرفتم و  ادهیپ رویقطع کردم راه افتادم سمت خونه خاله شعله ،کل مس تماسو
 باال

 

 انداختم داخل و بلند سالم کردم خودمو

  یبه تمام حضار گرام سالم  _

 کردن  یجواب سالممو دادن و باهام احوال پرس همه

 حالت خوبه  مای: ر دمیسم کرد از رفتارش متعجب شدم و رو بهش پرس-و-لپ چلپ بخودشو انداخت تو بغلم و چ مایر 

 : آره چطور؟مایر

  یاخه چند روز بود پکر بود   _  

  گهیبودم د ضی: مرمایر

  ؟یاهان االن بهتر  _

 :آره خوبم مایر

 شکر   _

 به ما هم بدش ایرو کنتارات کرد نایروم ما،یبابا ر ی: ا ایلیا

 یزبون باز کرد ایلیا یاب اقابه به جن  _

  میندار شتریخواهر زبون بفهم که ب هی،یدار اریبابا اخت ی:ا ایلیا

 ایگیم خوادیدلت م یهر چ ی،دهنتو وا کرد ایلیا ی:اووورها

 بگم  خوادی:زبونه خودمه ،دلم مایلیا

 زنداداش من همه جا طرف دار داره  نیکه ا نمیبی:م نییمع

 ؟! یبعله پس چ  _

 طور شد من قهر  نیحاال که ا شی:ا مایر

 رضا:لوس محمد

 :لوس عمتهمایر

 تیترب ی: دختر ب  نییمع

 

تمام کار هاش رو انجام داده بود و به کمک  بایاشپز خونه ، خاله تقر یجرو بحث کردن  با بچه ها شدم و رفتم تو الیخ یب گهید
 نداشت  ازین
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برداشتم و مشغول درست  تونیو کلم قرمز و ز جیو گوجه و هو اریکاهو و خ خچالی یازم خواست ساالد درست کنم . از تو فقط
 . زدمیکار با خاله حرف م نیکردن شدم و ح

 

 ساالد تمو 

 

بود اما  می، ساعت هشت و ن خچالیخاله دادم ، خاله به به و چه چه کرد  و ساالدارو گذاشت تو  لیکردم ، و تحو نشیشد ، تزئ م
 (ییکجا مونیاز مائده داشتم :)م امکیپ هی رون،یب دمیشلوارم کش بیج یرو از تو می، گوش بود ومدهین الدیهنوز م

 

 کردم و براش نوشتم : خونه خاله شعله  یاروم یخنده  

 

  میبعد جواب داد : ما هم تو راه قهیدق چند

 

 زنگ زدم الدیبه م رونیاومدم ب امکایپ از

 

 که محمد رضا درو باز کرد ! دمیکش فونیبه سمت آ یبلند شد ، سرک فونیزنگ آ یجواب نداد ، صدا اما

 بود ؟! یک  _

 بود  الدیرضا : داداش م محمد

 آها  _

 

 در استقبال شوهرت  یبرو جلو ایو در گوشم گفت:دختر خوب ب رونیاز آشپز خونه اومد ب مامان

 

 یکرد و نشست رو کیداد ، با همه سالم و عل لمیبخند تحول هیاومد باال و  الدیدر ، م یحرف مامان گوش کردم و رفتم جلو به
 مبل 

 

 دست من بده  ییچا هی ستین یکی:  الدیم

 

  یلب گفتم : خسته نباش ریرو براش بردم و ز یی، چا ختمیر  ییچا الدیم یتو آشپز خونه و برا رفتم

 ی: سالمت باش الدیم

 

 وبابا ، خاله مشغول انداختن سفره شد، بهش  نایرو برداشت و تشکر کرد ، بعد اومدن مائده ا ییچا

 میدیکه نفهم میدیو خند می،انقدر همه سر شام گفت می،همه رو صدا زدم و دور سفره نشست میدیکردمو غذا هارو چ کمک
 تموم شد یغذامون ک

 

  کنهیکمک م مایداوطلب شد که به ر الدیم عیبه عهده گرفت، که سر مایظرفا رو ر شستن

 

سینک  یکردم که پا الدیو م مایبه ر یساعت بعد نگاه میگرم حرف زدن شدم ، ن هیخاله و با بق شیشستم پمنم رفتم ن 
 یزیحرفشو قطع کرد و نگاهم کرد:چ الدیآشپزخونه که م ی، رفتم تو شستنیظرف م کردنیهمونطور که آهسته و آروم صحبت م

 شده خانومم؟

 نه چطور؟_

 تو آشپزخونه  یاومد هوی:آخه الدیم

 اومدم  ینطوریهم_

  کردمیدر رابطه با درسام صحبت م الدی:من داشتم با پسرخاله مریما
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  نیادامه بد ی، اوک نطوریکه ا_

 

 نشستم ، دستمو انداختم دور گردنش  نیو کنار شاه رونیآشپزخونه اومدم ب از

 

 ه؟ی:باز چنیشاه

 ها  ومدهیبه تو ن یواه ، خوب_

 اونم از تو؟ ی:خوبنیشاه

 چمه؟مگه من _

 

  ستی:هیچیت ننیشاه

  الیخیب_

 مشترک چطوره؟ ی:زندگنیشاه

 کردما  یساله عروس هیانگار  یگیم نیهمچ_

 :خخخ درست نیشاه

 ؟یکن یعروس یخوایم یتو پس ک_

 :صبور باش دختر خوب نیشاه

 چشم_

 :خواهر و برادر خلوت کردینا الدیم

 

 م؟ینگاه کردم و کنارم جا براش باز کردم ، کنارم نشست و در گوشم گفت:بر کردیکه داشت دستاشو خشک م الدیم به

 بریم _

 کن  ی:خداحافظمیالد

 چشم _

 

 کردم  یو با همه خداحافظ دمیرا پوش لباسام

 خونمون! میرفت الدیم همراه

 کرد  دارمیبا زور ب الدیخوابمون برد ،صبح م دهیکه به تخت نرس میحوصله بود یهر دو ب انقدر

 انقدر دستمو الدیشم اما م دارینمیخواست از خواب ب لمد

 

 و صورتمو آب زد  ییدستشو یبردتم تو الدیمبل که م یشدم ، با غرغر نشستم رو داریکه باالخره ب دیکش

 

  گهی، ولم کن د الدیاه م_

 ساعت چنده؟ یدونیچیو ولت کنم دختر خوب؟م ی:چالدیم

 هوم؟چنده؟_

 :دوازده ظهر الدیم

 ؟یگیم یجد_

  گهی:بعله دالدیم

 ؟یصبحانه خورد_

 :نه منتظر توام الدیم

  کنمی، االن آماده م دیببخش یوا_
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 :باشه میالد

 

  میمشغول خوردن شد الدیصبحانه رو آماده کردم و با م عیسر

 

 :رومینا؟الدیم

 جان؟_

 آشنا کنم  نویتورو با فرهود و م خوامی:من مالدیم

 ن؟یک گهیفرهود و مینو؟اونا د_

 من یدوستا نیتر یمی:صمالدیم

 دختره؟ هیدوستت  نیتر یمیصم_

 :منظورت مینوئه؟میالد

 آره _

 یمیمن بودن که بعدها باهم صم ی:فرهود و مینو از شاگردامیالد

 زن و شوهرن  نوی، درضمن فرهود و م میشد

 آهان _

 راحت شد حسود خانوم؟ التی:خالدیم

 بعله راحت شد _

  ی:خب نگفتالدیم

 چیو؟_

 ؟یآشنا بش نویبا فرهود و م یخوای:تو نمالدیم

 خوامیالبته که م_

 قرار میذارم  هی:خب پس باهاشون میالد

 ؟کجا؟ یخوبه ، ک_

 :امروزمیالد

 امروز؟!!! نیهم_

 داره؟ ی:آره ، چه اشکالالدیم

 یچیه_

 با فرهود قرار میذارم بریم لُژ شی:ساعت شالدیم

 ؟لُژ؟یچ_

 شه؟یم ی:آره ، مگه چالدیم

 یچیه_

 ذارمی:باشه پس قرار ممیالد

 بزار _

 

 همون قهوه خونه گذاشته بود ناراحت بودم ای یلُژ خانوادگ یقرار رو تو الدیم نکهیو جمع و جور کردم و ناهار گذاشتم ، از ا میز

 

 هیداخل و  میکه فرهود آدرس داده بود ، رفت یقهوه خونه ا میرفت الدی!بعد ناهار آماده شدم و با ماوردمیخودم ن یبه رو اما
 مینزدیکشون و رو به روشون نشست میدست تکون داد . رفت الدیم یدختر نشسته بود برا هیاز تختا کنار  یکی یپسر که رو

 من با تعجب نگام کردن  دنیبه محض د نویو م فرهود

 همون خانوم... شونیا الدی:مفرهود
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دختر خالم  یهمسرم رومیناست ، خواهر دوقلو شونیش و گفت:اوممم چیزه...فرهود جان اوسط حرف دیبه سرعت پر الدیم
  ایلیخواهر ا ماویر

 کردم... الیآخه من خ نطوری:آهان که افرهود

 ؟یچطور نوی، بسه ، م گهید الیخی:عه ، بالدیم

 ؟ی:خوبم تو چطورنویم

 ی:من هم عالالدیم

 

 شدیکه زانوهاش پاره بود و یه مانتو که م نیشلوار ج هینگاه کردم که با  نویفرهود شوکه شده بودم ، به ظاهر م بیرفتار عج از
فرهود براش  نکهیکش موهاشو گرفته  بود ، کنار ما نشسته بود ، از ا یکه فقط رو یشال هیرو ، روش گذاشت و  رهنیاسم پ

 مهم نبود متأسف شدم.

 

پاکت برداشت  یدوتا سرویس داد،مینو ازتوی جیبش یه پاکت سیگاربیرون کشید،یه سیگارازتودوتاقلیون و فرهودسفارش
 لبش گذاشت یوگوشه 

 جیبش  یجیبش یه فندک درآورد وروشنش کرد،زیرسیگار مینوگرفت وبعدهم دوباره فندک رو برگردوندتو یهم ازتو میالد

 

 گشادشده به مینو وسیگار کشیدنش نگاه میکردم. یباچشما

موبایلش بود،نمیدونستم غیرتش چطوراجازه میداد که مینوسیگار بکشه،  یبیخیال سرش تو یبه فرهودانداختم که خیل گاهین
قلیون  یتخت، فرهود ازمیالدخواست تا قلیون روچاق کنه،میالد قلیون روچاق کرد ون یقلیونارو آوردن وسرویسارم گذاشتن رو

 روگرفت سمت من

 

 :رومینا بکشمیالد

 

 نگفت یداشته باشه،سری تکون داد و دیگه چیز یبه میالد زدم،انگار که اخم کردنم تأثیر یروکردم توهم و پوزخند اخمام

 هرچه زودتر تموم بشه و بریم  یمیخواست این همنشین دلم

 از فرهودخوشم اومده بود ونه ازمینو نه

 

 کشیدم وگفتم : میالد؟ یبودم ،خمیازه تصنع یکفر یمیالد منوآورده بودپیششون خیل ازاینکه

 

 :جانم؟میالد

 من خیلی سرم دردمیکنه،میشه بریم ؟آخه خوابم میاد!-

 خوابت گرفته؟ ی:به این زودمیالد

 آره-

 :باشه نیم ساعت دیگه میریممیالد

 میالد لطفاً -

 کجامیرین؟ ی:آخه به این زودفرهود

 گفتم که سرم دردمیکنه-

 :باشه،بریم،داداش خمیالد

 

 شدم وشحال

 :قربونت استادودفره

 :مزه نریزمیالد
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 :چشمفرهود

 

 و مینوخداحافظی کردیم وسوار ماشینمون شدیم، درماشینو باحرص کوبیدم وسوار شدم! ازفرهود

 

 :عه!چته؟میالد

 

 یهیچ-

 ؟یمیبند یدرماشینو اونطور ی:پَ مرض دارمیالد

 یمرضو تودار-

 :رومیناچت شدیهو؟میالد

 پیششون؟ یاین حیوونا کین منوآورد-

 :درست صحبت کنمیالد

 درست صحبت نمیکنم-

 :مگه فرهود ومینو چشون بود؟میالد

 

 زدمو سرموگذاشتم روشیشه پنجره و گفتم: یپوزخند

 

 هیچی،هیچیشون نبود-

 :برو بابامیالد

 

ارک کرد،از جوابشو ندادم و توراه خونه هیچکدوم چیزی نگفتیم وقتی رسیدم به خونه،میالد ماشینو توی پارکینگ پ دیگه
قلیون و سیگار گرفته بود روعوض کردم و  یماشین پیاده شدمورفتم باال،درو باز کردم وخودموانداختم تواتاق،لباسامو که بو

 روی تخت و پتورو کشیدم روی سرم. یدمماشین لباسشویی ،درازکش یانداختمشون تو

 

 سال بعد  کی

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

کیفم وسوار ماشین میالدکه دست من بود  یجون زدم کاغذ روچپوندم تو ییه لبخند بدستم نگاه کردم و  یجواب آزمایش تو به
 رسیدم ماشینو پارک کردم ورفتم داخل خونه یشدم،استارت زدم و راه افتادم،رفتم سمت خونه وقت

 آشپزخونه نشستم یصندل یکاناپه ورو یحوصله کیفم روانداختم رو یدانشگاه بود،ب یمیالد طبق معمول تو 

 

 رو هوام فکرکردم  یصورتم گذاشتم وبه زندگ یرو دستمو

 شکمم بود ومیالد هنوزاز وجودش خبرنداشت  یکه تو یاین بچه دوماهه ا به

 

 شدنم یرفتار سردمیالد فکر کردم،به تکرار به

 من فقط یک ماه دووم آورد. یاینکه خوشبخت به
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 میالدندارم یبرا یچیشد،نمیدونم چه اتفاقی افتاد فقط اینومیدونم که هیچ ارزش نمیدونم

 

 میکردم  ییا کار یوقتی فهمیدم این موضوع روکه هروقت حرف 

 

مادرم ،امامن  یاجازه نمیداد برم خونه  یکه به مزاج میالدخوش نمیومد منوبه بادکتک میگرفت وتحقیرم میکرد ،حت  زدمیوم
 نکردم. یهیچوقت هیچ اعتراضکردم  یچشم پوش

 

این یک سال باعث خوشحالیم بود این موضوع بودکه مامان وبابا برگشتن کنارهم ودرکنار هم زندگی  یکه تو یاتفاق تنها
 میکردن

 یه دخترشبیه شهاب به دنیاآورده بود. مائده

 

 کرده بودن. یمیشد که عروس یوشاهین دوماه یگانه

 وفریناز موافقت کرده بود اوناهم باهم نامزد بودن! باالخره باازدواج ایلیا مامان

 

فکربودم که متوجه اومدن میالد نشدم،سرمو بلندکردم وبه چهرش نگاه کردم،ازش بدم میومد چون آزارم میداد اما  یتو انقدر
 هنوزم عاشقانه دوسش داشتم .

 

 ؟یبود ی:بازکدوم گورمیالد

 بیرون بودم.-

 

 ؟یبود رونیب یکجا،  دونمیکه خودم م نوی:امیالد

 من... الدیم_

 ؟یاریب یبهونه الک یخوایم ؟بازی:تو چالدیم

 نه_

 :خفه شو الدیم

 

 تا پرش کنه  رآبیرو گرفت دستش و برد سمت ش یکرد کتر ادیطرف گاز ، گاز رو روشن کرد شعلش رو ز رفت

 

 !؟یبود یکدوم قبرستون ی:نگفتالدیم

 

 توام؟ یمن زندان الد؟هان؟مگهیبه تو چه م_

 !ی:عه؟زبون وا کردالدیم

 

 شعله روشن گاز. یگردنم، سرمو خم کرد رو یبه سمتمو دستمو گرفت و کشوندم سمت گاز دستش رو گذاشت رو اومد

 گردنم برداره . اما توانم نمیرسید  یتا دستش رواز رو کردمیم تقال

 

 تو رو به خدا ولم کن  الدیم_

 ها؟ ی، واسه من دم در آورد کنمیولت نم ی:خفه شو عوضالدیم

 غلط کردم ولم کن الدیم_

 

 جلزش حالم رو بهم میریخت یسوختن موهام و صدا یبو سوختیشعله و م یاویزون شده بود رو موهام
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 موهام داره میسوزه دیباشه ببخش الدیم_

 

 دیدندوناش غر یچشمام و از ال یباال و زل زد تو دیگردنم بود ، منو کش یکه دستش رو همونطور

 

  یدیاز چشم خودت د یدید یوگرنه هرچ ینکن یکن زبون دراز ی:میکشمت رومینا ، سعالدیم

 

بلند شدم و  نیزم یاز رو کردمیم هیلب فحش داد ، همونطور که گر ریو ز رونی، از آشپزخونه رفت ب نیداد و خوردم زم هولم
 آشپزخونه یردم و رفتم داخل ، لباسام رو عوض کردم و دوباره رفتم تواتاق بود اشکامو پاک ک یهم تو الدیاتاق ، م یرفتم تو

 

خورد  ازیپ یسرخ کردم بو ازیکردم و پ سی، برنجو خ زنهیو دوباره کتکم م شهیاگه شام درست نکنم واسش بهونه م دونستمیم 
 شکمم اومد باال اتیدماغم و تمام محتو یتو

 

اومدم  ییخورده بودم رو پس دادم!با احساس ضعف از دستشو ی،  هر چ ییدهنم گرفتم و رفتم سمت دستشو یدستمو جلو 
 کاناپه ، شالمو برداشتم و دور دهان و دماغم بستم یو نشستم رو رونیب

 

 آشپزخونه و مشغول شدم. یکه رو به راه شد دوباره برگشتم تو حالم

 

 رو صدا بزنم . الدیکه حاضر شد لنگ لنگون رفتم سمت اتاق تا م شام

 

 شام حاضره  الدیچند تقه به در زدم و رفتم داخل ، آروم زمزمه کردم:م 

 نمیخورم  رونی:برو بالدیم

 ها  شهیگرسنت م الدیم_

 گفتم که نمیخورم  گهید رونیبلند کرد و گفت:اه گمشو ب صداشو

 باشه _

 

 درو میبستم که صداش متوقفم کرد داشتم

 

 ?یدیفهم  یریم یخوا یم یهر قبرستون یشی، گم م نجایا انیب خوانی، فردا دوستام م گمیم یچ نیگوش کن بب ی:هوالدیم

 آره  _

  رونی:بمیالد

 

 یبود ، هفته ا ختنیاشک ر ومدیکه از دستم بر م یتنها کار شهیکاناپه و مثل هم یهال،  نشستم رو یبستم و رفتم تو درو
هم  کباری یپسر حت ایدختر بودن  دونستمینم یکه حت یخونه ، دوستای اوردیبیرون چون دوستاش رو م رفتمیدوبار از خونه م

 ندیده بودمشون

 

 که دوستاش میومدن یجا رو نداشتم برم و تمام مدت چیه من

 

 !کردیخودش اجازه ورود به خونه رو صادر م الدیم نکهیتاا زدمیخیابونا پرسه م یتو

  

شدم ،  داریاز خواب ب کردیم دادیکه بازم داد و ب الدیم یرد ، صبح باصداکاناپه خوابم ب یرو یخسته بودم که همونطور انقدر
 گردنم خشک شده بود و دهانم هم خشک بود! 
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  دیآب رو از دستم کش یبطر الدیآن م کیآب رو برداشتم اما  یو باز کردم و بطر خچالیآشپزخونه ، در  یتو رفتم

 ؟یمیخوا ی:چالدیم

 تشنمه _

 بخور و بخواب ممنوعه اول صبحانه منو حاضر کن بعد آب بخور  نجای:االدیم

 تشنمه، دهنم خشکه  الدیم_

 که گفتم  نی:همالدیم

 

دم  ییو چا دمیصبحانه رو چ زیم یتا نتونم از اونجا آب بخورم ، با ناراحت رآبیکنار ش سادیآب دستش بود وا یکه بطر همونطور
 ، رو کردم بهش و گفتم : حاضره دییپا یتمام حرکاتم رو م الدیکردم ،تمام مدت م

 

 زیرو داد دستم و خودش نشست پشت م  یبطر

 !  دمیرو پر آب کردم و سر کش وانیو دوباره ل دمیهمش رو سر کش ختمیرو برداشتم و توش آب ر وانیل 

 

 بعد خوردن صبحانه حاضر شد و رفت طرف در . الدی. م خچالی یرو برگردوندم تو یدر اومدم بطر یاز حالت تشنگ یوقت

 

 ؟یدی، خونه نباش فهم امیم یدوستام . وقت یکنم برا دی:من دارم میرم خرالدیم

 آره _

 :خوبه الدیم

 

 میرفت که صداش زدم داشت

 

 الد؟یم_

 :بگوالدیم

 ؟یمنو میرنجون نقدریچرا ا_

  خوادی:دلم مالدیم

 من دوستت دارم  الدیم_

  ی:مرسالدیم

 

 اندازه قلبم رو نشکونده بود نیبه ا چکسیکه ه یو در رو بست از جوابش دلم گرفت طور رونیب ترف

 

 رو برداشتم وجواب دادم. یرون،گوشیب دیزنگ تلفن منو از افکارم کش یصدا

 

 بعله؟_

 

 ؟ی:سالم دختر گلم چطورمامان

 ؟یشما خوب یسالم مامان مرس_

 :من خوبم مادر چه خبر؟مامان

 . یسالمت یچیه_

ناراحته ازت،خاله شعله هم  ام،باباتمیمن ب ستیکه قرار ن ،همشیومدیخونه ما ن ؟دوهفتستیی:دختر تو معلومه کجامامان
 .رسونهیم نجاست،سالمیا
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 به خاله هم سالم برسون . اریاومدن ندارم،از دل بابا در ب رونیحال ب  کم،یکه سرما خوردم  گمیمامان م دیببخش_

 بگم آخه دختر از دست تو،تورو خدا برو دکتر ی:چمامان

 رمیچشم م_

 ؟یندار ی:کارمامان

 نه مامان خداحافظ_

 :خداحافظ.مامان

 

 الدیم یدوستا نکهیقبل ا رفتمیم دیبا گهیبود،د میو ن ازدهینگاه کردم ساعت  واریرو سر جاش گذاشتم و به ساعت د یگوش
 ذهنم جرقه زد. یتو یفکر هی هویرو باز کردم تا کفشم رو بردارم و برم، یبرسن،آماده شدم و در جا کفش

 

 گفتم نیکه به سرم زده بود به خودم آفر یکنجکاو بودم،به خاطر فکر الدیم یدوستا دنید یهنوز هم برا من

 دوباره. دادیدادو ب الدویم تیترس تمام وجودم رو گرفت ترس از عصبان کهویاما  

 

 سمت حموم. دمییکفشام رو گرفتم دستم و دو الدیم دنیادم و قبل رسخودم قوت قلب د به

 

 الدیشدم اما نفسام به شمارش افتاده بود،م میحموم قا یتو ره،یگیامروز دوش نم دونستمیدوش گرفته بودو م شبید الدیم
 من رفتم کردیم الیخ ستیجفت از کفشام ن هی دیدیم کردویرو نگاه م یجا کفش یخونه و تو ومدیاگه م

 

 باز شدن در خونه اومد. یساعت گذشته بود که صدا مین 

 

که اومد داخل، دوباره ترس تمام وجودم رو  الدینگاه کردم ، فقط در هال مشخص بود م رونویقفل سوراخ در، ب یاز تو آروم
 .دمیکشیدادمو آروم نفس م یگرفت! خودم رو دلدار

 

 

 

 خوشحال بودم. نمیبب الدویم یدوستا تونستمیم نکهیمد،حاال از ااو فونیزنگ آ یربع گذشته بود که صدا هی

 

 باال! ایجواب داد چون صداش اومد که گفت:ب فونویآ الدیم

 در رو باز کرد، الدینم،میزل زدم تا دوستاشو بب رونیسوراخ قفل به ب یاز تو عیزنگ خونه اومد سر یبعد صدا قهید هی

 شدم، رهیبود خ ستادهیچهار چوب در ا یکه تو یکس به

 .کردمینگاه م رونویهنوز ب کنهیم کاریچ نجایاون ا نکهیاز ا سردرگم

 

 گردنش فرو برد یگود یدر بود باز کرد وسرش روتو یکه جلو یدختر یشش رو به رو-و-غ-آ الدیم یوقت اما

 

رو عشقم خطاب  الدیکه م مایانه رخنده مست یکنار در حموم اومدم کنار اما هنوز صدا خت،ازیدرونم فرو ر یتو یزی.انگار که چ
 سرم بود یتو کردیم

 باشه  مایسر ر ریمن ز یایتموم بدبخت شدینم ،باورم

 داشته باشه. یرفتار نیبا من چن الدیباعث شده بود که م مایکه ر شدینم باورم

 

#234 
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  کردنیم سیو اشکام پشت سرهم صورتمو خ نیزم یخوردم رو سُر

 

 دمش،درویکش نییدر حموم و به سمت پا رهیدستگ یبلند کردم،دستم رو گذاشتم رو نیزم یجسم رنجورم رو از رو یسخت به
 من شوکه شدن و از هم فاصله گرفتن  دنیدر و د یبا صدا نایروم الدویرون،میباز کردم و از حموم اومدم ب

 

 بود  سیهنوز خ چشمام

 

 چشمام یتو ختمیو تمام تنفرم رو ر الدیشدم به م رهیخ

 

 شدم؟ ه؟مزاحمتونیچ_

 

 کرد. لکسیزود خودشو جمع و جور و ر مایهر دو به تته پته افتاده بودن اما انگار ر الدیو م مایر

 نمیاومده بودم تورو بب ؟منیتو خونه بود ی:آبجمایر

 ستادیا مایهم کنار من و ر الدیستادم،میزدمو رفتم جلوش ا یخند پوز

 صورتم... یفرود اومد تو الدیبود که دست م ومدهین نییهنوز دستم پا ما،یبلند کردم و محکم زدم تو گوش ر دستمو

 شدم. رهیخ الدیرو آوردم باال و با بغض به م صورتم

 نامردا _

 ؟یبلند کرد مایر یدستت رو، رو ی:تو به چه حقالدیم

 ن؟یکشیخجالت نم_

 .یخجالت بکش دی:خجالت؟من خجالت بکشم؟ تو بامایر

 نه من  نیکه مرتکب گناه شد نییشما نیا_

 

 فوران کرد. هویتلنگر بود تا حرفاشو بزنه  هیکه انگار منتظر  مایر

 

که  یتو بود نیا می.از اولم مال هم بودمیدوس داشت گرویاز اولم هم د الدیو م ،منیکنیاشتباه م یتو دار ری:هــــه، نخمایر
 وسط رابطمون. یدیپابرهنه پر

 

 ادته؟یازت، دمی؟چرا؟من که گفتم، من که پرس ما؟هـــانیچرا ر_

 ؟یرو دوست دار الدیتو م مایاومدم بهت گفتم ر ستین ادتی مگه

 نه  یتو گفت اما

 بهت بگم آره دوسش دارم. یانتظار داشت ؟نکنهی:پس چمایر

 ه؟یچ هیقض نیبه من بگ_

 بگو ویهمه چ مای:رالدیم

انقدر به هم عالقه مند شده  الدیو دور از چشم همه، من وم یم،پنهونیبه هم عالقه مند شد شیحدود سه سال پ دالی:منو ممایر
 اون آخرا کار از کار گذشته بودو من باردار بودم !  م،یکه به هم محرم شد میبود

 یشوخ هیهم سر  الدی،م ختیبهم ر یهمه چ هویشد که  یچ دونمینم ره،یبچش رو به گردن بگ تیمسئول خواستینم الدیم اما
 بردم. نیهمه بفهمن بچه رو از ب نکهیبشه منم قبل ا یجد یانقدر همه چ کردمیمسخره با تو ازدواج کرد فکر نم

 

 ناراحت بودم ، زبونم بند اومده بود  یلیخ مایر یحرفا دنیشن از

 بگم  یچ دونستمینم
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 زنگ زدی؟ الدیکه به م یتو بود یروز عروس یپس تو_

 قبول نکرد  الدی:آره من بودم ، بهش گفتم که پشیمونم اما ممایر

 با من؟ نیکرد کاریشما...شما چ_

 

 چ دونستمی، نم رونیاتاق برداشتم و رفتم سمت در بدون توجه بهشون از خونه اومدم ب یرو از تو فمیک

 

 کجا برم ، دونستمیکنم ، نم کاری

 

 بودم ! تمام فکرم پر بود از کلمه )چرا من؟( مایو ر الدیم یشوک حرفا یمغزم هنگ کرده بود و هنوز تو 

 ،  ادیب رمیگ یتاکس هیتا  ابونیکنار خ ستادمیرو اومده بودم ، ا یادیز ریشده بود سه ظهر مس ساعت

 

 یرو از تو می، گوش ختمیصدا اشک ر ی، ب نیدادم به ماش هینگه داشت در عقب رو باز کردم و سوار شدم! سرم و تک یتاکس هی
 دمیکش فمیک

 

 داشتم ، الدیپاسخ از م ی، هفت تا تماس ب رونیب

 زوم کردم ، فقط خدا می دونست که من چقدر دوسش داشتم  الدیم یدونه دونه عکسا یگالریم رو یرفتم تو 

 

 بازم بهم زنگ زد  

  میدیرس یرو خاموش کردم . به راننده آدرس خونه شهاب رو دادم ، وقت میرد دادم و گوش ندفعهیا

 

در باز شد رفتم باال ، در خونه هم باز شد و مائده همونطور که  یشدم و زنگ خونشون رو زدم ، وقت ادهیراننده دادم و پ هیکرا
 دخترش سارا رو بغل گرفته بود اومد به استقبالم ، 

 

 کردم!  هیگر یها ی، خودمو انداختم تو بغلش و ها دیم ترکو بغض دیچونم لرز دنشید با

 

 چیشده؟! دیمائده مدام ازم میپرس هیگر ریکرد و اونم زد ز یخاطر نق نق نیبود به هم دهیگردنم ترس هیگر یاز صدا سارا

 

 به صورتم دهیو سارا هنوز با صورت ترس کردینگاهم م ی، شهاب با نگران 

 

 میکرد ، نگاه

 

 کیرو بهم نزد الدیو م مایخودم ر یخواست سکوت کنم تا خودم با دستا یخواست ، دلم نم یم حیبا چشماش ازم توض شهاب
 کنم 

 

 سال افتاده بود رو به شهاب گفتم . کی نیکه تو ا یپس لب زدم و همه اتفاقای 

 

 :الدیم

 ینمیداد! چند ساعت از رفتنش گذشته بود و خبرجواب  گرفتمیتماس م یبه رومینا زنگ زده بودم که کالفه بودم ، هرچ انقدر
 زیتونستم به خودم دروغ بگم:رومینا برام عز یرومینا بود ، نم ریرو فرستاده بودم رفته بود ، تمام فکرم درگ مایازش نبود ، ر

 !شدیو عشق قدیمیمون مانعم م مایر اشتنبود و دوستش داشتم ، اما حس د

 

 :رومینا
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 ! از جاش بلند شد و به طرف تلفن رفتزدیم یصورتش به سرخ تیحرفام تموم شد شهاب از شدت عصبان یوقت

 زنگ بزنه  خوادیم یبه ک دونستمینم

 

 نداشت . تیاهم یزیچ گهینداشتم ، برام د یکار گهید یول

 

 واسه همه روشن بشه!  یخواستم همه چ یفقط م 

 

 ومدیم کردیم دادیشهاب که پشت تلفن داد و ب یصدا

 

  کنهیصحبت م یبه مائده کردم که بهم بگه شهاب داره با ک ینگاه 

 

 .  کنهیانگار از نگاهم خوند چون آروم گفت:با،بابا صحبت م ،

 

 و در رو بستم! نایاتاق خواب مائده ا یتو رفتم

 

 شهاب نمیومد ، حرفاشو تموم کرده بود ، یصدا گهید 

 

 خورد . مامان بود ، زنگ  عیرو روشن کردم که سر میگوش 

 هیچ انیجر دنیهمه فهم گهید دونستمیم حاال

 

 نداشتم! یبا کس یرو نمیدادم چون حرف یزنگ زد جواب کس ایلیقطع شد پشت سرش ا یجواب مامان رو ندادم وقت 

 

 مائده در زد و اومد داخل . 

 

 دستش  یکنارم نشست و دستمو گرفت تو 

 

 :رومینا،حالت خوبه عزیزم؟مائده

 ؟یکنیفکر م یو چت_

 

 به خدا شهیبگم ، باورم نم یچ دیبا دونمی:رومینا اصال نممائده

  شهیمنم باورم نم_

 کنه؟یاذیتت م ی:رومینا چرا زودتر نگفت مائده

 من...مائده من دوسش دارم _

 

 ارومم کنه ، کردیم یبلند شد ، مائده بغلم کرد و سع میگر یزدم رو صورتم ، صدا دستامو

 

 شد .  کیقدماش نزد یمامان ، صدا یاومد پشت سرش هم صدا فونیزنگ آ یصدا 

 کردیم هیشش گرفت ، مامان هم همراه من گر-و-غ-آ یداخل و منو تو اومد

 

 کار کردن باهات؟ یکردن باهات مادر ، چ کاری:دخترم چمامان
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 چه به روزم اومد  یدیمامانم د_

 مسائل باشه  نیپشت ا مایر شهی:باورم نممامان

 االن کجاست؟_

  زدی:اومد خونه ، باباتم انداختش تو اتاق و داشت باهاش حرف ممامان

 کنم هان؟ کاریمامان من چ_

  رمیگیطالقتو م ی:اروم باش،از اون پسره عوضمامان

 پاره پارست ؟دلمیچ ؟دلمیگیم یمامان چ_

 

 

 خونه میفدات بشم مادر ،غصه نخور،پاشومادر پاشوبر ی:الهمامان

 

 ماتوشه؟یکه ر یخونه ا ؟خونه؟اونمیچ_

 

 شهیم یچ نمیجا تابب نی:اصال حواسم نبود، پس بمون هممامان

 

 جا.. نیبمون هم ناتویکه نظاره گر بود گفت:آره روم مائده

 

 شهاب کجا رفت؟_

 

 ایلیا شی:پمائده

 

 باشه_

 

 برم یچجور دونمینم نایروم نجاستی:دلم امامان

 

 نه برو مامان برو_

 

 دخترم رمیبم ی:الهمامان

 

 گهینکن برو د هیعه مامان بسه گر_

 

 ناباشهی:باشه، مائده حواست به روممامان

 

 راحت التونی:چشم خمائده

 

 مراقب خودت باش نای:روممامان

 

 باشه_

 

 رونیرفت ومائده هم ازاتاق رفت ب مامان
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گذشته بود  دنمیبالشت گذاشتم وخوابم برد،دوساعت ازخواب ی!دوباره تنها شدم وتمام غم هام هجوم آوردن بهم!سرم رو رو
 شدم...... داریموهام بود ازخواب ب یکه رو  یدست کس یکه بانوازشا

 

 شد نگاش کردم زونیلبخند که فقط لبام آو هیبود!سرمو آوردم باال وبا  ختهینگاه کردم که آشفته وبهم ر ایلیبه ا یباگنگ

 

 ادیبهت نم دنیخند ی: زورکایلیا

 

 دونم یم_

 

 :حالت خوبه؟ایلیا

 

 نه_

 

 نای:اعصابم خرده رومایلیا

 

 هوم_

 

 روزدم که به غلط کردن افتاده بود... مای. انقد رشدمیم وونهیداشتم د شدهیچ دمیفهم ی:اصال وقتایلیا

 

 ؟؟یرو زد مایتو ر ایلی؟؟ایییچ_

 

 حقشه نایاز ا شتری:آره. بایلیا

 

 دن؟یهم فهم نایخاله ا_

 

 توخونه راه افتاده یجنگ دونیچه م یدونی: آره .نمایلیا

 

 ..بود

 

 چطور؟؟_

 

  الدویم ناهمیمامان ا دونستنیرومقصرم مایر نای:خاله اایلیا

 

 هه .عجب_

 

 تقه به در خورد،مائده هراسون اومد داخل دو

 

 پشت دره الدیآقا م ا،یلیا نا،داداشی:روممائده
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 !الد؟؟یم_

 

 تو ادی:درو واکن بایلیا

 

 :آخه.....مائده

 

 زنداداش. برو درو واکن گهی:برو دایلیا

 

 وا کن گهیم نکهی:باشه ، شهابم مثله امائده

 

 اومد الدیم یبعد. صدا قهیدق کیو  رونیازاتاق رفت ب مائده

خورد  شدیمن عسل هم نم هیاخمو که با  افهیق هیباز شد خودش هم اومد داخل. پشت سرش شهاب با  الدیاتاق توسط م در
 اومد

 

 ستادیوا الدیم یازجاش بلند شد وبا پوز خند رفت روبه رو ایلیا 

 

 یاقتیل یب یلی:خایلیا

 

 :....الدیم

 

 دونستمیتورو مثه برادر بزرگم م شهی:همایلیا

 

 :....الدیم

 

 یخراب کرد وی:اما تو همه چایلیا

 

 :......الدیم

 

 بگو یزیچ هی: احمق دِ ایلیا

 

تر  یعصبان ایلیکرده بود.. اما هرلحظه ا اریهنوز هم سکوت اخت الدیم دیچیاتاق پ یتو الدیگوش م یزد تو ایلیکه ا یلیس یصدا
 شکمم جمع کردم . ی..زانوهام و توشدیم

 

 بود  دهیفا یب گهی، اما د خوندمیچشماش م یرو تو یشرمندگ

  زدیبند حرف م هیهنوز  ایلیا

 همچنان ساکت بود  الدیم اما

 

 ؟یکه چ نجایا ی: اومدایلیا

 

 :.....الدیم

 



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 133 

 

 : حرف بزن ایلیا

 

 رو ببرم  نای:اومدم رومالدیم

 

 زارم؟یمن م یکرد الینکنه خ ؟یچ گهی: عه؟ دایلیا

 

 ببرمش  خوامیآخه؟ زنمه م یگیم ی:چالدیم

 

 خوادیطالق م نای! رومگمیم یمن چ یدینشد، انگار نفهم گهی:نه دایلیا

 

 ؛ زوره؟ دمی: من طالقش نمالدیم

 

  رونی: اره فعال زوره ، حاال هم برو ب ایلیا

 

 عقب عقب از اتاق خارج شد  الدیم

 یشیپدر م یدار نیبب ستایوا الدمیصداش بزنم : م خواستیم دلم

 

  تونستمینم اما

  شدمیالل م دی، با شدمیخفه م دیبا

 

 رفت ! الدیبود که م نیاز ا یدرهال حاک یصدا

 

 دینگاهمو د ی، وقت دیتو موهاش کش یدست یعصب ایلیا

 کرد لبخند بزنه یسع

 رو زد یتکرار یکنارم و همون حرفا اومد

 

 سرم یرو دمیپتو رو کش ایلیتوجه به ا یگوشم پر شده بودب گهید

 

 نگفت و اونم تنهام گذاشت  یزیچ گهیحوصلم سررفته ،د دیفهم یوقت ایلیا

 

 غرق بودم المیفکر و خ یتو

 ،آخه چرا؟ کردیمنو بدبخت م مایسرلج افتادن با رو  یحرف الک هیسر  الدیم دیچرا با آخه

 

  کردیم تمیاتفاقات اذ یادآوری

  رونیبکشه ب التمیفکر و خ یو منو ازتو رهیدستمو بگ یکی خواستیم دلم

 

 مضمون: ) من باردارم( نیشدم با ا الدیم یبرا امیکردن پ پیرو دستم گرفتم و مشغول تا لمیموبا

 ارسال شد  امیرو زدم و پ سِند

 

  ومدیبرام ن الدیاز م یجواب چیه اما
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 نهیآ یجلو ستادمیشدم و ا بلند

 بود دهیهام افتاده بود ، صورتم رنگ پر شونه

 

 ؟یباریم یک یبرا میحس بود ؛ آخ چشماب طفلک یب چشمام

 براش ارزش ندارم !!! یزیپش یکه حت یکس یبرا

 

 تو اتاق سارا هستن  دیرفته و اونا هم شا ایلیهال  ، مائده و شهاب نبودن ، حدس زدم ا یتو رفتم

 

 راه پله ،پله ها رو رد کردم و رفتم باال پشت بوم  یتو رفتم

 درش باز بود  خوشبختانه

  دمیکشیسرهم نفس م پشت

 

  خواستیآزاد م یهوا دلم

 

 لبه پشت بوم یرو ستادمیجلو ، وا یجلو رفتم

 

 دادیاز سرم افتاده بود و باد تکونش م شالم

 

 مرتبه حتما بپرم نیا زندیلب زمزمه کردم : به سرم م ریز آروم

 . یمامان دیگذاشتم رو شکمم و نوازشش کردم : ببخش دستمو

 

 راستم رو بردم جلو ، پام تو هوا بود  یپا

 .شد..... یپام خال ریجلو که....حس سقوط و ز دمیبستم و خودمو کش چشمامو

 

  نییپا فتمیبودم که ب نیرو بسته بودم و هرآن منتظر ا چشمام

 

 داره منو بکشه باال  یپشت لباسم رو گرفته و سع یحس کردم کس اما

 

 بگم ، انگار قدرت تکلمم رو ازدست داده بودم  یزیچ تونستمینم

 

 

 برام آشنا بود  دادیکه نجاتم م یکس ینفسا یصدا فقط

 

  رفتمیاز هوش م داشتم

  زدیگذاشت و اسمم رو صدا م نیزم یمنو رو یمتوجه شدم که کس اما

 

 

 سال بعد....................... 25

 



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 135 

 

 :  نایروم

 

  داشتمیکه خشک شده بود رو از طناب برمرو ییلباسا داشتم

 اشکان بلند شد یصدا که

 

 

  خورهیتلفن داره زنگ م یشنوی: خانوم مگه نم اشکان

 

 داخل خونه  دمییو دولباسا رو ، رها کردم  

 ،جواب دادم  کردمیکه دستامو با گوشه لباسم خشک م یتلفن رو برداشتم و درحال یگوش

 

 بعله ؟_

 زنه؟یزنگ به من نم هیمادرمن کجاست که  نیا نیدونیشما نم دی: سالم ،ببخش دیآو

 مادر؟ ییتو د؟یآو _

 ؟یمنو شناخت یجد نای: عه مامان روم دیآو

 بسه پسر لوس نکن خودتو  _

 مادرمن  یشما امر کن ی: چشم هرچ دیآو

 پسرم؟ حالت خوبه؟ یکنیکارمیچ_

 خوبه ، شما حالت چطوره؟ آقا اشکان خوبه؟ رسا خوبه؟ یلی: بعله مامان حالم خدیآو

 ، از اوضاعت بگو  زمادریعز رسوننیهمه سالم م _

 ه راهه روب ی: بد به دلت راه نده مامان جان همه چ دیآو

 شکر  یاله _

 ؟ینداریبرم ،کار دیبا گهی: مامان من د دیآو

 نه پسرم مراقب خودت باش  _

 قربونت برم مامان ، نگران نباش انقدر ، شما هم مراقب خودت باش ،خداحافظ  ی: چشم الهدیآو

 خدانگهدارت مادر._

 گرفته بودم  یانرژ دیآو یصدا دنیشن از

 

 پسرم حالش خوبه خدا رو شکر کردم  نکهیبت ابه لبام اومد و از با لبخند

 

 بود؟ دی: آو اشکان

 

 زمیاره عز _

 

 ورا  نیا ایسر ب هی یگفتی: بهش م اشکان

 

 چقدر سرش شلوغه  یدونیتو که م _

 

 تنگ شده  دیآو یو دلت برا یکه تو مادر دونمیم نمیا زمی: خانوم عز اشکان
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 اون حالش خوب باشه منم خوبم  یآره شده ، ول _

 

 لباسا رو جمع کردم  هیو بق یپشت اطیح یتو رفتم

 

 کشوها جا دادم  یتا کردم و تو یکی یکیاتوشون زدم همشون رو  نکهیبردم تو اتاق و بعد ا لباسارو

 

 نگاه کردم  زیم یقاب عکس رو به

 

  کردنینگاه م نیو رسا ، لبخند به لب به لنز دورب دیآو

 

 پدر نبودن  کیهر دو از  نکهیا با

 داشتن که  متیبا هم صم یبه قدر اما

  شدنیاز هم غافل نم یلحظه ا یحت

 

 من برگشته بود  یزندگورق

 سال قبل 25 درست

 

  کردمیچند طبقه پرت م یدوماهه رو از باال دیداشتم خودم و آو یموقع که وقت همون

 نجاتم داد .... شهاب

 

  کنمیبه خاطر اشتباهم خودم رو سرزنش م کنمیهم که به اون موقع فکرم حاال

 

 رو . دیهم آو بردمیم نیداشتم هم خودم رو از ب که

 

 من باردارم  دیفهم یوقت الدیم

 از خودش نشون نداد  یعکس العمل چیه

 

 پا گذاشت  ایدن نیبه ا دیآو نکهیبعد از ا اما

 . میشداز هم جدا  یبه صورت رسم الدیو م من

 

  رمیگیرو از قاب عکس م نگاهم

 تو هال  رمیم و

 

  خوندیداشت کتاب م اشکان

 

 تا حواسش رو پرت نکنم  شمیاز کنارش رد م آروم

  شهیمتوجهم م اما

 

 !نا؟ی: روماشکان
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 جانم؟ _

 

 : رسا کجاست؟اشکان

 

 رونیب رهیرفته خونه شهاب  ،  ازاونجا با سارا م _

 

 ول بچرخه  رونیدختر ب نی: نزار انقدر ا اشکان

 

 که توخونه حبسش کنم  شهیداشته باشه نم حیتفر دیداره؟ نوجوونه با یچه اشکال _

 

  یاریازتوش درم زیچ هیتو  گمیم ی،من هرچ امی: من که از پس تو برنماشکان

 

 تو کتابتو بخون  _

 

 بزنم  نازیزنگ به فر هیبه طرف تلفن تا رمیم

 

 تا جواب بده  ستمیا یو منتظر م رمیگیرو م شمارش

 

 : بعله؟نازیفر

 

 ؟یسالم زنداداش چطور _

 

 ؟ییایممنون شما چطور زدلمی: سالم عزنازیفر

 

 چطورن؟  امیخوبه؟ تارا و ت ایلیمنم خوبم ، ا _

 

 هم خوبه ، بچه ها ایلی: ا نازیفر

 

 ارادت دارن خدمت عمشون  هم

 

 سر به عمشون بزنن هی انیبگو ب خوره؟یارادت بخوره تو سرشون ،ارادت به چه کارم م _

 

 چشمم  ی: چشم رو نازیفر

 

 بال  یچشمات ب _

 

 زنگ بزنم  خواستمیاتفاقا م یخوب شد تماس گرفت نایروم گمی: م نازیفر

 

 ، چطور؟ کنمیخواهش م_
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 فردا دعوتتون کنم  یبرا خواستمی: منازیفر

 

 به چه مناسب؟ _

 

  می، خواستم همه دور هم جمع بش زمینداره عز ی: مناسبت خاص نازیفر

 

  ا؟یک یعنیکردم و گفتم : همه  یا خنده

 

  نایا نیو شاه نایشما و شهاب ا یعنی:  نازیفر

 

 . میاریم فیباشه ، حتما تشر _

 

  کنمیرو که قطع م تماس

  اطیح یتو رمیم

 

 گذشته هام  یتو شمیمغرق دوباره

  کنمیکه بارها وبارها مرورشون م یخاطرات یآور ادی

 

 افسرده شده بودم  یحساب الدیاز م مییو جدا دیاومدن آو ایازبه دن بعد

 

  شدیم یسپر دیخونه شهاب همراه با آو یروزهام تو تمام

  کشهیتو هواش نفس م مایکه ر یخونه ا ینبودم برم تو حاضر

 

 بود  دیآو یبه زندگ دمیام تنها

 

 نداره  الدیمو مایبا ر یخانواده برخورد خوب یتو یچکیکه ه دونستمیم

 

 شدیزخمام نم یمرهم رو نایا چکدومیاماه

 

 به خونه شهابه  کیکه نزد یپارک رفتمیقدم زدن م یبرا شهیهم صبحا

 

 پسر جوون و خوش بر و رو ،فروشندش بود  هیبود ،  یریلوازم تحر هیپارک  بغل

 

  شدیم رهیپارک از رفتنم تا برگشتنم بهم خ رفتمیکه م شهیهم

 

 ریامر خ یبود برا دهیاون پسر جوان آدرس منزل ما رو از مائده پرس ایهمون پارک ، گو میبا مائده رفت کبارکهی

 

  کشهیپسرهم دارم پا پس م هیزن مطلقه ام که  کیبفهمه من  یخودم گفتم وقت با

 

 نبود  نطوریا اما
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 خونه شهاب برگذار شد  یتو یخواستگار مراسم

 بود  سالش ۷۲اون موقع  اشکان

 

 بهش مثبت نبود  جوابم

 

 و حرفاشون منو وادار کرد تا تن به ازدواج با اشکان بدم  گرانید یحتاینص اما

 

 اشکان رو دوست داشت  دیآو

  دیورزیبهش عشق م یچشم داشت چیه یهم ب اشکان

 

 برگردونم  ششیازم خواست پسرش رو پ الدیهشت سالش بود که م دیآو

 

 بود  ییطاقت فرسابرام درد  دیاز آو ییجدا

 

 من  دنیاما عادت کرد به کم د کردیم یتاب یهم ب دیآو

 

 پوچ شده بود  میدوباره زندگ دیرفتن آو بعد

 بود  دهیفا یخوب بشه اما ب میتا من حال روح کردیتالش م اشکان

 

  خواستیپسرم رو م دلم

 

  خواستیآرامش م دلم

 

 رفتن  رانیرو با خودش برد و باهم از ا دیالد،آویم

 

  کردمیسفر م سیمن به پار ای نمیپسرم رو بب تونستمیدوبار م یسال

 

  نجایا اوردیرو م دیآو الدیم ای

 

 آوردم  ایبه خودم شباهت داشت به دن تینها یدختر که ب هیمن باردار شدم و  دیسال بعد رفتن آو کی

 

 .کردیهام رو پر م ییاز تنها یکم رسا

 

  کردمیرو با رسا گرم م سرم

 

  کردمیم دیمادرانم رو خرج رسا و آو یمحبتا تموم

  هیمرد خوب اشکان

 

  دیآو دنیانقدر نرو د ناینگفت روم کباری
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 کنارم بود ایتمام سخت یتو

 بود  همراهم

 بود  همدلم

 

 منو و احساسم رو درک نکرد  چوقتیکه ه الدیم بلعکس

 منو و عاشقانه هام رو نخواست  چوقتیه

 

 ت بهش پوچ شد احساساتم نسب تمام

 

 شد از نفرت  زیلبر

 

  دیرو نخواهم بخش الدیم چوقتیه من

 

  چوقتی، ه گذرمیازش نم چوقتیه

 

  رونیب کشهیگذشتم م یایمنو از دن ییصدا

  ارهیبه زمان حال م ومنو

 

 مامان؟ یغرق ی: باز تو چرسا

 

  زنمیسالم م 17به چهره معصوم دختر یلبخند

 

 دخترم ؟ یاومد یک _

 : تازه  رسا

 ؟ نیبا سارا کجا رفت _

  میکرد دیخر کمی می: رفترسا

 باشه  _

  یمشغول نکن مامان ادی: فکرتو زرسا

 برو سردرسات عه  ؟یکارا دار نیکارایچتو_

  رمیچشم چشم االن م:رسا

 بدو  _

 

 داخل خونه  امیم

 

 زارمیرو بار م شامم

 

  دمیپختم و انگشتم رو بر یقرمه سبز الدیم یکه برا یافتادم ، زمان شیسال پ25 ادی

 

 سربه سرم گذاشت  الدیشب م چقدراون
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 شهیمحسوب م انتیخ یا گهیو فکرکردن به مرد د یزن شوهردار هیبس کن تو  نایگفتم رومزدم و بیخودم نه به

 

 رو که همراه با اشکان و رسا خوردم  شام

 

 سراغم . ادیتا فکر کردن ن زارمیهم م یتا استراحت کنم،چشمام رو، رو رفتم

 

  شمیم داریب میآالرم گوش یبا صدا صبح

 مدرسه  یبرا کنمیم دارشیتو اتاق رسا و ب رمیم

 

 مدرسه . رهیو م خورهیرو م صبحانه

 

 با تعجب  خورهیرفتن رسا تلفنم زنگ م بعد

 که به من زنگ زده  هیک یاول صبح که

 دستم  رمیگیرو م یگوش

 بود دیآو شماره

 

 جانم ؟ _

 ؟ی: سالم مامان خوبدیآو

  شدهیوقت صبح چ نیپسرم ، اممنون _

 : مامان؟دیآو

 جان؟_

  زنمیسگ لرزه م دری: من دارم جلو دیآو

 کدوم در؟ ه؟یچه حرف نیدرست صحبت کن ا _

 شما  درخونهی: جلودیآو

 ؟یدیرس یک ؟یاومد ی؟کیرانیتو ا _

 درو  گهید باز کن ای، مامان ب دمیاالن رس نی: همدیآو

 اومدم  سایقربونت برم  ، وا یاله _

 

 کنم  داریتو اتاق تا اشکان رو ب دمییقطع کردم و دو تماسو

 

 اشکان ؟ اشکان؟ اشکان پاشو  _

  یاول صبح نایروم هی:هوم؟ چاشکان

 دره  یجلو دیتخت ، آو یاشکان پاشو از رو _

 د؟ی: آواشکان

 در  یبست جلو خیپاشو ، بچم  گهیآره د _

 

 زدم تا در باز شد  فونویو دکمه آ رونویاتاق اومدم ب از

 اومد داخل  دیبعد آو هیثان چند

 اشک تو چشمام جمع شد  دنشیشوق د از

 



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 142 

 

 بغلش گرفت . یومنو تو دیس-و-رو ب دستم

 

 ؟ هیبرا چ گهید تی: مامان گردیآو

 یپسرم ، خوش اومد یچیه _

 : مدیآو

 

 ست؟ی، آقا اشکان ن منون

  نجامی: من ااشکان

 

 بهش خوش امد گفت  مانهیو صم دیش کش-و-غ-رو در آ دی، آو  اشکان

 

  یدیدیرسا رو م یومدیزودتر م کمیپسرم اگه  _

 

 در  یجلو دمشی: اتفاقا د دیآو

  ؟یجد _

 حرفا رو  نیمامان ول کن ا گمی: آره ، مدیآو

 جان؟ _

 مامان  ادیخوابم م یلی: من خدیآو

 برو تو اتاق رسا بخواب _

 : باشه دیآو

 

 رو درست کنم  دیمورد عالقه آو یآشپرخونه تا غذا یکه رفت بخوابه منم رفتم تو دیآو

  کردمیکه غذا درست م همونطور

 

  میاشکان صبحانه خورد با

  رونیصبحانه اشکان رفت ب بعد

 

 صبح بود رفتم تو اتاق رسا  11 ساعت

 درو باز کردم  آروم

 

 غرق در خواب  دیشدم به آو رهیخ

  نیزم یتخت رو نییپا نشستم

 به من نداشت  یشباهت چیرو از نظر گذروندم ، ه دیآو چهره

 بود  الدیم ستیپ یو ابرو و لب و دهنش کپ چشم

 به ارث برده بود  امرزمیرو از مادر خدا ب شیقهوه ا یرنگ موها فقط

 

 بشه  داریدادم تا ب تکونش

 

 ینکن بخور ضعف یزیچ هی دارشویپسرم؟ مادر ب د؟یآو _
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  ییرفت داخل دستشو زدیو غر م مالوندیبچه ها چشماشو م نیکه ع همونطور

 

 پسرم رفتم و براش صبحانه اماده کردم  دیدلم قربون قد رش یتو

 

 نشست و گفت: مامان؟  زیسرم

 جان؟ _

 انقدر مهربونن؟  ایدن ی: همه مامانادیآو

 پسرم ، مامان من که مهربون بود  دونمینم _

 که مامان من فرشته ست خخخخ رسهی:به مامان من نمدیآو

 

 خونه رو گذاشتن رو سرشون دیکه اومد با آو رسا

 

 

 

  مینازشدیو فر ایلیخونه ا یراه یساعت هفت همگ غروب

 

 درو برامون باز کرد و اومد به استقبالمون  نازیفر میدیرس یوقت

 

 جمع حاضر بودن  ی، همه تو میومدیکه م میبود یخانواده ا نیما آخر ظاهرا

 

 خوش آمدن گفتن  دیجمع به آو تموم

 بود  گوشیباز یتمام حواسش به سارا دیآو اما

 

  ومده؟یگوشش گفتم : ن ینشستم و تو نازیفر کنار

 

 که  ینیبی: نه م نازیفر

  ؟یدعوتش کرد _

  شهی: مثل همنازیفر

 

  یکنیتو گوش زنمو پچ پچ م ی: عمه؟ چرهام

  پسر؟یمگه تو فضول _

 فقط کنجکاوم  ه؟ی: نه عمه فضول چرهام

 خودت فصوله ها  نیپسرت ع ن؟یشاه_

  اینگفت ی: عه عه رهام به مامان من تو گفتدیآو

 

  رمیبگ هیروح شدیجمع باعث م یو شوخ خنده

 خوبم هست  یروزا دیدیمامان بود و م کاش

 

 

  خونه ، رفتم نشستم تو آشپزخونه تا تنها باشم میبرگشت یمهمون بعد
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 خواب بودن جز من  همه

 

 دور  یدوباره سفرکرد سمت گذشته ها ذهنم

 

 کالفه بود  گرانیاز رفتار د مایر

 داد و تنهاش گذاشت  حیپسرش رو به اون ترج کردیم یعاشق یکه ادعا یالدیم یحت نکهیا از

 

 روش باز شده بود  گهید مایر

 زور و دعوا حق االرثش رو از بابا گرفت و رفت  به

 

 ومدین گهیو د رفت

  دادیوخبر زنده بودنش رو م گرفتیبا مامان تماس م  کباری یماه فقط

 

 شد  ریپ مایشد ، از غم نبود ر ریو مامان پ گذشتیسال چند

 شد  ریمن پ یتمام غصه ها از

 آخر سکته کرد  ودر

 رفت  ایهم دو سال بعد مامان از دن بابا

 

  ومدیمامان و بابا ن یخاکسپار یبرا مایر

 

  ومدیما ن نیب چوقتیه گهید

  ومدینم وقتچیه مایاما ر کردنیهمه دعوتش م ایهمه مهمون یتو

 

 دعوتش نکرد من بودم  یمراسم چیه یتو چگاهیکه ه یکس تنها

 

 بودم از مرور گذشته  خسته

 خسته همونجا خوابم برد  انقدر

 

  دارشدمیب دیآو یبا نوازشا صبح

 

  ؟یدیخواب نجای:چرا ادیآو

 

 خوابم برد  یاصال ک دونمیگفتم: نمبه بدنم دادم و یو قوس کش

 

 شما صبحانه آماده کردم  یمن به جا: امروزدیآو

 

 پسرم ساعت چنده؟ یوا یا _

  می: هشت و ندهیآو

 رسا کجاست؟ _
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 : آقا اشکان برد برسونتش مدرسه دیآو

 آهان _

  میصبحونه خورد دیآو با

  بود شده صبح 9٫5 ساعت

 

 رکرده؟یبه نظرت چرا اشکان د د؟یآو _

  گهی: خب رسا رو برد ددیآو

 کجا مونده؟ یعنیساعت خونست ،  نیا برهیرسا رو م یوقت شهیهم _

  کی: نگران نباش مامان گلم حتما مونده تو ترافدیآو

  دیشا_

 

 بلند شد  لمیموبا یساعت گذشت که صدا کی

 اشکان بود شماره

 

 ؟ییالو؟ اشکان؟ کجا _

 

 خانوم صحبت کرد  هیاشکان  یجا اما

 

 تماس بود نیآخر یتماس صاحب گوش ستی: سالم ، شماره شما تو لخانوم

 یهست یشما ک _

 چپ کرده نشونیکه همراهشون بود ماش گهیدختر خانوم د هیو  یگوش نیصاحب ا مارستانمی:من پرستار بخانوم

 

  دیچیپیسرم م یتو یالو الو گفتن پرستار پشت گوش یهنگ کرده بود ، دهانم خشک شد انگار صدا ذهنم

 

  زدیصدام م یاومد سمتم و با نگران دیآو

 رو ازم گرفت و با پرستار صحبت کرد  یگوش

 

  مارستانیمنو رسوند ب دیآو یبا چه حال دونمینم

 

 دلواپس بچم بودم و مادر

  زدمیلب اسم رسا رو صدا م ریز

 

  نمیپرستارا شدم تا منو ببره دخترم رو بب از یکیدست به دامن  میدیرس یوقت

 

 دور سرم چرخ خورد  ایکه زد دن یبا حرف اما

 نشم  نیگرفتم تا نقش بر زم یصندل یرو به لبه  دستم

 

  دادیم میو دلدار ختیریمدام اشک م دیآو

 

  ارهیطاقت ب مارستانیمن ، دختر من ، نتونسته بود تا ب یرسا
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 فوت کرده  دنیرس مارستانیبه ب نکهیساعت بعد ازا کیهم  اشکان

 

 همه درد برام سخت بود ، کارام دست خودم نبود نیا تحمل

  دمیکوبیم مارستانیب یوارایو جسمم رو به د زدمیرو م خودم

 زدمیم ادیرسا رو فر اسم

 حاالست که حنجرم پاره بشه  نیهم کردمیم حس

 سوختیگلوم م ته

 گرفته بود  شیآت جگرم

 بودم و مادر

 

 ازدستم رفته بود  مبچ

 

 بود ...... سخت

 سخت بود !!! یلیخ

 

  کردیکرده بودم که تمام بدنم کوفته بود و درد م یکفن و دفن خود زن یمراسما یتو انقدر

 

 همه ما سخت بود  یاتفاق برا نیا باور

 من  خصوصا

 

 ساکت بود  خونم

 کنه  یگوشیرسا نبود که باز گهید

 ؟!!! یاشکان نبود که مدام غر بزنه و بگه: خانوم باز که تو فکر گهید

 

  دمیاز ته دل سوختم کش یبلند آه

 قابل درک نبود  چکسیه یبرا حالم

 

 بود، پسرم خسته بود ، ازبس که دنبال تمام کارها بود  دیآو یرو نگاهم

 

.......................................................... 

 

 

 پدر دخترم گذشت از مرگ دخترم و الدوس

 

 سخت  یلیگذشت خ سخت

 من یبرا حداقل

 در رفت و امد بود  شهیو فرانسه هم رانیراه ا یتو رمیپذ تیپسر مسئول دیآو

 

  الدیهم به م زدیبه من سر م هم
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 بکنه تا من فراموش کنم  یکرد کار یسع شهیهم

 اونم سخت بود یمرگ رسا برا گرچه

 

  رهیتا مبادا من غصم بگ اوردیوقت به روش ن چیه اما

 

 رسا و اشکان رو از خونه من جمع کرده بود  یاومده بود و تمام عکسا گانهی

 

 به سمتش برگشتم  دیآو یصدا با

 

 بکنم؟! یدرخواست هی شهی:مامان مدیآو

 جان پسرم؟ _

 ؟یباال بزن نیبرا من آست یخوای: شما نمدیآو

 

 ذوق به چشماش نگاه کردم  با

 

 هست؟ ی، ک رهیخ_

 به من تا عروس شما بشه؟! دهیشهاب دخترشو م یی: مامان به نظرت دادیآو

 !زدمیحدس م دیسارا؟ با_

  گهی: بعله ددیآو

 ؟یخواستگار میبر یپس پسرم ک _

 : هان؟ اوممم امروزدیآو

 چرا ؟ یواه پسر خوب ،هول _

 ؟ی: پس کدیآو

 بزا زنگ بزنم به مائده  _

 

 مائده شدم  یبرا انیکردن جر فیمائده تماس گرفتم و مشغول تعر با

 یخواستگار میکسب اجازه از شهاب قرارشد فردا بر با

 

  خوندیبا خودش آهنگ م رلبیو مدام ز شناختیسرازپا نم دیآو

 

 بود  شونیمحرم شدن تا هفته بعد که عروسو سارا به هم  دیرفت و آو شیپ یو خوش یبه خوب یهمه چ یخواستگار روز

 

 میوال بودهول و  یهفته تو هی نیا یتو همه

 

 

 دیآو یمونده بود به  عروس دوروز

 

 و سارا طبق معمول دنبال کاراشون بودن  دیخونه تنها بودم، آو یتو

 شدم  رهیبرداشتمش و به شماره ناشناس خ یعسل یزنگ خورد  ، از رو لمیموبا



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 148 

 

 خودش ، انقدر غرق که نتونستم جواب سالمش رو بدم  یکه منو غرق کرد تو ییرو وصل کردم و صدا تماس

 

 مغزم بود  یرو شیدر پ یپ ینفسها یمن سکوت کرده بودم هم اون ! صدا هم

 

 ؟یخوایم یچ _

  می: حرف بزنالدیم

 م؟یبگ یچ _

 باهات صحبت کنم  خوامی: مالدیم

 شما ندارم  زدن با یبرا یحرف چیاما من ه _

  کنمی: خواهش مالدیم

 نیکردی، خواهش نم نیمغرور بود یلیخ شیسال پ27_

  نمتی، اجازه بده بب نای: رومالدیم

 

 در جوابش؟! فقط سکوت کردم  گفتمیم یچ

 بودم چقدر صداش بم و مردونه تر شده بود  دهیسال صداش رو شن 27از بعد

 

 : الو؟ الو؟ الدیم

 

 فکر رفتن رو بهم نداد یالو الو گفتناش اجازه تو یصدا

 

 بگو _

  نمتیبزار بب کنمیخواهش م نای: رومالدیم

 ن؟ییشما کجا _

  رانمی: من االدیم

 همو؟ مینیکجا بب _

 

  کنمیکه بهت اس ام اس م یبه آدرس ای:بالدیم

 باشه _

 

 کرده بود مهیروقطع کردم بالفاصله آدرس رو برام فرستاد و کلمات : امروز ساعت پنج ، رو کنارش ضم تماس

 

  کردمیدستام رو به وضوح حس م لرزش

 من شد یزندگ یرونیکه باعث و نمیرو بب یقراره مرد نکهیداشتم از بابت ا استرس

 

 کردمیو خودمو آروم م دادمیخودم قوت قلب م به

 تو خودم بود و حالم دست خودم نبود شیساعت ش تا

 

 آدرس داده بود رفتم  الدیکه م یبه رستوران شیشدم و قبل از ساعت ش آماده

 

 بود  ومدهیهنوز ن الدیرستوران رو از نظر گذروندم ، م تمام
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 چشم نبود رفتم  یتو ادیبودو ز یدنج یسمت گوشه رستوران که جا به

 

 !د؟یدار لیم یخدمت  که گفت : خانوم چ شیودر جواب پ نییرو انداختم پا سرم

 هستم  ی:منتظر کس گفتم

 

 اون نشست  یعقب ورو دیروبه روم رو کش یشدم که صندل یبود متوجه کس قهیدق چند

 

 شدم  رهیروم نشسته بود خ یکه جلو یبلند کردم و به مرد نهیرو با طمان سرم

 بود  رایگو صورت جا افتاده که هنوزم چهرش جذاب و یقاب مشک نکیو ع یجوگندم یبا موها یمرد

 

 ساله بود  45ساله مقابل منِ  55 الدیم

 

 لب گفتم : سالم  ریلب از هم گشودم و ز یسخت به

 بم گفت: سالم  یهمون صدا با

 

 زمونیخدمتتون از م ارمیخدمت دوباره اومد و سفارش گرفت بعد ازگفتن م شی، پ دادیبود و آزارم م نیسنگ نمونیب سکوت
 دور شد 

 

  ی: چقدر جا افتادالدیم

 شدم؟! ریکه پ نهیمنظورت ا _

  یشکسته تر نشد شتری: ازمن که بالدیم

 لطفا حرفاتو بزن  _

  یدیشنیرو از من م ییحرفا هی دیخاطر بود که تو با نیبه ا مینیبب گرویاگه گفتم همد نای: رومالدیم

 شروع کن  _

عذاب  دونمینم دادیآزارم م یزیچ هینرفت !  شیپ خواستمیکه م یاونطور زیچ چیه میکه جدا شد نی، بعد ا نای:رومالدیم
  گهید زیچ ایوجدان بود 

 یزندگ یبرا یا زهیانگ چیبودم ه مونیپش مونیی، بعد جدا یشدیبرام زنده م رفتمیم یبه سمت هرچ ،یچشمم بود یجلو همش
 نداشتم 

بودم که دوستت داشتم اما عشق  دهی،من اون زمان تازه فهم دیپرسیاحوالم رو م یگاه نیدن فقط معطردم کرده بو نایا مامان
 و دل ر رانیا گردمیبا خودم گفتم برم نمیکه تورو بب شدیم نیمانع اکورم کرده بود و مایر یمیقد

 

 شد  دیناام دمیداشتم تمام ام یچه حال یدونینم نای، روم دیاما خبر ازدواجت بهم رس ارمیرو دوباره به دست م نایمو

 رو هم زده بودم مایر دیق مونییبعد جدا قایدق

 

 بودم  دهیو کامال دورش رو خط کش دادمیجواب نم روتلفناش

 

 کردم  دیرو که ازتو گرفتم تمام وقتم رو صرف آو دیبزرگ بشه ، آو گهیمرد د هی یتو دستا دیخودم گفتم چرا اجازه بدم آو با

 

 فکر و ذهنش معطوف به تو بود  شدیهرچه قدر که بزرگ تر م کردمیم دیکه به آو یتمام محبت با

  یازمن زتریکه ازت دوره اما تو براش عز نیبا ا دونستمیم

  گمیواقعا م نویناراحتم کرد ا یلیمرگ دخترت و همسرت خ خبر
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 یحرفا چ نیهدفش از ا دونستمینم دادمیش گوش مغاز هیصدمن  یمسخره داشتم به حرفا افهیق هیپوزخند و  هیبا  همراه
 هرچه زودتر تموم بشه  هودهیب دارید نیا خواستمیبود فقط م

 

 ؟ هان؟  یمن ناراحت شد یزایپس به خاطر مرگ عز _

 : آره ، باور کن الدیم

من دخترمو ازدست بدم تو باعث  ی، خود تو ! تو باعث شد ییاتفاقات خود تو نیتو با خودت؟ مسبب تمام ا یفکر کرد یچ _
 ییرسا گهید یکردیمنو خراب نم یاگه تو زندگ یکردینم انتی! اگه تو به من خ دهیخروار ها خاک خواب ریاگه دختر من ز یشد

خواهرم تو غربت  گهیحد و اندازش باشم د یب یایخوب ونینبود که مد یاشکان گهیپوش بشم د اهینبود که به خاطرش من س
 تو یبچه طالق شد تو باعثش دیاگه آو یاگه مادرم سکته کرد تو باعثش یباعثشنبود ، تو 

 

  زدمینفس نفس م تیرفته بود باال ، از شدت عصبان صدام

 شده بودن  رهیرستوران بودن به ما خ یکه تو یافراد تمام

 من شوکه شده بود  یاز حرفا الدیم

 رونیومدم ببرداشتم و به سرعت از رستوران ا زیم یرو از رو فمیک

 

  رمیبگ تونستمیرو نم ختیریاز چشام م ییاشکا یجلو

 

  رهیبگ یاحساساتم رو به باز دادمیاجازه نم الدیبه م  گهی، د یشدم از هرحس یبودم ، بازدن اون حرفا خال دگرگون

 

 بزرگ بودم  یادیگول خوردن ز یبرا گهید هرچند

بود  دیکردم به صفحش نگاه کردم ، اسم آو داشیپ یگشتم ، وقت  لمیکردم و به دنبال موبا فمیک یدستمو تو لمیموبا یصدا با
  زدیکه چشمک م

 باال و اشکامو پاک کردم  دمیکش دماغمو

  دمینوار سبز رو کش و

 

 جانم پسرم ؟ _

 ییکجا می: سالم زندگدیآو

 نییشما کجا رونمیب _

 درکنه ، مامان جان خوبه حالت؟ یخستگ ی: من اومدم خونه شما ، سارارم رسوندم خونشون کمدیآو

 آره چطور؟  _

 : صدات گرفته ها دیآو

  امینه خوبم ، باش تا ب _

 :چشمدیآو

 

 دست تکون دادم و خودمو به خونه رسوندم  دمیکه د یتاکس نیاول برا

 

  الدبودیاز م اومد نگاه انداختم میکه به گوش یاس ام اس به

 

 ی، مبادا خام حرفاش بش یکن یمبادا بازم نادون نایرو از بر کردم و به خودم گفتم :روم نوشتش

 

 بود رو کاناپه وچشاش رو بسته بود  دهیدراز کش دیخونه شدم ، آو داخل
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 شدم  رهیبرام گذاشته بود با عشق خ الدیکه م یادگاریطرفش و با لبخند به تنها  رفتم

 

 چشماش رو باز کرد  یال ینگاهمو حس کرد به آروم ینیسنگ انگار

 یکنینگاه م ی: مامانم به چ دیآو

 

  کنمینگاه م امیبه تموم دن _

 : مامان؟دیآو

 زم؟یجانم عز _

 : دوست دارم دیآو

 پسرم  شتریمن ب _

 مامان یانقدر کم حرف شهی: چرا همدیآو

 ؟یتو چ _

 ؟یچمن د؛یآو

 پدرته  هیشب تی، همه چ یبه من ندار یشباهت چیچرا ه_

 

 دستاش فشرد . نیزد  و دستم رو ب یقیلبخند عم دیآو

 

  میباغ منتظر اومدن عروس و داماد بود یبود ، تو دهیفرا رس یعروس روز

 

  کردیم تمیپچ پچ آشناها اذ، دییپایمدام با نگاهش منو م الدیجلوتر ، م دمیرو کش میروسر

 

 بلند شد که گفت : عروس دوماد اومدن  نیهمسر مع نینوش ی، صدا گرانید یتوجه باشم به حرفا یب کردمیم یسع یول

 

  یزدم و رفتم سمت در ورود یخجل لبخند

 دلم غنج رفته بود الدیم دنیخودم با د یروز عروس یدلم ضعف رفت همونطور که تو یتو کت و شلوار عروس دیآو دنید از

 

 کالفه شده بودم  گهینظر داشت ، د ریمدام منو ز الدیتموم شدن مراسم ، م تا

  دمیکش یاز سر آسودگ یکه عزم رفتن کردن پوف بلند مهمونا

 

  دشونیو ساراهم رفتن به خونه جد دیآو

 

  کردمیم ییخونه خفه بود ، احساس تنها یچرا ، اما فضا دونمینم

  بردیپنج صبح بود اما خوابم نم ساعت

 سمت و اون سمت  نیبه ا زدمیغلت م همش

 

 صبحانه  ینون سنگک برگشتم خونه برا هیو با  یرو ادهیچشم نذاشتم ، ساعت هفت صبح رفتم پچشم رو شب

 

 بهم هجوم آورد ، حوصلم سر رفته بود  ییکه خوردم باز تنها صبحانه

 



RomanCity 
 چشم هایی منتظرند رمان 

 

https://telegram.me/romancity 152 

 

 کردم  یمطمئن شدم حالش خوبه ، خداحافظ یوقت دمیسارا زنگ زدم و حالش رو پرس به

 

 بهم اومد  الدیاس ام اس از م هی باز

 خواهش دارم  هیفقط ازت  ی! ول دونمیم شمیپ یگردیبرنم گهید دونمینوشته بود : م که

 

 کردم : بفرما  پیتا براش

 

 !؟یمنو ببخش شهیارسال کرد : م برام

 

 . بخشهیتورو نم چوقتیاگه من ببخشمت خدا ه یفرستادم : نه ، حت براش

 

 

 هام بود  ییکنار تنها دیشده بود ، اما آو یبرام عاد ییتنها گهید

 

 نبود یچکیبود؟ ه یک گهیبود ، سارا بود ....د دینبودم ، آو تنها

 بودم ، نبودم؟!  تنها

 

 شدم و مدام فوت کردم  رهیبود ، به بخارش خ دهیجوش یلیرو فوت کردم تا سرد بشه ، اما خ مییچا

 نگاه کردم رونویشدم و از پنجره بکناپه بلند  یسرد بشو نبود ، کالفه از رو اما

 

 

 کردمیم یقرار یبودم که ب یبودم ؟! چشم به راه ک ی، منتظر ک کردیدرد م قلبم

 

 که ازش داشتم تم یرفتم سمت تلفن و با تنها شماره ا ادیبا استرس ز 

 

  گرفتماس

 

 جواب نداد یخورد ، بوق خورد ، بوق خورد.....ول بوق

 

 دوباره تماس گرفتم  یدم ولش دیجواب دادنش نا ام از

 یگوش یتو دیچیخانومانه و آرومش پ یجواب داد ، صدا نباریا

 

 :بعله؟ مایر

 

 الل شده بودم ، صدام به زور از ته گلوم در اومد انگار

 

 سالم  _

 ؟یخودت نای.....رومنای: روم مایر

 خودمم _

 یداشته باش یبا من کار دونمیم دی؟ بع ی: اشتباه زنگ زد مایر
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 نه اتفاقا با خودت کار دارم _

 : واقعا ؟ مایر

  دمتیساله ند 27 ؟یتو ؟ کجا رفت ییکجا مایآره ، ر _

 بودم  مونی، آره من رفتم چون خجالت زده بودم ، پش شهیکه باورم نم ی: نگو ناراحت مایر

 یبودیم دمیبا _

 الدیبودم که م دهیفهم رید یلیت عالقه مند شده بود ، خخواه و ناخواه به الدیکه م دمیفهم ری، د دمیفهم ریمن د نای: روممایر
  شدیشل م دیشنیاسمتو م یوقت یحت

  ستیحرفا مهم ن نیا گهید _

ساله که تحمل 27ساله که تنها موندم  27بودم ! من  دهی، منم خسته بودم منم بر نیمن رفتم تا شما راحت باش نای: روممایر
 رو  ییکذا ییتنها نیا کنمیم

 تمومش کن  مایر _

 نا؟یروم یتونیهان؟م ؟یتونیم ؟یمنو ببخش یتونیم ؟یمن بگذر یاز کارا یتونیتموم کنم؟ تو اصال م وی: چمایر

  می، بهتره خودمون تمومش کن امونیاومد بسه بدبخت شیمشکل پ یبسه هرچ مایمن فراموش کردم گذشته ها رو ، ر _

  نایروم کنمیمن واقعا متاسفم ،من شرمنده ام ، منو ببخش ازت خواهش م نای: روممایر

 برگرد ، برگرد کنارمون باش  مای....ر یول دمتیمن بخش _

 ی، کس رمیم رومیادامه راه زندگ نجایا گردم،یسالم خوگرفتم ، برنم27 ی، من به زندگ گردمیازم نخواه، من برنم نای: نه روم مایر
منم  خواستی، دلم م نمیبرادرام رو بب یبچه ها خواستیدلم م گردمیاما برنم شمی،من دلتنگ م کنهیفکر نمبه برگشتن من  یحت

کنار اومدم مهم  دنشونیاما با ند نمیرو بب امیو تارا و ت نیورهام و رامت دهیپیسارا و س خوامیم منم رمیمثل تو باهمشون خو بگ
  زارهیبهم ب ختهیپدرومادرش رو ر یکه زندگ یاز خاله ا دیآو دونمیاما من م زنهیبراش پر م شهیکه دلم هم دهیتر از همه آو

 مایر _

بابت  بخشمیخودم رو نم چوقتیاما من ه یبخشی، ممنونم ازت که منو م یبد مینکن دلدار ینگو سع یچیه نایروم سی: همایر
  یاریدرب ییو منو از تنها یریاس بگباهام تم یگاه شمیخوشحال م نایکه در حق خانوادم کردم ، روم ییها یتمام بد

 حتما  _

 : خدانگهدار مایر

 

 انقدر دلش پر باشه  مایر کردمینم الیگاه خ چیجواب من نموند و تماسو قطع کرد ، ه منتظر

منتظر عمه  ایلیو ا نیشهاب و شاه ینبود ، بچه ها مایمنتظر ر چکسیه نجایتلخ که ا قتیحق هیبود  قتیتمام حرفاش حق اما
 کردیفکر نمبه خالش چگاهیهم  ه دیآو ینبودن، حت ماشونیر

 

 کالفه بودم  میزندگ یبودم ، از کشمکش ها کالفه

 

 خسته بودم ! زامیعز یخال ینبود و جا از

 

  یشگیهم یباعث شد ذهنم آزاد بشه از فکرا و غصه ها لمیاس ام اس موبا یصدا

 

 ؟!  دمشیبخشیم دیحرفاش ؟! نبا یتو شدمیحل م دیزمزمه کردم  ، نبا رلبیرو ز الدیم نوشته

 در ساختمونتونم  یبرگرد،  من جلو دمیقسمت م دیتورو به جان آو نایبود که :روم نوشته

 

 و به سمت پنجره رفتم  دمیکش میاز نگاه کردن به صفحه گوش دست

 !  ومدیتاب به نظر م یآشفته و ب چقدر

 . رونیو از خونه اومدم ب نییها رفتم پا ازپله
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 که دوخواهر رو به زانو درآورده بود !  یشدم بهش ، به مرد رهیلب صدا کرد ! خ ریسمتم و اسمم رو ز دیرو کش نگاهش

 ! دیکشیو انتظار م دیباریهاش منتظر بود ، چشماش م ییاز پس غم ها و تنها کردیکجا بود و چه م دونمیکه نم ییمایر

 

 

 هی،  گهیآغاز د هیدوباره ، یزندگ هی،  خواستمی،آرامش م دمیپاش الدیبه صورت م یشدن بس بود !  لبخند هیتنب یبرا گهید
 شروع متفاوت .

 

 

 نبود  یکاریب یما از رو یسپردن ها دل

 نبود  یکوچه بازار یما از عشق ها عشق

  خواستمیبود از خدا عشق تورا م سالها

 نبود . یجز التفات حضرت بار دنتید

 

  انیپا

 

  منتظرند ییچشمها

 یبه قلم : ر. موالئ 

 

 


