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منصوره وفا نژاد

ميهماني

عادت صبح زود بيدار ميشدم و براي رفتن سركار آماده ميشدم و تا بعدازظهر كه مشغول
كردم .گاهي با خودم ميگفتم ايكاش زودتر او را ديده
كار بودم دائم به رفتار محمد فكر مي
زدم .من كه در ميهمانيهاي خانوادگي هيچوقت نبودم ،چي شد كه
بودم و با خودم حرف مي
اين بار با ميل و رغبت خانه ماندم ،به قسمت و تقدير فكر ميكردم .به اين موضوع كه وقتي
قراره يك اتفاقي بيفته هيچكس جلو دارش نيست ،جز خواست خدا ...
كردم هم منفي ،اين احس���اس دو طرفه عجيب فكرم را مشغول كرده بود،
هم مثبت فكر مي
يك روز بعدازظهر كه به خانه برگشتم ،ديدم مامان و بابا نيستند ،يادم افتاد كه بابا وقت دكتر
داشته و آنها تا دير وقت به خانه نيامدند .من هم خيلي خسته بودم ،كمي اتاقم را جمع و جور
كردم و منتظر آمدن آنها بودم كه هرچه زودتر شب بخير بگويم و بروم براي خوابيدن.
صداي زنگ در دوباره افكارم را به هم ريخت ،كسي قرار نبود خانه ما بيايد ،مامان اينا بودند.
مادرم خيلي خوش���حال ميگفت :دكتر از وضع قلب بابات خيلي راضي بود .از اينكه عمل
موفقيتآميزي انجام داده اس���ت .من هم اظهار خوشنودي كردم و با آرامش به طرف اتاقم
رفتم ،كه مادرم صدام كرد و گفت رويا جان بيا دخترم باهات كار دارم .با همه خس���تگي به
طرف مادرم برگش���تم ،گفت بيا مادر يك خبر برات دارم ،از نگاه مادرم هيچي نفهميدم نه
خوش���حال بود ،نه ناراحت ،دنبال شنيدن خبر بودم كه پدر گفت فكر بچه رو درگير نكن...
با كنج���كاوي دنبال حرف پدر رو گرفتم .ولي مادرم گفت در هر صورت رويا بايد در جريان
باشد .دخترم خانم زند امروز به من زنگ زد و براي پسرش از تو خواستگاري كرد و گفت ما
خيلي از دختر شما خوشمون اومده و اميدواريم كه قسمت بشه تا باهم وصلت كنيم ،ظاهرا ً
پسرشون از رفتار و شخصيت تو در شب ميهماني خيلي خوشش اومده.
ش���نيدم نميدانستم چي بايد بگم ،از خوشحالي در پوستم نميگنجيدم
صداي قلبم را مي
توانستم از جايم بلند شوم و به رختخواب
ولي سعي ميكردم عكسالعملي نداشته باشم .نمي
ب���روم .از طرفي بايد يك چيزي در جواب مادرم ميگفتم .با س���كوت به طرف اتاقم رفتم و
خوابيدم.
مطمئن ش���دم كه محمد هم از من خوش���ش آمده ،دنيا برايم رنگ ديگري پيدا كرد ،يك
طوري كه ساعتها خوابم نبرد و به همه چيز فكر
احساس رضايت و شادي خاصي پيدا كردم به
كردم .به آينده ،به زندگي مشترك با محمد ،به خانواده آنها و  ...صبح كه بيدار شدم ديدم
مي
مامانم پا ش���ده و داره صبحانه حاضر ميكنه ،از بيدار شدن مامانم تعجب كردم هيچ سابقه
نداش���ت آنقدر زود بيدار شود ،وقتي رفتم آشپزخانه ،ديدم مامانم ميگه دخترم اين خانواده
با تمام احترام و ش���خصيتي كه پيش ما دارند به درد وصلت نميخورند و من ميدانم كه در
خورند!
آينده با تو به مشكل برمي
اص ً
ال نميفهميدم مادرم چه ميگويد ،جرأت پرس���يدن دليل حرفهايش را نداشتم .تا اينكه
مادرم گفت :رويا تو مدتها به اين فرم زندگي و اين شرايط عادت كردي و خيلي سخت خواهد
بود كه بخواهي مرام و شكل زندگي تو تغيير بدهي.
به هر جان كندني بود پرسيدم مشكل اونا چيه مگه؟
مادرم گفت :اينها فوقالعاده مذهبي و معتقد به مسائل ديني هستند .آقاي زند با خانمش هر
خواني در خانه دارند
روند و هر سال چند بار مراسم روضه
س���ال به سفرهاي مكه و كربال مي
و زندگيش���ون با ما خيلي فرق ميكند .مادرش مي گفت رويا جون بايد چادري بشه و بعد
ازدواج با پسرم ديگه سر كار نره!
شد با كسي اين حرفها را
چه كار بايد بكنم ،اي كاش مي
دوباره از همه چيز نااميد ش���دم،
بردار نبود و دائم به
مطرح كنم تا ببينم تكليفم با اين افكار چيس���ت؟ ولي مادر محمد دست
مامانم زنگ ميزد و راجعبه اين وصلت صحبت ميكرد مامان من هم با تعارف و رودر بايستي

زده از خواب بيدار شدم .صداي مادرم را شنيدم
با صداي زنگ در از جا پريدم ـ دوباره وحشت
گفت بفرمائيد تو ،آقا بيدار هستند.
كرد و مي
كه با آقاي حس���يني سالم و احوالپرس���ي مي
شد كه صبحهاي زود به خانه ما
صداي پاي آقاي حسيني خيلي آش���نا بود .چند وقتي مي
ميآمد تا آمپولهاي پدرم را بزند و فش���ار خون او را بگيرد .هر روز بايد انسولين به پدر ميزد
گرفت .پدرم بازنشسته ارتش بود و بسيار مبادي
و گاهي هم آزمايش���هاي مخصوص از او مي
آداب و منظم ولي متاسفانه عالوه بر بيماري ديابت كه از جواني گريبانش را گرفته بود چند
برد و بعد از جراحي سختي كه پشت سر
شد كه از ناراحتي قلبي هم بسيار رنج مي
وقتي مي
گذاشته بود تحت نظر پزشك متخصص بود و مادرم از او مراقبت مي كرد.
***
از روزي كه س���ر كار نميروم ،زندگي برايم رنگ ديگري دارد .ديگر حوصله رفت و آمدهاي
فاميل را ندارم .از وقتي كه پدر جراحي ش���ده همه براي احوالپرسي به خانهمان ميآيند و
بايد از آنها پذيرايي كنيم و در خدمت ميهمانها باش���يم و به سواالتي كه راجع به بيماري بابا
آمدند .ديگر از دست
پرسند جوابگو باش���يم .فاميلهاي دور و نزديك براي ديدن بابا مي
مي
عمه و خاله و عمو و دايي خسته شده بودم .به محض اينكه مينشستند سوالهاشان را از من
كردند.
شروع مي
روياجون شنيدم س���ر كار نميري؟ حيف نيست سابقه كار تو از دست بدي و روز تا شب تو
خونه نشستي؟ ايشاال كي شيريني عروسي تو ميدي؟
گفتم :به خاطر بابا دو هفته مرخصي گرفتم از شنبه ميرم سركار.
كرد و زبانم را بند آورده بود ،اين مسايل هيچ ربطي هم به آنها
س���والهاي آنان ناراحتم مي
نداشت .با اين حال جسته گريخته يك جوابي به هر كدام مي دادم ولي از چهرة غمگين من
همه چيز مشخص بود.
***
اش براي
مدتي بود كه من محمد را ديده بودم .او پسر دوست پدرم بود .يكشب كه با خانواده
اش بسيار شايسته و موجه هستند
صرف ش���ام منزل ما دعوت شده بودند ديدم كه خانواده
من هيچوقت در ميهمانيهاي خانوادگي ش���ركت نميكردم و هر بار بهانهاي مي آوردم ولي
آن ش���ب خيلي دوست داشتم آنها را ببينم ،از بس پدر و مادرم تعريف آنها را كرده بودند .از
بعدازظهر كه از سركار آمدم با مادرم در آشپزخانه مشغول تهيه شام و ساالد و دسر بوديم تا
زماني كه نزديك آمدن آنها پدرم كه آدم منضبطي بود گفت:
ديگه كم كم ميهمانها ميرسند ،زودتر همه چيز را آماده كنيد و خودتان هم آماده شويد...
و رو كرد به مادرم و گفت :حواست باشد ،به رويا هم بگو...
برايم سوال بود منظور بابا از اين حرف چيه؟ ديدم مادرم گفت :خانواده زند كه امشب قراره
بودنشون كه خوب همكار پدرت هستند
بيايند اينجا كمي مذهبي هس���تند عالوه بر نظامي
كمي هم بايد ظواهر رو جلوشون رعايت كنيم.
ب���ا تعجب گفتم :يعني چه كار بايد بكنم مگه ما بي قيد و
نميدانستم چه كار كنم ،از خانواده خودم نااميد
بند هستيم ؟
بودم گاهي به مادرم ميگفتم كه يك صحبتي
م���ادرم گفت :نه ما هم مذهبي هس���تيم اما اونها خيلي
چيزها رو رعايت مي كنند .تو مواظب لباس پوش���يدنت
با خانواده محمد داشته باشيم شايد آنها در
باش و كمي حجابت را هم رعايت كن.
نظراتشان تجديد نظر كنند
خيلي سرسري و عادي از اين موضوع گذشتم و يك بلوز
آستين بلند و يك دامن معمولي و ساده پوشيدم و منتظر
آمدن ميهمانها ش���ديم .آنان آمدند ،مهماني خيلي خوب
برگزار شد .خانواده بسيار گرم و خوبي بودند .آقاي زند با
پدر از سابقه كارشون در ارتش صحبت ميكردند و خانمها
هم راجع به مس���ائل روز ،پسر آقاي زند هم كه فوقالعاده
س���ر به زير و نجيب بود .گاهي در صحبتهاي آنها شركت
مطمئن شدم كه محمد هم از من خوشش آمده،
كرد .بهرحال مهماني آن ش���ب
وگاه اظهارنظري هم مي
مامان
و
من
و
رفتند
ما
خانه
از
كه
گذشت و ساعت  12بود
دنيا برايم رنگ ديگري پيدا كرد ،يك احساس
مشغول جمع و جور كردن خانه شديم و آن شب به خوبي
رضايت و شادي خاصي پيدا كردم بهطوري كه
و خوشي گذشت .من نس���بت به محمد احساس خوبي
ساعتها خوابم نبرد
پيدا كرده بودم ولي هيچگونه زمينه بروز آن را نداش���تم.
در اين مدت به محمد زياد فكر ميكردم پس���ر خيلي آقا
و س���اكتي بود و هر وقت كه حرف ميزد ،جذابيتش چند
برابر ميشد.
او مرد آرزوهاي من بود .غرق در افكار خودم بودم و به طور
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