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خالصه:
تا حاال تو زندگیتون طوفان به پا شده؟! نه یک دگرگونی معمولی ،بلکه تحولی از جنس عشق ،عشقی به رنگ غم ،غمی از تبار
دوراهی ،دوراهی پر از تشویش و نگرانی...
قصه ی فاطمه هم از همینجا شروع شد.
حاال ایستادن یا شکستن؟! اعتراف یا تظاهر؟! موندن یا رفتن؟!
تصمیم با فاطمه است که تو این دوراهی چی رو انتخاب میکنه.
حکم فاطمه...
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مقدمه:
من افتادم و او رفت!
من از نگاهش برای کودکانه بودنم و تو گرفتار دلی شدی که درگیر دلی دیگر بود.
دستم را بگیر و دلم را دریاب تا دیگر محو خنده هایش نشود.
بامهربانیت ،دلت و غرور دوست داشتنیت که تو را جذاب میسازد ،مرا گرفتار خودت کن.
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 اه! اگه گذاشتی من بخوابم! فاطمه پاشو دیگه ،خیر سرت دانشگاه داری!اه باز این چتر اومد!
 تو کی اومدی؟ بابا یک ساعته اومدم .بلندشو دختر روز اول دانشگاهه ،اونوقت تو داری میخوابی؟ آناهیتا عزیزم ،قشنگم ،نفسم ،کشتی من رو! هزار دفعه بهت گفتم صبح کله سحر کالس برندار من وسط کالس خوابممیگیره.
 خودت رو نگیر بابا! من رو بگو اومدم با هم بریم .پاشو دیگه ساعت نه و ربعه .ساعت ده و نیم کالس داریم ،زود باش حاضرشو.
 باشه ،تو برو پایین منم االن میام. باشه دیر نکنی ها!بلند شدم .حوله ام رو برداشتم دوش گرفتم و بیرون اومدم .موهام نیازی به شستن نداشت .مام زدم و مانتوی مشکی کوتاهم رو
برداشتم.
شلوار یخی رنگم رو پوشیدم .جلوی آینه ایستادم .موهام رو بافتم و یه دسته از موهام رو فر کردم و مقنعهام رو سرم کردم.
یه نگاه به خودم توی آینه انداختم .صورتم گندمی روشن بود .چشمهام قهوهای تیره بود ،بینی کوچیکی داشتم ،ابروهام هم
پر پشت بود ،لب هام هم صورتی و برجسته بود.
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نشستم روی صندلی جلوی آینه و سریع آرایش کردم .از پله ها ُسر خوردم و پایین اومدم .خونمون دو طبقه دوبلکس بود طبقه
اول آشپزخونه ،یه اتاق خواب و سرویس حمام و دستشویی و هال بود.
طبقهی دوم چهار تا اتاق خواب داشت و توی هر اتاق خواب ،سرویس داشت.
ً
کف هر دو طبقه پارکت با کاغذ دیواری کرم قهوه ای تیره .اتاقم نسبتا بزرگ و تخت چوبیم سفیده و باالش قاب عکسهام رو
گذاشتم.
کاغذ دیواری اتاقم یاسی مالیم و روتختیم بنفش تیره .پرده ی اتاقم کرکرهای و روش عکس گل به رنگ بنفش داره .کمد و
کتابخونه و کمد لباسهام سفید و چوبیه .میز تحریرم سفیده و به جای فرش ،توی اتاقم پادری بزرگ پهن کردم.
 سالم مامی. سالم به دختر تنبلم!آناهیتا :چه عجب اومدی!
جوابش رو ندادم و رفتم آشپزخونه تا صبحانه بخورم.
آناهیتا :فاطمه بسه دیگه انقدر نخور .تازه باید دنبال مهشید هم بریم.
 باشه االن میام.کیفم رو روی دوشم انداختم و به سمت در رفتم.
 مامان من میرم یکم با بچه ها میگردیم .شب هم میریم شام میخوریم میام. باشه دخترم مواظب خودت باش.آناهیتا گفت:
 -خداحافظ خاله.
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 خداحافظ عزیزم.آناهیتا دختر خالمه ،هم سنمه .از کالس هفتم با همدیگه هم کالسیم .رفتم سمت ماشین دویست و شیش مشکیم ،داخل
ماشین نشستم.
 آنی کمربندتو ببند. باشه مامان بزرگ! فلشت رو آوردی؟ آره االن یه آهنگ مشتی میذارم.ضبط رو روشن کرد و آهنگ رو گذاشت.
 آنی ضبط رو کم کن. داریم گوش میدیم ها! کمش کن. اه بیا بابا!رفتم دم در خونهی مهشید .مهشید بهترین دوستمه مثل یه خواهره تا دوست .من همهی حرفهام رو یا به مهشید میگم یا به
آنا.
من و مهشید از کالس شیشم با هم دوستیم و سال بعدش که رفتیم هفتم ،آناهیتا به مدرسهی ما اومد و با هم مچ شدیم.
 -آنی یه زنگ به مهشید بزن ،دیرمون شد!
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از ماشین پیاده شدم و دم در خونشون رفتم؛ روم رو کردم سمت آناهیتا و داشتم باهاش حرف میزدم و همزمان در خونه
مهشید رو هم میزدم که یهو در باز شد و به جای اینکه دستم به در بخوره ،خورد تو سر مهشید بدبخت.
مهشید :دخترهی دیوونه چیکار میکنی؟ سه ساعت موهام رو صاف نکردم که تو بزنی داغونش کنی!
 خب بابا! بیا بغلم ببینم انقدر هم غر نزن.محکم بغلش کردم که فکر کنم استخوناش شکست.
آنا :زود باشید ،بیاید دیرمون شد!
سوار ماشین شدیم و به سمت دانشگاه حرکت کردیم .توی راه کلی مسخره بازی در آوردیم و گفتیم و خندیدیم .به دانشگاه که
رسیدیم ،ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم .دیدم یه ماشین شاستی بلند سفید بغل ماشینم پاک کرده.
وقتی از ماشین پیاده شد ،دیدم یه پسر تقریبا هم سن و سال خودم بود .شاید یکی دو سال بزرگتر .وای خدا چه جنتلمنی بود.
گفتم جنتلمن یاد آهنگ ساسی افتادم همین طور که داشتم پسره رو دید میزدم یکی محکم توی سرم زد .برگشتم دیدم
مهشیده.
 دختر روز اولی شروع نکن پسر بازی رو!بعد هم خندید و جلوتر از ما راه افتاد .آنا هم سری از تأسف برام تکون داد .منم یه چشم غره از اون قشنگ ها بهش نشون دادم
و رفتم دیگه اون پسر رو ندیدم تا...
آنا :الو سالم عشقم! آره با بچههام .تو چرا هنوز نیومدی؟ آها آره دیدمت.
 باز آویزون زنگ زد. باشه ساعت چند؟ باشه عزیزم بای. پارسا بود؟ آره االن میاد .یکم دیر بیدار شد دیر به دانشگاه رسید .گفت وقتی کالسها تموم شد با هم بریم بیرون. مگه قرار نبود خودمون بریم بیرون؟ خودت گفتی شام رو بیرون بخوریم. -ای بابا منظورم این بود با پارسا و من و تو مهشید بریم بیرون دیگه.
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 آره؟ بله.پارسا پسر عمهی آنا بود .هردوتاشون هم همدیگه رو دوست دارن .هنوز نه خاله میدونه نه کس دیگهای جز من و مهشید.
وارد کالس شدیم .چهارتا صندلی ته کالس خالی بود .رفتیم نشستیم .میشه گفت کالس بزرگی بود.
مهشید :بچهها اونا رو ببینید.
 ایش اصال قیافه ندارن! واقعا اینجوری فکر میکنی؟ ساکت استاد اومد .وا! این که همون پسر جنتلمن است! یعنی این استاده؟آناهیتا :چقدر َجوونه .بهش نمیخوره استاد باشه.
مهشید :شاید دانشجو باشه.
آنا :فکر نکنم.
پشت میز نشست و خودش رو معرفی کرد.
 سالم من سامان مهراد هستم و اولین تجربه تدریسم در ایران رو با شما دارم .نحوهی تدریس من متفاوته .کنفرانس وگروهبندی جلسهی آینده انجام میشه .دوست ندارم سر کالس مسخرهبازی دربیارید اما کالس نباید خشک و خالی هم باشه.
یه برگه از کیفش درآورد.
 من آشنایی باهاتون ندارم .اسمتون رو توی این برگه بنویسید.مریم که یکی از شیرین های کالس بود گفت:
 استاد مگه لیست ندارید؟ شاید بخوام با دست خطتون آشنا بشم.و اینگونه دهن مریم بسته شد .به همین زیبایی!
برگه همین جور دست به دست میشد تا به دست من رسید .منم یه اسم قشنگ برای استاد جان نوشتم .واال حتما که نباید
اسم خودم باشه .تازه خودش گفت کالس نباید خشک و خالی باشه.
شروع کرد به خوندن اسم ها.
 پارسا رادمنش ،آناهیتا کیا ،مهشید عظیمی ،عمو زنجیر باف؟!یهو همه گفتن:
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 بله!مهراد :این مسخره بازیا چیه؟
پارسا که قضیه رو فهمیده بود گفت:
 استاد خودتون گفتین عمو زنجیر باف.مهراد :کار کی بود؟
وای االن میفهمه.
مهراد :نمیخواین بگین؟ خب که اینطور .پنج نمره از ترم همتون کم میشه.
تا این رو گفت نگاه همهی بچهها سمت من برگشت .وای خدا چه آبروریزیای شد! دیدم خیلی ضایع شدم و آبروم جلوی همه
رفته با خونسردی بلند شدم و گفتم:
 من بودم استاد.تا این رو گفتم ،از عصبانیت قرمز شد و داد زد:
 بیرون!منم آدمی نبودم که التماس کنم .واسه همین کیفم رو روی دوشم انداختم .آروم -آروم قدم برداشتم و به سمت در رفتم ،در رو
باز کردم .برگشتم یه نگاه به استاد کردم و گفتم:
 بای بای.وقتی این رو گفتم همه خندیدن.
حقته پسرهی چلغوز! من رو میندازی بیرون؟
کال عاشق سربهسر گذاشتن استادها بودم .پارسال یه استاد پیر داشتیم خیلی باحال بود .انقد مسخرهاش میکردیم.
رفتم طرف سلف تا یه چیزی بخورم .اه بازم این پسره! حالم ازش بهم میخوره اما خوشگل بود .صورتش تو پر بود و بینی
متناسب با صورتش داشت .با موهای خوش حالت قهوهایش اما بیادب بود .روز ثبت نام باهاش دعوام شد .این چرا تو
کالسش نیست؟ حتما باز پیچونده.
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یه آب میوه با کیک گرفتم و نشستم سر یکی از میزها .یکم با گوشیم ور رفتم که چشمم به ساعت گوشیم افتاد .اوه دیر شد اینا
االن میان .سریع بلند شدم تا برم که پسرهی بیشعور زیر پا گرفت و با کله پرت شدم رو زمین .تا به خودم اومدم دیدم زمین
خونی شده.
 مگه مریضی؟ ببین چیکار کردی!پندار (پسره) :کم نه!

دست زدم به بینیم .دیدم عین آبشار داره خون میادُ .هل شدم ،نفهمیدم چیشد یهو چشمهام سیاهی رفت.
وقتی بهوش اومدم با دیدن قیافهی اون پسره روانی اخمام رفت تو هم .وقتی دید بهوش اومدم ،کنارم اومد ،دستم رو گرفت و
گفت:
 معذرت میخوام فاطمه! نمیخواستم آسیب ببینی.با عصبانیت دستم رو از دستش بیرون کشیدم و داد زدم:
 دستت رو بکش! چقدر پرویی! معذرت خواهی هم میکنی؟ برو گمشو بیرون گورت رو گم کن.مهشید و آنا اومدن .مهشید به پندار گفت بره بیرون .اومدن پیشم یکم با هم حرف زدیم .منم دروغ نگم کلی دربارهی اون
استاد اخمو حرف زدم .دکتر اومد و گفت بینیم هیچ آسیبی ندیده و الکی بزرگش کردم .رسما ضایعم کرد.
از بیمارستان بیرون اومدیم .از آناهیتا معذرت خواهی کردم:
 آنا ببخشید نشد با کامی بریم بیرون. دختر مخت تاب برداشته؟ ما شب میخواستیم بریم بیرون. آها راست میگی حواسم نبود.به ماشین که رسیدیم ،بچه ها من رو صندلی عقب نشوندن و آنا شروع کرد به رانندگی .انقدر حال ندار بودم که نپرسیدم کجا
داری میری .بعد از یه ربع ماشین رو نگه داشت.
آنا با لبخندی موذیانه برگشت سمت من و گفت:
 خیلی خب فاطمه خانوم بلند شو که باید بریم.با صدایی که فکر کنم فقط خودم شنیدم گفتم:
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 کجا؟ دانشگاه دیگه! چی؟! وا چقدر پرویی پاشو ببینم! من حالم خوب نیست بعد پاشم بیام دانشگاه؟مهشید که حسابی از بحث کردنهای ما خسته شده بود گفت:
 وای توروخدا بس کنید سرم رفت! آناهیتا راست میگه دیگه پاشو.بعدم چشمک زد و گفت:
 تازه دو تا کالس بیشتر نمونده.وقتی وارد کالس شدم ،همهی بچهها یه جوری نگاهم میکردن .منم با پرویی تمام و خیلی مغرورانه نشستم تا استاد بیاد.
آناهیتا و مهشید هم نشستن .وقتی استاد اومد تو کالس خشکم زد.
وای خدا اینکه مهراده! یعنی ما دوتا درس باهاش داریم؟ خدایا آخه چرا؟
روی صندلیش نشست .همه مثل من دهنشون باز مونده بود.
سامان :همونطور که میبینید ،من استاد دوتا از درسهاتون هستم.
شروع کرد به خوندن اسمها .به اسم من که رسید ،یه پوزخند مسخره زد بعدشم گفت:
 عمو زنجیر باف!یعنی اون لحظه قهوهای شدم.
بعد زل زد به من و گفت:
 یه بار دیگه مسخره بازی دربیاری توی دوتا کالسم راهت نمیدم.بعد شروع کرد به درس دادن .عوضی! کثافت! من رو ضایع میکنی؟ دارم برات آقا مهراد! صدای اس گوشیم بلند شد.
یواشکی نگاه کردم .مامانم پیام داده بود .بازش کردم «فاطمه زود بیا خونه مهمون داریم .دایی با خانوادش از خارج اومدن».
من :مامان مگه خودت نگفتی دایی خارج زندگی میکنه بعد پاشده اومده ایران که چی؟
 -فاطمه زود بیا حاال که داییت اومده کلی کار داریم .بیا کمکم کن.
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 باشه.یعنی ممکنه پسردایی داشته باشم؟ مثل خودم هم تک فرزند باشه؟ از تفکرات خودم خندم گرفت.
وقتی کالس تموم شد ،با آناهیتا و مهشید از کالس بیرون اومدیم و همه چی رو بهشون گفتم.
آنا :وای میشه منم بیام خونتون؟ میخوام دایی رو ببینم.
 دختر فعال مامی میخواد خانوادهی خودمون رو باهاشون آشنا کنه حاال بعدا شما رو هم دعوت میکنیم. باشه ولی اگه بچه داشتن بهم بگو.بعد چشمک زد و گفت:
 مخصوصا اگه پسر بود. بیخی بابا تو که پارسا رو داری .اگه پسر داشتن واسه خودمه ،شرمنده بچهها ولی خودتون باید با پارسا برید بیرون .من بایدبرم خونه البته قبلش شما رو میرسونم.
بچه ها رو رسوندم تا وقت بگذره و دیر برسم خونه تا مامان قدرم رو بیشتر بدونه.
رسیدم خونه در رو باز کردم و گفتم:
 سالم مامی سیندرال اومده واسه کار کردن...خواستم حرفم رو ادامه بدم که با دیدن صحنه روبهروم خشکم زد.
این که همون استاد گند دماغ خودمونه! اونا هم که دایی و زن دایی هستن.
وای خدا یعنی این پسرهی چلغوز پسردایی منه؟
همین طور که دهنم از تعجب باز بود ،گفتم:
َ
 ا استاد شما اینجا چیکار میکنید؟اونم که انگار از دیدن من تعجب کرده بود ،دستش رو به سرش زد و گفت:
 ای خدا این اینجا چی کار میکنه؟ عمه؟عمه؟! وای خدا انگار جدی -جدی این یارو پسر دایی منه!
زن دایی :پس این طور که معلومه همدیگه رو از قبل میشناسید.
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مامان همون موقع سرفهای کرد که یعنی سه ساعته اونجا وایسادی ،نمیای به مهمونا سالم کنی!
رفتم پیششون و گفتم:
 آم ...سالم خوش اومدین .من فاطمهام!دایی :خیلی ممنون دخترم .راستش ما اسمت رو میدونیم.
وقتی این رو گفت ،مثل کره آب شدم .میخواستم برم باال که آقای مزخرف (سامانخان) گفت:
 عمه جان میشه با دخترتون صحبت کنم؟ در رابطه با درسشونه...مامان :بهبه چه پسر مؤدبی البته که میشه ،فاطمه دخترم همراهیشون کن.
با تعجب به مامان نگاه میکردم که سامان گفت:
 دختر عمه میشه وقتت رو بگیرم؟ چرا که نه پسر دایی!پسر دایی رو با لحن مسخرهای گفتم که بهم پوزخند زدُ .بردمش اتاقم .تا فهمید از دید خارج شدیم ،سریع اومد توی اتاق و در
رو محکم بست .سمتش برگشتم و با عصبانیت گفتم:
 هیچ معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟جلوی دهنم رو گرفت .چسبوندم به دیوار و گفت:
 ببین بچه! من حوصلهی کار های مزخرف تو رو ندارم.میخواست به حرفش ادامه بده که هلش دادم .با ُهلی که دادم ،تکون نخورد و دوباره جلوی دهنم رو گرفت ،منم محکم
دستش رو گاز گرفتم .این بار خیلی محکمتر هلش دادم و گفتم:
 خیلی پرویی ،حتما می خوای مثل رمان ها بهم بگی نرو دانشگاه رو پر کن که فامیلیم ولی اینو بدون میرم به همه میگم .توهم هیچ غلطی نمیتونی بکنی پسرهی چلغوز!
با عصبانیت از اتاق بیرون رفت و در رو محکم بست .بیرون رفتم دیدم اوضاع خیلی خرابه گفتم:
 -ببخشید داد زدم.
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مامان :پس سامان کجاست؟
چی؟ مگه این پسره از اتاق نیومد بیرون؟
سرم و برگردوندم دیدم از اتاق مامان و بابا بیرون اومد .این تو اتاق مامان بابای من چه غلطی میکرد؟
منم بلند جوری که سامان بشنوه گفتم :خوابن (خداروشکر وقتی در اتاقم باز میشد ،تو دید نبود وگرنه میفهمیدن از اتاق
اومده بیرون) راستش خیلی خسته بودن خوابیدن.
مامان :آخی چقدر خسته بوده که خوابیده .اشکالی نداره هر وقت بیدار شد ناهار بخوره.
َ َ
اه اه نگاه کن مامان چقدر دوستش داره پسرهی روانی رو! همون موقع سامان اومد.
مامان :عمه چقدر زود بیدار شدی! بیشتر استراحت میکردی.
سامان :استراحت؟
ای خدا یعنی نشنیده من چی گفتم؟
شایدم شنیده موذی بازی درمیاره.
 مامان حتما تو اتاق من راحت نبوده دیگه.سامان قضیه رو گرفت و گفت:
 بله! آم ...راستش تو اتاق دخترتون راحت نبودم.مامان :راحت باش پسرم بگو فاطمه.
چی؟ همینم مونده بهم بگه فاطمه!
 مامان همون دخترعمه بهتره. چرا؟ خب بعد از بیست سال اومدن ایران یه دختر عمه نباید بشنوم؟ اصال بذار از خودش بپرسم .سامان جان خودت چی میخوای صداش کنی؟سامان موذیانه و جوری که فقط من بشنوم گفت:
 واال با این هیکلی که داره چوب خشک بهترین اسمه!منم مثل خودش گفتم:
 تو هم با توجه به قیافهات و اخالق َح َس َنهات ،بهترین اسم برات دراکوالست!داشت از عصبانیت منفجر میشد.
رو کرد به مامانم و گفت:
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 فاطمه ،یعنی فاطمه راحتتره برام! ولی تو دانشگاه باید فامیلیم رو صدا کنید. واسه همین میگم دیگه .باالخره دانشگاه باید با خونه فرق داشته باشه. پس باید آناهیتا هم با اسم صدا کنید. آناهیتا؟ خانوم کیا رو میگم ایشون هم دختر عمتون هستن. چی؟ بله.مامان که دید من و سامان آروم با هم حرف میزنیم ،گفت:
 بچهها بیاین ناهار بخوریم. ناهار چی داریم؟ استامبولی! مامان ما مهمون داریم اونوقت شما سیب زمینی با برنج درست کردی؟از وقتی یادم میاد از این غذا متنفر بودم .با این حال بعضی وقتا مامان درستش میکرد.
مامان :آخه عزیزم استامبولی غذای مورد عالقه داییته.
وای خدا نابود شدم چه ضایع شدم؛ ولی کجاش ضایع است؟خب دوست ندارم دیگه واال مگه زوره؟
زن دایی :خب ،فاطمه جان یه غذای دیگه بخوره.
مامانم واسه اینکه مثل همیشه تخم مرغ درست نکنم و جلوی دایی و زنش آبروش نره گفت:
 نه مهناز جون دخترم هر چقدر هم که از غذا خوشش نیاد غذا رو میخوره.با دهن باز مامان رو نگاه کردم .چارهای جز خوردن غذا نداشتم.
رفتیم سر میز نشستیم .همون موقع بابا اومد (.بابا مهندس ساختمون بود) منم مثل همیشه دویدم و بغلش کردم.
 سالم بابا جون!بعد در گوشش گفتم:
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 مهمون ها اومدن.اونم مثل من آروم و در گوشم گفت:
 باشه میشه لباسام رو عوض کنم؟بابا رو ول کردم و گذاشتم بره لباساش رو عوض کنه .بابا اومد و با مهمون ها سالم و احوالپرسی کرد.
غذا رو خوردیم .میز رو جمع کردم و ظرفها رو شستم.
خب آقای پسر دایی یه حالی ازت بگیرم .من رو خیط میکنی؟ دارم برات! سریع رفتم تو اتاقم .نمیشه تنها فکر کنم .زنگ زدم
به عشقم مهشید(.مگه فقط باید به دوست پسراتون بگین عشقم ،عشق اول من مهشیده .یه وقت ها میگم کاش پسر بودم
باهاش ازدواج میکردم آخه لعنتی خیلی جیگره .چشماش عسلی و سگ داره .موهاش بلند و تو مایههای قهوهای ،صورتش
سفید با بینی که از بدو تولد عملی بوده با لبای متناسب با صورتش) خاک تو سرم دارم چهره تفسیر میکنم .یادم رفت چیکار
داشتم میکردم.
زنگ زدم به مهشید.
مهشید :جانم عشقم؟
 باز کی بغلته ِافه میای؟ آدم نیستی باهات درست صحبت کنم .اگه کاری نداری قطع کن نه نه قطع نکنی ها! مهموناتون اومدن؟ آره بابا یه چیزی بهت میگم باورت نمیشه. بگو ببینم. به کسی نگی ها! نمیخوای بگی؟ حدس بزن پسره کیه. پسره؟ کدوم پسره؟ پسر داییم دیگه! داییم یه پسر داره. نه بابا صبر کن ببینم مگه رمانه؟ پسره از خارج اومده .تک فرزند هم باشه حتما استاد دانشگاهمون هم هست! هه -از کجا فهمیدی؟
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 چی رو؟ این که سامان مهراد پسر داییمه .کی بهت گفت؟َ
 باز تو رمان خوندی ت َو ُهم زدی؟ چند بار گفتم این چرت و پرت ها رو نخون. چرت و پرت چیه؟ بلند شو بیا اینجا ببینش. بیام؟ بیا دیگه. خب االن مهمون دارین .زشته جلو مامانت اینا! نه بابا چه زشتی؟ خوشحال هم میشن؛ پاشو بیا. -باشه به مامانم بگم ببینم چی میگه.

َ
سریع تلفن رو قطع کردم .حتی خداحافظی هم نکردم .چقدر زشت شد .اه ولش کن بابا .زنگ زدم به آناهیتا.

آنا :بله؟
 پسر داییته. کی پسر داییمه؟ چی میگی؟ فکر کنم مخت تاب برداشته .درست حرف بزن ببینم چی میگی زبون بسته؟ اون یارو سامان مهراد. خب؟ ای بابا چرا نفهم بازی درمیاری؟ میگم پسر داییته. چطور ممکنه؟ اگه فکر میکنی دارم چرت و پرت میکنم پاشو بیا خونمون .مهشیدم داره میاد. خیلی خب بذار به مامانم بگم دایی اینا خونه شما هستن اونم زنگ بزنه به مامانت ،راستی؟ چیه؟ از ِکی اومدن ایران؟ اینطور که مامان بهم گفت یه هفته ای میشه اومدن و تو این چند روز تو هتل بودن بعد مامان گفت بیان پیش ما. آها. زود بیای ها! خداحافظ. بای.خدا کنه زودتر بیان من دیگه نمیتونم این پسرهی فرنگی رو تحمل کنم.
از اتاق بیرون اومدم و رفتم طبقهی پایین .هیچ صدایی نمیومد .وا مگه خوابیدن؟
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اوه اینجارو! گوساله لم داده رو کاناپه داره چت میکنهِ .ا یعنی این کیه؟ یکم رفتم جلوتر پشت کاناپه وایسادم .زوم کردم رو اسم
ً
طرف .رها؟ رها کیه؟ احتماال جی ِا ِفشه بزار ببینم چی میگن.
 عزیزم اونجا راحتی؟ میخوای کلید ویالی لواسون رو برات بیارم؟( عوق چه عزیزمی واسه این بوزینه راه انداخته)
سامان :نه نمیخواد نگران باشی.
رها :اگه میخوای میتونم بیام باهم باشیم.
 نه نیازی نیست.خیلی آروم از پشت مبل اومدم بیرون .رفتم جلوش نشستم .سرش رو از گوشیش درآورد و یه نگاه بی تفاوت بهم انداخت .بعدم
رفت تو گوشیش .نکبت میمرد اینجوری نگاه نمیکرد؟ چی کار کنم؟ آها...
 راحتی؟ چیزی نمیخوای برات بیارم؟دوباره از اون نگاهها کرد بعد پوزخند زد و گفت:
 دستت اوف نشه یه وقت خدایی نکرده. شما نگران من نباش ،نگران رها باش.وای سوتی دادم!
 ها چی گفتی؟ نه من چیزی نگفتم! گفتم نگران نباش. نه بعدش؟ چیزی نگفتم. من یه چیزی شنیدم.چقدر این پسره پروئه بزار یه دستی بزنم ،پارچ آب رو برداشت و آب رو ریخت توی لیوانش .واسه من کالس میذاره.
 آها! رها رو میگی؟ همون که باهاش رفیقی؟آب پرید تو گلوش .هی سرفه میکرد .بلند شدم دو تا مشت محکم زدم تو کمرش تالفی امروز سر کالس رو درآوردم .یکم بهتر
شد.
 ناراحت نباش! به مامان بابات نمیگم پسر دایی( .باز هم با همون لحن مسخره پسر دایی رو گفتم). -از چی حرف میزنی؟ رها کیه؟
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 همونی که قراره کلید ویالی خالیشون تو لواسون رو برات بیاره دوتایی برید تو ویال عشق و حال دیگه. نه من نمیشناسمش. پس نمیشناسی بذار دایی رو صدا کنم.بلند شدم رفتم سمت پلهها که دوید دنبالم .دستم رو گرفت و دنبال خودش کشوند .یکجا ایستاد و گفت:
 باز هار شدی؟ رو مخ من نرو! بشین با هم مشکلتون رو حل کنیم. من مشکلی ندارم. چی میخوای؟ خب من در ازای اینکه کسی چیزی نفهمه چند تا شرط دارم. خب؟ یک سر کالس رام بدی ،دو سوال امتحانی ها رو بدی ،سه اینکه با من درست رفتار کنی!یهو نگاهش متعجب شد.
 نگفتم مثل رها باهام رفتار کن که قیافهات رو اینجوری میکنی و...تا خواستم به حرفم ادامه بدم ،دایی از اتاقشون بیرون اومد و ما رو توی اون وضعیت دید .وای خدا چه فاجعه ای!
دایی :بچهها؟
دیدم اوضاع خرابه و این پسره هم کنار نمیره ،گفتم:
 دایی ...راستش ...چیزه خب... نمیخواد توضیح بدی دخترم. اما دایی... نمیخواد چیزی بگین .چه اشکالی داره به هم عالقمند شده باشید؟ چی؟! نه بابا این چه حرفیه!سامان :آره دخترای زیادی دیدم ولی هیچ کدوم مثل فاطمه نبودن.
دهنم از تعجب باز شد .این چی داشت می گفت؟ یعنی عاشقم شده؟ منم دیوونم ها! این پسرهی سنگدل عاشق من بشه؟
هه این فقط بلده عاشق رها بشه.
صدای آیفون اومد ،سریع دویدم و در رو باز کردم.
خاله و خانوادش و مهشید بودن.
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 سالم خاله جون ،سالم عمو خوبین؟دوتاشون جوابم رو دادن.
 آرشام رو نیاوردین؟ (داداش آناهیتا)خاله :از دست تو! االن میاد.
آرشام اومد .دست هام رو باز کردم .اونم مثل همیشه بلندم کرد و تو هوا چرخوندم.
 دلم واست تنگ شده بود! منم دلم تنگ شده بود وروجک.دایی و سامان و زن دایی و مامان بابا اومدن پایین تا سالم کنن .منم فرصت رو غنیمت شمردم و دست آنا و مهشید رو گرفتم و
کشوندم باال.
آنا :دیوونه هنوز مثل آدم باهاشون آشنا نشدیم.
آناهیتا دستش رو از دستم بیرون کشید و به مهشید گفت برن .مهشید و آناهیتا حسابی با دیدن سامان تعجب کرده بودن و
دوتایی همزمان گفتن:
 استاد؟!سامان هم معلوم بود از دیدنشون خوشحال نیست .یه قیافهی مزخرف به خودش گرفت.
دختر ها رو تو اتاقم بردم.
 بشینین.آنا :بنال عزیزم.
 رفتم توی هال دیدم سامان داره چت میکنه با دوست دخترش و( ...همه رو تعریف کردم .دهن لقم خودتونین)مهشید :اصال بهش نمیخوره.
 بله واسه ما مغروره برای بقیه ببین چیه.آنا :وای دختره چقدر چیز بود.
 من میگم برید پایین حالشو بگیریم. بریم. بچهها برید پایین بگید استاد چیزی الزم ندارید؟پایین رفتیم ،آنا رو جلو فرستادم.
آناهیتا :استاد چیزی الزم ندارید؟
سامان هم غرورش رو حفظ کرد و گفت:
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 نه ،ممنون. بچهها سختتون نیست بگید استاد؟ سامان بگید راحتتره ها!مهشید :چرا! من یاد دانشگاه میافتم سخت هم هست کتابی حرف بزنم.
سامان با صورت سرخ به من نگاه کرد .منم سریع از اونجا رفتم .گوشیم رو برداشتم ،این دیگه کیه پیام داده؟
َ
اه پنداره .شماره من رو از کجا گیر آورده؟ پیامش رو باز کردم.
پندار :سالم عشقم خوبی؟ بینی عروسکیت چطوره؟ میشه یه عکس از خودت بفرستی؟
حالم بد شد و گریهام گرفت ،سریع خودم رو جمع و جور کردم و رفتم رو مبل سه نفرهای که آرشام و سامان روش بودن ،بغل
آرشام نشستم .آرشام قیافهتم رو دید و گفت:
 فاطمه خوبی؟سرم رو پایین گرفتم و با بغض گفتم:
 آره.آرشام با دستش سرم رو باال گرفت.
 باز گریه کردی؟ از کجا فهمیدی؟ بماند ،تعریف کن ببینم.یه نگاه به سامان انداختم که دیدم حواسش پیش ماست ،ولی روش رو اونور کرده.
 امروز یه استاد بیشعور من رو از کالس انداخت بیرون. اینکه عجیب نیست! همهی استادات یکی دو بار انداختنت بیرون. گوش بده .بعد رفتم تو سلف یه چیزی بخورم تا بچهها بیان .یه کثافت واسم زیر پا گرفت.کم -کم اخماش توهم رفت .سامان هم داشت گوش میداد اونم عصبی شده بود.
 چیزیت که نشد؟ خوردم زمین .اومدم ببینم چی شده یهو زمین پر خون شد .بعدش از هوش رفتم و بچهها بردنم بیمارستان ،االن هم پیامهای چرت و پرت داده.
 ببینم اون عوضی کی بود؟ ولش کن. -همون پسر خوشگله که خاطر خواهت بود؟
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 میشه انقدر نگی خاطرخواه؟ آره همون پندار! کی کالس داری با اون؟ شنبه. پس منم باهات میام ببینم اگه تنش میخاره بخارونم واسش. ِا اذیت نکن دیگه. همین که گفتم.سرم رو آوردم باال و دیدم سامان داره با پوزخند نگاهم میکنه .بعدش هم پاشد رفت ،وا این کجا رفت؟
یه ربع بیست دقیقه که گذشت ،همه متوجه نبودش شدن.
مامان :فاطمه مادر برو ببین سامان کجاست.
 مامان؟ برو دیگه!اه مگه قحطی آدمه؟ چرا من باید برم دنبالش؟
بلند شدم رفتم تو باغ .کجا رفته این پسره؟ بوی سیگار میومد .بوی سیگار رو دنبال کردم و دیدم رو تاب نشسته.
سرفهای کردم که سرش رو باال آورد.
 نمیای تو؟ بشین. چی؟ بشین.کنارش رو تاب نشستم.
 چرا مثل بچه ها گریه کردی بعدم خودت رو چسبوندی به آرشام؟من رو بگو فکر کردم میخواد بگه اون پسره کی بود اذیتت کرد .قلبم شکست ،اصال انتظار نداشتم همچین حرفی بزنه.
با عصبانیت بلند شدم و گفتم:
 خجالت نمیکشی همچین حرفی میزنی؟ من ِکی خودم رو چسبوندم به آرشام؟ اون رهاست که خودش رو آویزونت میکنهمن رو با اون آشغال مقایسه نکن.
بلند شد محکم دستام رو گرفت.
 یه بار دیگه راجع به رها اینجوری حرف بزنی ،من میدونم و تو! فکر کردی همه مثل خودت مشکل دارن که هر خریواسشون مزاحمت ایجاد کنه؟
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یه لحظه به جنون رسیدم و یه سیلی محکم خوابوندم توی گوشش و با بغضی که ترکیده بود ،گفتم:
 خیلی بیشعوری!و دویدم و رفتم خونه .مامان اومد و گفت:
 فاطمه چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ برو اونور مامان.مامان رو کنار زدم و رفتم تو اتاقم در رو قفل کردم و شروع کردم به گریه کردن.
"سامان"
اصال حواسم نبود نباید این حرف رو بهش میزدم؛ ولی اونم نباید راجع به رها اینجوری حرف میزد .چی کار کنم؟ یعنی برم
معذرت خواهی کنم؟ نه بابا واسه چی معذرت خواهی کنم اون زد تو گوشم ،من معذرت خواهی کنم؟ خب من اول بهش
توهین کردم که همچین کاری کرد .آره! بهترین کار همینه.
"فاطمه"
وای االن با خودشون چی فکر میکنن؟ اصال به درک! به هرچی میخوان فکر کنن ،برام مهم نیست.
صدای آرشام از جلوی در اتاقم میومد.
آرشام :فاطمه جان میتونم بیام تو؟
از بچگی وقتی حالم بد بود ،آرشام میومد و حالم رو خوب میکرد.
رفتم درو باز کردم و اونم اومد داخل.
 چرا گریه کردی؟ چی شد؟ آرشام خواهش میکنم سوال نپرس که اصال حالم خوب نیست.آرشام هم به خاطر اینکه میدونست حالم بده ،هیچی نگفت و بغلم کرد.
"سامان"
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رفتم توی خونه ،همه خیلی بد نگاهم میکردن .رفتم طبقه باال و جلوی در اتاقش ایستادم .صدای آرشام میومد که داشت یکی
رو دلداری میداد .در اتاق یکم باز بود .واسه همین تونستم داخل رو ببینم.
به به همدیگه رو بغل کردن! نه این دختره واقعا مشکل داره که آرشام رو اینجوری بغل کرده .من رو بگو خواستم معذرت خواهی
کنم .برگشتم تو اتاقم تا این صحنه حال بهم زن از جلو چشمم بره.
"فاطمه"
آرشام باعث شد دیروز رو بگذرونم و کمکم کرد حالم خوب بشه.
لباسهام رو عوض کردم و پایین رفتم .مامان داشت قربون صدقه یکی میرفت .خداکنه سامان نباشه که بخدا حالم بهم
میخوره .رفتم پیششون .دایی و زن دایی و مامان و بابا نشسته بودن .پس سامان کو؟
به من چه! هر گوری میخواد باشه ،باشه .دیدم هیچ توجهی به من نمیکنن رفتم جلو و گفتم:
 صبح همگی بخیر.سرشون رو باال آوردن و جوابمو دادن.
حسابی کنجکاو شده بودم واسه همین پرسیدم:
 مامان میشه بپرسم قربون صدقه کی میری؟مامان :آرمان.
 آرمان؟! آره عزیزم! برادر سامان جان.خیلی سرد و جوری که انگار واسم مهم نیست گفتم:
 آهان.و بعد از خونه خارج شدم ،تو باغ رفتم .داشتم قدم میزدم که سامان رو دیدم .بهش اخم کردم و رفتم.
اون هم با نگاه تمسخر آمیزش رفتنم رو تماشا کرد.
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بعد از یکم هواخوری وارد خونه شدم .میز صبحانه رو چیده بودن .دنبال جای خالی برای نشستن گشتم ولی فقط کنار سامان
خالی بود.
مامان :فاطمه؟ چرا وایسادی؟
 خب کجا بشینم؟ وا خب بغل سامان بشین. خب ...چیزه ...میشه من پیش بابا بشینم؟مامان بهم چشم غره رفت چون بغل بابا خودش و دایی نشسته بودن دایی بلند شد و گفت:
 بیا دخترم جای من بشین.مامان :داداش شما بشین من جام رو عوض میکنم.
دایی :نه چه اصراریه! پیش پسرم میشینم دیگه فاطمه بیا بشین.
رفتم بغل بابا نشستم .از خجالت سرم رو پایین انداختم با این کارم اشتهام کور شد.
روم نشد زیاد بمونم .بعد از اینکه صبحانه خوردم ،بلند شدم و تشکر کردم که زندایی گفت:
 عزیزم تو که چیزی نخوردی. خیلی ممنون .االن کالس دارم میرم حاضرشم دیرم میشه.دایی لبخندی زد گفت:
 خب چه کاریه؟ االن سامان میرسونتت.به سامان نگاه کردم که دیدم یه چشم غره به من رفت.
 -نه من االن کالس ندارم.
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دروغگو! تو که بامن کالس داری پلشت.
 نه خودم میرم ممنون.به سمت پلهها رفتم .پسره شغال برای من کالس میذاره نمیدونه من اراده کنم چند نفر برام جون میدن( .حاال الکی مثال من
خیلی خوبم) معلومه که خوبم!
خود درگیری پیدا کردم.
در اتاقم رو باز کردم .خب من االن چی بپوشم؟
نه واقعا چی بپوشم؟
رفتم سمت کمدم درش رو باز کردم .دستم رفت سمت مانتو مشکیم ،کشیدمش بیرون .جلوی آینه نگهش داشتم.
 نه این خوب نیست.پرتش کردم رو تخت .مانتو زرشکیم رو که تا دو وجب باالی زانوم بود و برداشتم.
 نه تکراریه.همینطوری مانتو ها رو از آویز میکشیدم ببرون با جمله هایی مثل چقدر زشته یا تکراریه نمیپوشیدم.
خل شدم! انگار دارم میرم عروسی .نه من باید به این پسره ی سادیسمی نشون بدم من خیلی از اون سرترم .دستم رسید به
مانتو عسلی رنگم که جلوش زیپ میخورد نه زیاد ساده بود نه طوری که برای دانشگاه بد باشه .مانتوم رو برداشتم با شلوار
مشکی جذبم ،کفش مشکیم و کفشم که یکم پاشنه داشت و هم برداشتم من قدم صد و شصت و پنجه و با هیکلم کال خیلی
ریزه میزم.
سریع لباسهام رو پوشیدم .مقنعم رو سرم کردم .موهام رو بستم .چتری هام رو که بلند شده بود رو کج ریختم تو صورتم .یکمم
به موهام موس زدم که فر بشه.
دستم رفت سمت خط چشم که گفتم بیخی چشم باید سگ دار باشه درشت با جذبه .بهبه ،چه جیگریم من! یکم رژ مسی رنگ
رو زدم .ریمل رو زدم اوف چشم هارو!
از آینه فاصله گرفتم .ماشاال چه جذابم اعتماد به نفس رو داره آسمون و سوراخ میکنه .چه کنیم دیگه .یه نگاه به ساعت کردم
چی؟ من چهل دقیقه وقت دارم یعنی چی تو این ترافیک تا من برسم به دانشگاه کالس تموم شده.
کالسورم رو برداشتم رفتم پایین.
روبه جمع گفتم:
 من دیرم شده خدافظ.دایی :خدافظ دخترم.
بابا :عجله نکن تصادف کنی مواظب باش.
 -چشم
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اون اسکلم نبود .چه بهتر!
داشتم کفشام و میپوشیدم به مامان گفتم:
 مامان من دیگه میرم .دیر اومدم نگران نشو .خدافظ. فاطمه ،برای امشب یه لباس جدید بخر. نمیخواد کلی لباس دارم. رو حرف من حرف نزن! همین که گفتم. چشم.اول یه نگاه به ساعت کردم ،اینکه من رو راه نمیده .در زدم که گفت:
 بیا تو.درو باز کردم .یه نگاه به کالس کردم که مهشید سرش رو تکون داد که یعنی خاک تو سرت.
اومدم بشینم روی صندلی که سامان گفت:
 کجا خانم زمانی؟ من گفتم بشین؟ بفرمایید بیرون. استاد این یعنی راهم نمیدید؟ خانم زمانی یه بار گفتم بفرمایید .وقت کالس رو نگیرید.برگشت سمت کالس و گفت:
 خب ادامهی مبحث...عوضی گاگول زشت ایکبیری! من یه حالی از تو بگیرم پلشت .من رو راه نمیدی؟
اومدم تو محوطه دانشگاه .خب من االن چیکار کنم؟
یک ،برم برای خودم خرید .دو ،برم خونه .سه ،برم بگردم .چهار ،زنگ بزنم دوست پسرم .پنج ،بشینم توی محوطه.
خب گزینه ی چهار نمیشه چون من اصال دوست پسر ندارم .سه هم که نمیشه حوصلم سرمیره .پنجم که من اسکل نیستم دو
ساعت بشینم اینجا.
یه گزینه ششمی هم وجود داره که تلفیقی از گزینه یک و دو هست .برم خرید بعدشم برم ولگردی که من این گزینه رو
میپسندم .بله!
رفتم توی پارکینگ دانشجوها سوار ماشین جیگرم شدم .آخه تو چقدر عشقی ماشین خوبم!
استارت ماشین رو زدم .خب اول یه آهنگ ناناس گذاشتم.
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حاال کجا برم؟ اول برم سمت تیراژه خرید که کردم بعدش بریم یه چی بخورم دستم و گذاشتم رو شکمم و گفتم:
 ببخشید عزیزم چند وقته تو تقویت نمیشی ،من مقصرم که به تو نمیرسم عشقم.هوف روانی شدم این چه زندگیایه؟ ماشین رو یه جا پارک کردم .گوشی و کارتم و برداشتم.
قدم زنان رفتم .از جلوی هر بوتیکی رد میشدم میرفتم داخل ،یه نگاه میکردم .چه کنم دیگه بیکارم! داشتم از جلوی یه
لباس مجلسی فروشی شیک رد میشدم که یکی از لباساش حسابی چشمم رو گرفت .یه پیرهن بلند صورتی که روش
قلبهای صورتی کوچیک داشت و پشتش روبان میخورد و دو تا بند نازک شیشهای داشت.
داخل رفتم .سریع یه خانم اومد جلو گفت:
 سالم میتونم کمکتون کنم؟منم گفتم:
 بله ،بخشید اون پیرهن صورتیه که قلبهای ریز داره سایز بندی داره؟ بله عزیزم.یکم باهاش حرف زدم تا لباسی که اندازم باشه رو بهم بده .لباس رو پرو کردم .عالی شده بودم .حتما آنی و مهشید هم
خوششون میاد .ای خدا یادم نبود االن کالس دارم! از دست این سامان آدم فکر میکنه چون از کالس اون اخراج شده تو بقیه
کالسها هم راهش نمیدن.
لباسهام رو گذاشتم توی ماشین و به سمت دانشگاه حرکت کردم.
ماشین رو پارک کردم .لباسهام رو ببرم آنا و مهشید ببینن؟ آخه نمیتونم تا وقتی کالس ها تموم شه صبر کنم تا لباسم رو
ببینن .خب بعدش چیکار کنم؟ عیب نداره یه جایی میذارم دیگه.
خداروشکر انگار تازه زنگ خورده چون همه توی سالن بودن ولی از یه نظر هم بد بود .چون همه بخاطر کیسه های لباس و
کفشم ،خیلی بد نگاهم میکردن.
به انتهای سالن رسیدم که بازوم کشیده شد و من رو به سمت دیوار کشوند .برگشتم دیدم پنداره .ای خدا چرا این گیر داده به
من؟
پندار :به به فاطمه خانوم گل! چه خبرا؟
ببینم چی ها خریدی؟
پالستیکهای خریدم رو از دستم گرفت و توی پالستیک رو نگاه کرد.
 -چه غلطی داری میکنی؟ بده من ببینم!
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خواستم پالستیکها رو بردارم که محکم دستم رو گرفت.
 چیکار میکنی دیوونه؟ دستم شکست ولم کن! ول نکنم چی؟ مثال میخوای چیکار کنی؟دستم داشت خورد میشد و نمیتونستم کاری کنم تا این که دیدم پندار داره پشت سرم رو با ترس نگاه میکنه .بعدش دستم
رو ول کرد و گفت:
 اس ...استاد ...من ...چیزه...چی؟ استاد؟ برگشتم دیدم سامانه .وای خدا این چرا اینجاست؟
سامان یه نگاه سرد به من کرد و رو به پندار گفت:
 آقای افتخاری فکر کنم بدونین اینجا اسمش دانشگاهه .نظرت چیه حراست رو خبر کنم؟روبه من گفت:
 اینجا جای اینکار ها نیست.سرش رو تکون داد .پوزخند زد و گفت:
 البته از شما بیشتر از این هم انتظار نمیره.دلم برای خانوادتون میسوزه .فکر میکنن میاین اینجا آدم شین .دفعهی دیگه با حراست میام.
بعدش هم با تأسف نگام کرد و رفت.
با عصبانیت رو به پندار داد زدم:
 همین رو میخواستی؟ خیلی آشغالی!محکم تنهای بهش زدم و رد شدم.
قطره اشکی از چشمهام پایین اومد .نکنه بره به کسی بگه؟
اومدم توی پارکینگ تا سوار ماشین بشم .از دور مهشید رو دیدم که سمتم میومد.
 -آبجی چیشده؟ پندار گفت این خریدها برای توئه .بعد گفت اومدی پارکینگ ،چیشده؟
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 اون پندار آشغال چرا من رو ول نمیکنه؟ ها؟ چرا؟ واقعا نمیفهمم چرا یه آدم انقدر باید رو مخ و حال بهم زن باشه! از یهطرفم سامان جلوی پندار به من میگه خانوادت فرستادنت دانشگاه ،فکر کردن داری آدم میشی .این حرف یعنی چی؟ یعنی
من مشکل دارم که باید آدم بشم دیگه
 ولشون کن بابا به درک! دوتاشون خلن.بعد چشمک زد و گفت:
 راستی قبل از اینکه بیام اینجا خریدات رو دیدم .عالیه! واقعا؟ بله ،حاال میای بریم سر کالس؟ راست میگی اصال یادم نبود کالس داریم .انگار به پیچوندن عادت کردم .راستی آنا کو؟ خودت چی فکر میکنی؟ خب معلومه دیگه پیش پارساست.خریدها رو گذاشتم تو ماشین و با مهشید رفتیم سر کالس.
آناهیتا رو دیدم که داشت با پارسا میگفت و میخندید.
 آنا خانوم خوش میگذره؟ وای فاطی می خواستم بیام سامان اومد تو کالس به بهانه اینکه یه چیزی رو جا گذاشته من خواستم بلند شم گفت: بفرمایید بشینید خانوم کیا االن استاد میاد. لعنت بهش نمیدونم چیکارش کردم که اینجوری مثل...خواستم به حرفم ادامه بدم که مهشید گفت:
 فاطمه جان بفرمایید بشینید .باالخره کالس جای درسه مگه نه؟برگشتم سمتش تا بهش بگم چرا این حرف رو میزنه که با دیدن یه دختر َجوون ،دهنم رو بستم
دختره :خانم...
 آم ...زمانی هستم. بله .خانم نسبتا محترم زمانی! اگه غرغراتون تموم شد ،بفرمایید بشینید وگرنه محبورم مثل آقای مهراد بیرونتون کنم.وقتی این رو گفت ،کالس رفت رو هوا یاد روز اول کالس سامان افتادم که با پرویی از کالس رفتم بیرون.
ولی چه میشه کرد؟ نمیشه از همهی کالس ها بیوفتم بیرون.
هیچی دیگه کالس این دختره که فامیلیش هم فالح بود رو تحمل کردم .بعدشم کالس یه پیرمرد که بیچاره انقدر پیر بود
هیچی از حرفاش نفهمیدم.
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پارسا گفت آنا رو میرسونه منم با مهشید رفتم پارکینگ نشستم تو ماشین و استارت رو زدم.
 مهشید از داشبورد کابل بردار آهنگ بذار.مهشید :باشه .راستی مهمونی ساعت چنده؟
 ساعت هفت شروع میشه اکثر مهمونیامون تا ساعت ده ولی فکر کنم بیشتر طول بکشه چون مهمونی مال خانواده داییه.راستی لباس خریدی؟
مهشید :بله پس چی فکر کردی؟ معلومه که خریدم .انقدرم ناناسه ،حاال شب میپوشم ببین
 ساعت چنده مهی؟!مهشید :ساعت یه ربع مونده به پنج.
 پرهایم کجاست؟ طول میکشه تا برم خونه .اوف مامانم رو بگو.مهشید :ببین مامان بابام سرکارن .کسی خونمون نیست من میگم بریم اونجا سریع آماده شیم که اگه خونه شما دیر رسیدیم،
با مقنعه و مانتوی گشاد نباشید .خیلی ضایع هست.
 اینم میشه .پس وایسا من یه زنگ به مامانم بزنمهمونطوری که دنبال گوشیم میگشتم گفتم:
 وای سامان رو دیدی؟ خیلی بد شد .االن چی فکر میکنه؟شمارهی مامان رو گرفتم .وایسادم تا جواب بده .زدم روی اسپیکر.
مهشید :مگه مهمه؟ اونم یه خری مثل بقیهست که بیماری روانی داره و شکاکه.
 هی! حیف اون قیافه و... الو!با صدای مامان به خودم اومدم و به مهشید اشاره کردم که ساکت باشه.
 سالم مامان! فاطمه؟ تو تا االن کجا موندی؟ سریع بیا خونه به من که کمک نکردی حداقل بیا به خودت برس این مهمونی مثل بقیهنیست ها! شاید سر یکی به سنگ خورد اومد گرفتت.
 مامان مهشید سالم میرسونه من دیرم شده .تا بیام خیلی دیر میشه .میرم خونه مهشید اینا ،حاضر میشم میام. نمیگی شاید باباش خونه باشه؟ وای مامان چندبار بگم مامان بابای مهشید دوتاشون سر کارن. خب پس... -خداحافظ.
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گوشی رو قطع کردم .به مهشید نگاه کردم که دوتامون زدیم زیر خنده.
مهشید :دارم به امشب فکر میکنم که مامانت بگه فاطمه بلند شو با سامان برقص
وسط خنده اخمی کردم و گفتم:
 از االن دلم برای زن بدبختش میسوزه که با این همه شکاکی چجوری میخواد تحملش کنه .پسرهی جلبک! خوب شدخواهر نداره.
 ببخشید ولی از این خانواده بعید نیست! چطور؟ وا عزیزم معلومه دیگه .تا دیروز سامان بود ،االن آرمان اضافه شد. دیوونه!دوتایی خندیدیم و بعد خونهی مهشید رفتیم.
 مهشید به نظرت موهام رو اتو کنم یا فر کنم؟ میخواستم برم آرایشگاه که دیر شد. شینیون نکنی ها .یه مدل مو و آرایش ساده و دخترونه .حاال لباست رو بپوش من میام بگم چی بهت میاد. مرسی.رفتم لباسم رو از کاور درآوردم .جلوی خودم گرفتم و توی آینه نگاه کردم .پوست تقریبا سفیدم عجیب به لباس میومد .سریع
لباس و کفشم رو پوشیدم تا بیشتر از این دیر نکنم.
فکر نکنم لباس احتیاجی به ساپورت داشته باشه چون به اندازه کافی بلند هست .نشستم روی صندلی آرایش مهشید تا بیاد
نظر بده.
 مهی بیا ببین چه آرایش و مدل مویی بهم میاد. وایسا االن میام.هی سامان رو بگو از این به بعد راجع به من چی فکر میکنه؟! به خونوادمم بگه میدونم هیچی بهم نمیگن چون به من اعتماد
کامل دارن.
با صدای مهشید به خودم اومدم.
 فاطی چه لباست خوشگله تو تنت فوقالعادست. مرسی ،حاال به نظرت موهام رو چیکار کنم؟ من که میگم فر کنی بیشتر بهت بیاد چون صورتت پره. خودمم فرو بیشتر میپسندم .بابیلس داری؟ آره.بابلیس رو به برق زد و تیکه -تیکه موهام رو درست کرد.
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 پاشو که دیر شد. تو که هنوز حاضر نشدی. لباسم رو میارم اونجا میپوشم موهامم االن درست میکنم. خوش به حال شوهرت ،تو خیلی هنرمندی آرایشگری و...مهشید با خنده گفت:
 مگه خودت ناموس نداری؟ به َشوور من چیکار داری؟
باخنده سرم رو تکون دادم و گفتم:
 بدو دیرشد .مامانم عصبی میشه باز.مهشید راستی من مانتو ندارم یه چی بده بپوشم .نمیشه با مانتو مقنعه دانشگاه بیام.
 از کمد بردار. فاطی! بدو دیر شد ها!سوییچ رو به سمت مهشید پرت کردم و گفتم:
 ماشین رو روشن کن آجی.مهشید سرش رو به نشونهی تاسف تکون داد و سوار شد
ماشین رو روشن کرد که با عجله سوار ماشین شدم.
 هوف االن دارم به دخترهای آویزون فامیل فکر میکنم.مهشید :اون سامانی که من دیدم ،از االن باید به فکر کشته هاش باشی.
 ایش اون اصال قیافه داره پسره ی زشت چالغ؟ کم مونده به من بگه ...آشغال عوضی! دیگه اینطوری هم نیست ،قیافه داره ،پول داره ،اخالقم که با جذبهست. مامانم وقتی بچه بودن پیششون بود و به زن داییم کمک میکرد خب بعدش چی شد؟ هیچی دیگه داییم و خانوادش رفتن خارج پس مامانت حق داره انقدر سامان رو دوست داشته باشه .حاال بیخیال ولش کن .به نظرت آرمان چجوریه؟ چه میدونم بابا حتما مثل داداش اسکلشه دیگه. -خدا نکنه؛ من دوست دارم با تو جاریشم.

34

WWW.98IA3.IR

گرفتار دل_فاطمه زمانی و مهشید عظیمی کاربر نودهشتیا

با ناراحتی گفتم:
 چی؟ خدا نکنه من زن سامان پلشت بشم! االن داری این رو میگی .بعد از هر کلکل و دعوایی عشقه که به وجود میاد. این تو رمانهاست .عمرا من عاشق اون بشم.درحالی که فرمون رو میچرخوند ،جواب داد:
 نه فاطمه تو دور خودت یه دیوار کشیدی که هیچ پسری و توش راه نمیدی در صورتی که اینطور که فکر میکنی ،نیست.پسرا هم میتونن با احساس باشن و عشق بورزن.
 بیا از بحث شوهر و پسر ها بیایم بیرون ولی شیطون تو اینجور چیزا رو از کجا یاد گرفتی؟ عزیزم همه که مثل خودت نیستن. خب بابا بامزه مواظب باش به کشتنمون ندی! شما نگران نباش.ریموت پارکینگ و از تو کیفم در آوردم و زدم.
 اوه ماشاال همهی مهموناتونم که پولدارن.با حرفش به پارکینگ نگاه کردم.
 آخ جون! حتما پسرم دارن.مهشید با خنده گفت:
 عوضی! مهی تو برو من ماشین رو پارک میکنم. باشه زود بیا.ماشین رو پارک کردم .کیفم رو برنداشتم .خیلی بد میشد جلوی مهمونا با کیف دانشگاهم برم.
از پلههای ورودی باال رفتم .چه صدای آهنگی هم میومد .حاال اگه تولد من بود اینطوری نمیکردن.
در پذیرایی رو باز کردم.
که با دیدن سامان پشت در ،سکته رو زدم .از پشت محکم خوردم به نردهها.
_-آخ ...خدابگم چیکارت کنه .کوری اونهمه جا چسبیدی به در؟!
 هو آرومتر مهمونا نشستن .با اون صدات ،کورم خودتی که...بادست به خودش اشاره کرد و گفت:
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 این هیکل رو نمیبینی.وایسادم لباسم رو مرتب کردم .با دست کنارش زدم که انگار اصال مهم نیست .داخل رفتم .خیلی سعی کردم خانومانه رفتار
کنم قدمام رو آهسته برداشتم و خیلی با اقتدار راه رفتم.
مامانم رو دیدم که از دور می خواست بیاد من و امر و نهی کنه که با دیدن رفتارم سیخ ایستاد .خودمم از حالتش خندم گرفت.
فکر کنم برای بار دوم بود که مامانم به من افتخار میکرد .یه بار چون جواب عمهام رو دادم یه بارم االن.
سعی کردم سرم رو نچرخونم و پشت سرم رو نگاه نکنم .به مامان رسیدم که دقیقا جلوی میز یکی از دوستاش ایستاده بود.
یه لبخند ملیح زدم و سالم کردم.
خودم که با رفتارم خرکیف شدم .مامانمم همینطور.
مامانم که خوشحال دست من رو گرفت و آروم تو گوشم گفت:
 آفرین که به حرفم گوش کردی و یه لباس درست و حسابی گرفتی.بعد من رو به چند نفر آشنا کرد که من اصال نفهمیدم کی بودن یا چرا اصال تو این مهمونی هستن.
با یه ببخشید به سمت اتاقم رفتم تا مانتوم رو در بیارم.
مانتوم رو آویزون کردم که چروک نشه .شالمم درآوردم.
رفتم سمت دراورم تا رژم رو تمدید کنم .کارم که تموم شد ،از آینه فاصله گرفتم و یه لبخند ملیح زدم .یعنی اگه من امشب شوهر
نکردم .هر کی من و نخواد بیشک خره وگرنه من به این خوبی و خانمی .باوقارم که هستم.
در رو باز کردم .پله هارو آروم پایین اومدم .رفتم سمت زندایی و سالم کردم.
 عزیزم چقدر دیر اومدی! داشتم آماده میشدم ،ببخشید که دیر اومدم. آرایشگاه رفتی؟ آرایشت خیلی خوبه. نه مهشید خیلی هنرمنده .اون بهم کمک کرد. ماشالله! چقدرم خانم ،خیلی ازش خوشم اومده ایشاال که عروس خودمهوات؟! مهشید؟
 برای سامان؟ نه اون که اهل اینکار ها نیست .آرمان رو میگم.سرم رو تکون دادم و گفتم:

36

WWW.98IA3.IR

گرفتار دل_فاطمه زمانی و مهشید عظیمی کاربر نودهشتیا

 آها.باصدای زنگ خونه به خودم اومدم و سوالی به زندایی نگاه کردم که با خوشحالی گفت:
 فکر کنم آرمان جانه.«مهشید»
ای بابا! مگه قرار نبود منو فاطمه با هم بریم باال؟
یعنی من این فاطمه رو ببینم دارم براش! چقدر دیر کرد.
یعنی یادش رفته؟ وا مگه میشه یادش بره؟ نه بابا حتما االن میاد ،عمرا یادش رفته باشه.
داشتم به فاطمه فکر میکردم .به اینکه برم باال یا منتظرش وایسم.
نخیر! مثل اینکه منو پیچوند .واقعا که...
 خانومی چرا سه ساعته اونجا وایسادی؟ درخدمت باشیم.یهو از فکر بیرون اومدم .برگشتم ببینم این پسره چی میگه.
 بله؟ چیزی گفتید؟پسری که به ماشینش لم داده بود زد زیر خنده.
 خل و چل! کجا؟ بودی حاال!بهش اهمیت ندادم و به راهم ادامه دادم که صدای قدمهایی رو پشت سرم حس کردم.
بازوم رو گرفت و من رو برگردوند که یه صدایی که توش آرامش موج میزد رو شنیدم:
 بچه دستتو بکش. به تو چه؟ نکنه دوست دخترته؟ اونش به تو ربطی نداره. عشقم این یارو رو میشناسی؟یا اخم گفتم:
 چی میگی تو روانی؟ دست از سرم بردار!همون پسره که مثل فرشته نجات من بود ،پسر رو کنار زد گفت:
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 گمشو برو خونتون دیگه نبینمت.با دست محکم هلش داد که افتاد زمین و سریع پاشد رفت .سرم رو باال آوردم که تشکر کنمِ .ا این چقدر جیگره!
موهاش رو! وای چشمهاش رو که دیگه نگم .هیکلی و از این چهار شونهای ها بود که زیادم گنده نبود .موهاش و چشمهاش
هم قهوهای که از نور حیاط برق میزد.
یه کت اسپرت سورمهای با شلوار و تیشرت مشکی .چقدر خوشگله .سعی کردم زیاد نگاه نکنم ضایع شم.
با صداش به خودم اومدم و گفتم:
 خیلی ممنون نمی... این چه حرفیه هر کسی بود همین کار رو میکرد! در هر صورت خیلی ممنون از لطفتون. نمیخواین برید داخل؟ هوا تاریکه به مشکل میخورین.لبخندی زدم و گفتم:
 ممنون االن میرم.هنوز چند قدم برنداشته بودم که خودش رو به من رسوند و گفت:
 منم باهاتون میام.سرم رو تکون دادم و گفتم:
 من تا حاال شما رو اینجا ندیدم!لبخندی زد که ردیف دندونهای منظم و سفیدش معلوم شد.
 من تازه اومدم .من آرمانم!به سرعت سرم رو سمتش چرخوندمِ .ا پس آرمان اینه! ماشالله چقدر فول آپشن! پولدار ،خوش قیافه.
 از آشناییتون خوشبختم .مهشید هستم! دوست فاطمم. فاطمه؟ منظورتون دختر عمهی منه؟ -بله.
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دم در رسیدیم که در رو آروم باز کرد و گفت:
 بفرمایید.«فاطمه»
در باز شد و مهشید با یه پسره خیلی خوشگل داخل اومد .وای مهشید رو یادم رفت! خاک تو سرم.
عیب نداره .از یه لحاظ هم خوبه چون حتما با هم آشنا شدن.
زندایی به سمتشون رفت .مهشید با زندایی سالم و احوالپرسی کرد بعد پیش من اومد.
مهشید :واقعا دستتون درد نکنه فاطمه خانوم! مرسی که منو تنها گذاشتین.
 ببخشید توروخدا نمیدونم چیشد... میدونستی اگه آرمان نمیومد چی میشد؟ چرا؟ چیشده مگه؟ یه پسرهی احمق داشت چرت و پرت میگفت بهم. االن کدوم گوریه؟ خب بابا غیرتی نشو! خداروشکر آرمان اومد نجاتم داد .وای این چرا انقدر خوشگله کثافت؟! آره خداییش قیافش خوبه .خداکنه اخالقش هم خوب باشه. آره بابا خیلی خوبه! راستی آناهیتا کجاست؟ مثل اینکه ماشین باباش خراب شده ،گفتن یکم دیرتر میان. آخی چه بد شد. آره.دیگه حرفی نزدیم و به آرمان خیره شدیم که مجبور بود با همهی مهمون ها آشنا بشه.
یهو گمش کردم .کجاست؟
 مهشید؟ آرمان کجاست؟ وا مگه همین جاها نبود؟ دختر عمه؟برگشتم دیدم پشت سرمونه.
 ببخشید دیر اومدم پیشت .دیدی که باید پیش همهی مهمون ها میرفتم.وای چقدر ضایع! یعنی فهمید داشتیم نگاهش میکردیم؟!
 اشکالی نداره پسردایی. -یه فکری دارم.
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 چه فکری؟ بهتر نیست اسمای همو صدا بزنیم؟ فکر کنم اینجوری راحتتره .درسته مهشید خانوم؟مهشید با خجالت گفت:
 بله. باشه خیلی هم خوبه. آرمان؟َ
صدای یه دختر که آرمان رو صدا زد ،گوشم رو کر کرد .اه چه صدای مزخرفی داشت.
از دور یه دختره نزدیکمون شد .با موهای بلوند .لباسش هم یه پیرهن سفید کوتاه با یه دستمال سفید که به گردنش بسته بود
با یه کفش پاشنه بلند سفید که فکر کنم بیشتر از سه سانت نبود چون خودش معلوم بود قدش صد و هفتاده .چه ترکیب
مزخرفی! از سر تا پاش سفیده .انگار کفن تنش کرده و تازه از قبر بیرون اومده.
نزدیکتر که شد احساس کردم قیافش آشناست .یکم فکر کردم و فهمیدم بله! ایشون رها خانوم دختر خالهی آرمان و سامان
هستن.
رها :بهبه آرمان خان چه عجب ما شما رو دیدیم!
 کار داشتم دختر خاله.رها قهقهه زد و گفت:
 وای آرمان بس نیست انقدر کار؟ از سامان یاد بگیر. نیازی نمیبینم از سامان یاد بگیرم چون من و اون باهم فرق داریم .بگذریم ...دخترخاله (رها) نمیخوای با دختر عمهم آشنابشی؟
 باشه کجاست؟ ایناهاش.به من اشاره کرد .رها دستش رو جلو آورد و گفت:
 من رهام!از روی اجبار دستم رو جلو بردم و گفتم:
 -فاطمه.
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 باشه آرمان جون من برم پیش سامان .بای!بعد از اینکه رها رفت ،یکم آرمان باهامون حرف زد و بعدش رفت.
 فاطمه! آنا چرا نمیاد؟ قراره با پارسا بیان .ماشینشون درست نشد فقط مواظب باش جلوی مامانش اینا سوتی ندی. هوف اینم معلوم نیست چیکار میکنه.توی جمعیت مهمونا داشتم دنبال آنا میگشتم که با چیزی که دیدم موهای سرم ریخت.
 مهشید اون آنا نیست؟!با سر به جایی که آنا و پارسا دست در دست هم داشتن میومدن اشاره کردم.
 فاطی اینجا چه خبره؟! مامانش ببینه تیکه تیکشون میکنه!سرم رو تکون دادم و گفتم:
 چی بگم؟ حاال تو چرا وایسادی؟ برو اتاقم حاضر شو بیا دیگه. باشه پس من برم.سرم رو تکون دادم و رو یکی از صندلی ها نشستم
چرا من باید تنها باشم؟ این چه شانسیه؟! همه زوجن من اینجا تنها و بی کس.
حاال الکی مثال من خیلی با پسرها میسازم.
آنا و پارسا داشتن به طرفم میومدن .نزدیک شدن که بلند شدم و سالم کردم
آنا :بهبه فاطمه خانم ما رو نمیبینی خوبی؟!
با سر به پارسا اشاره کردم و گفتم:
 تو که سرت شلوغه عزیزم.پارسا که انگار تیکم رو فهمید ،گفت:
 خب من زندگیشم .باید یه فرقی بین من و شما باشه.برو گمشو پسرهی آشغال! زندگیم! اوق!
ولی اینا رو تو دلم گفتم که بهشون بر نخوره .واال حوصلهی دعوا ندارم که.
آنا :حاال اینارو بیخیال .مهشید کو؟
 داره آماده میشه ،توی اتاقمه.آنا و پارسا که رفتن ،خاله و شوهرش اومدن ولی آرشام نیومد .حتما اونم از این مهمونی ها متنفره.
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چقدر طول کشید تا مهشید بیاد .برم دنبالش یعنی؟
از روی بیکاری به رها و سامان نگاه میکردم.
به من گفت خونوادت فکر کردن میای اینجا آدم میشی ،من که خوبم.
این رها خانومه که انگار پسر ندیده هر کی میاد میپره بغلش و جان جان میگه بهش.
من امشب یه بالیی سر این رها میارم.
مهشید آروم -آروم از پله ها پایین اومد.
لباس آبیش اینقدر قشنگ و چشمگیر بود که آرمان با اینکه سرش شلوغ بود ،با چشم داشت میخوردش .پسرهی پرو!
لباس مهشید باالتنش دکلته بود .دامن پیرهنشم حالت ماهی داشت.یه آن یاد کارتون پری دریایی افتادم.
تو اون لباس محشر شده بود .خیلی شیک پایین اومد .سمت من اومد.
 وای دختر خیلی خوشگل شدی! تو اینو نگی کی بگه؟بعدش دوتایی زدیم زیر خنده.
موقع رقص که شد ،آرمان از مهشید تقاضا کرد باهاش برقصه .فکر کنم چشمش رو گرفته.
میتونستم برق خوشحالی رو توی چشم زندایی ببینم و البته نگاه پر از حسادت بقیه دخترها.
آنا رو همچین چسبیده به پارسا انگار ده ساله ندیدتش.
سامان رو! چه بگو بخندی با اون کفن پوش راه انداخته.
حوصلم سر رفته بود .از این مهمونیا خسته شدم ،دستی جلوم دراز شد سر بلند کردم که آرشام رو دیدم.
 آرشام؟ خاله گفت نمیای! آره خب نمیخواستم بیام ولی یادم افتاد تو نمیتونی توی مهمونی نباشی. خوب کاری کردی اومدی. نظرت چیه بریم توی باغ یکم قدم بزنیم؟ فکر خوبیه.بلند شدم که در کمال ناباوری آرشام دستم رو توی دستش گرفت .وا این چرا اینجوری کرد؟ ولش کن مهم نیست.
فتمون کرد.
داشتیم از سالن خارج میشدیم که مامانم اومد و ِخ ِ
ای خدا این چه شانسیه؟! حاال دو دقیقه خواستم برم تو باغ اگه گذاشتن.
مامان اومد جلوتر و نگاه بدی به آرشام کرد و گفت:
 -کجا به سالمتی؟!
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 مامان خسته شدم میرم یکم هوا بخورم!مامان دستم رو از دست آرشام بیرون کشید و گفت:
 اگه خسته شدی بیا با سامان برقص .یکم از اون رها یاد بگیر .خودت رو به سامان نزدیک کن .بیچاره زنداییت واسه اوندوستت نقشه کشیده ها!
من با بهت گفتم:
 مامان! خاله اگه میشه من با فاطمه کار دارم. نه االن زمان مهمونیه .بدو برو تو.باحرص برگشتم و روی یکی از صندلیها نشستم.
هنوز مامان و آرشام داشتن حرف میزدن .حرص رو توی چشم های آرشام و عصبانیت رو تو چشمهای مامان دیدم.
یعنی صحبتشون سر چیه؟ سر اینکه میخواستم باهاش برم تو باغ؟ مگه بچهام که اینطوری میکنه؟!
از عصبانیت داشتم منفجر میشدم .بلند شدم و از روی میز یه جام شربت برداشتم.
اکثرا تو مهمونیهای ما نوشیدنی الکلی سرو نمیشه یا اگر هم بشه ،من نباید بخورم چون بابا دعوام میکنه.
یه آن احساس کردم که چقدر بچه ننم .به همه چیم گیر میدن .انگار نه انگار من بیست و یک سالمه.
توی سالن چشمم به رها افتاد .من امشب یه جوری باید حرصم رو سر این در بیارم.
بلند شدم و خیلی آروم به سمتش رفتم.
با حرص گفتم:
 رها جون چیزی خواستی بهم بگو حتما.پشت چشمی برام نازک کرد و گفت:
 حتما عزیزم.اوق عزیزم!
یه جوری که مثال حواسم بهش نیست ،بهش نزدیک شدم و سعی کردم سرش رو گرم کنم.
 چند سالته عزیزم؟جام شربت رو آروم کج کردم.
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 بیست و سه سالمهیکم شربت ریختم روی لباسش و گفتم:
 خوشبختم گلم (آخه زیاد آشنا نشدیم چون خانوم همش آرمان رو مخاطب قرار داد).جام رو سریع از پشت روی میز گذاشتم و گفتم:
 من برم دیگه .خوش بگذره عزیزم.باصدای تو دماغیش گفت:
 همچنین عزیزم.سریع از اونجا دور شدم.
مطمئنم مامان به خاطر اینکه خاله بهش گفت آرشام نمیخواد بیاد ،ناراحته .شایدم بخاطر اینکه رها اومده و خودش رو آویزون
سامان میکنه یا به خاطر اینکه میبینه زندایی چقدر از مهشید خوشش اومده.
بیخیال بابا به من چه! سری اول رقص تموم شد .مهشید پیشم اومد و گفت:
 فاطی ببخشید تنهات گذاشتم .آهنگه لعنتی تموم نمیشد. اشکال نداره. خوبی؟ نه. چرا؟ میخواستم با آرشام برم قدم بزنم مامانم اومد گیر داد بهمون. آرشام؟ مگه خالهات نگفت اون نمیاد؟ آره! ولی بخاطر اینکه من تنها نمونم اومد. اوه! فکر کنم آرشام عاشقت شده. نه بابا دیوونه این چه حرفیه؟ آرشام اینجوری نیست ،نه! باشه تو اینجوری فکر کن ولی از نظر من عاشقت شده که با اینکه از مهمونی بدش میاد اومده اینجا .چقدرم بهم میاین. ولمون کن بابا! -حاال بیخیال ،قضیه آنا و پارسا رو نفهمیدی؟
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 نه خانوم همش چسبیده به آقا پارسا .انگار نه انگار ما هم هستیم. اه اه این از اون آدم هاست که ازدواج کنه دیگه سمت هیچ کس نمیره ،ببین کی گفتم. آره! به نظرت بریم از خالم بپرسیم؟ بیخیال فاطمه شاید اون چیزی که ما فکر میکنیم نباشه. چی چیو نباشه؟ دیگه از این واضحتر که دست تو دست همن؟ باشه بریم.با مهشید رفتیم پیش خاله و شوهرش .خاله تا چشمش به مهشید افتاد ،بهش چشم غره رفت .وا! اینا چرا با مهشید اینجوری
رفتار میکنن؟
 خاله جون یه سوالی داشتم. بپرس عزیزم. قضیه آناهیتا و پارسا چیه؟ اگه مهشید خانوم بذارن میگم.با عصبانیت گفتم:
 ببخشید ولی چه ربطی به مهشید داره؟ چرا شماها بهش گیر میدین؟ ها؟ مشکلتون چیه؟ این مهمونی برای اعضای خانوادست یا یه عده از دوستای نزدیک ،نه هرکسی که پاشه بیاد دام برای پسرهای ما پهن کنهمهشید :فاطمه من دیگه میرم تا یه وقت خدایی نکرده مزاحم نباشم.
مهشید به سمت اتاقم رفت تا لباسش رو بپوشه و بره.
سریع به سمت مهشید رفتم و گفتم:
 مهشید عزیزم ببخشید .خاله عادتشه اینجوری کنه. مهم نیست من بعد از این همه وقت میشناسمش.دستش رو گرفتم و به سمت گوشهترین صندلی سالن رفتم و نشوندمش.
 ببین مهشید االن همه میخوان دختراشون رو قالب کنن ،توام که ماشاال هم خوشگلی ،هم خوش هیکلی .خاله میترسهزندایی تو رو برای آرمان بگیره ،به دل نگیر.
 مهم نیست بیخیال.مهشید تو سالن چشم چرخوند که یهو قیافهاش حالت تعجبی گرفت.
رد نگاهش رو گرفتم که به رها رسیدم شربت رو روی پشتش ریخته بودم هرکی میدید فکر میکرد...
 -فاطمه! رها چرا اینطوریه؟
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سعی کردم خندم رو بخورم و گفتم:
 نمیدونم شاید اتفاقی افتاده.مهشید چشمهاش رو ریز کرد گفت:
 اتفاق دیگه؟ مطمئنی خودت نریختی؟انقدر ضایع بود کارم؟!
 خب دختره غلط کرده با من بد حرف میزنه .دخترهی فیس فیسو! سامان بفهمه بنظرت چیکار میکنه؟ آخ سامان! یاد اون نبودم .حاال چیکار کنم؟با جیغ -جیغ رها به خودم اومدم و دیدم نصف مهمون ها دارن بهش میخندن .شاید واقعا کارم بد بود.
سامانم عصبی با چشمهاش انگار دنبال کسی میگشت که روی من مکث کرد .با تهدید به من نگاه کرد و به سمت رها
برگشت .دستش رو گرفت و به سمت طبقه باال بردش.
وای چقدر بد شد بیچاره آبروش رفت .باید برم معذرت خواهی کنم.
بلند شدم برم باال که مهشید دستم رو گرفت.
 چیکار میکنی؟با بغض گفتم:
 برم معذرت خواهی کنم. االن نکن به اندازه کافی اعصابشون خورد هست .حاال درسته ازش بدت اومده ولی نباید اینجوری آبروشو میبردی.فردا:
مهمونی که تموم شد مامانم بخاطر اینکه رها لباسش داغون شده بود ،گفت خونهی ما بمونه .سامان هم با اینکه فهمید کار
من بوده ،هیچی بهم نگفت .خیلی عجیبه!
لباسهای دانشگاهم رو پوشیدم و رفتم پایین .فقط رها پایین بود و رو مبل دو نفره نشسته بود.
کنارش نشستم و گفتم:
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 رها! من واقعا متاسفم بابت دیشب باور کن عمدی نبود. آره جون عمه سامان (منظورش مامان من بود) تو گفتی و من باور کردم. درست حرف بزن. درست حرف نزنم مثال میخوای چیکار کنی؟ میخوای مثل بچه ها شربت بریزی روم؟ گفتم که عمدی نبود.با عصبانیت بلند شد و گفت:
 واقعا پرویی! روی لباس من شربت آلبالو ریختی بازم میگی از عمد نبود؟ پاشو ،پاشو برو دانشگاه وگرنه راهت نمیدن سرکالس.
سامان :رها چیشده؟ چرا صدات و گذاشتی رو سرت؟
 چرا از من میپرسی؟ از دختر عمهات بپرس که از عمد رو لباس من شربت ریخت. فاطمه تو از عمد این کارو کردی؟نمیدونستم چی بگم ،واسهی همین بلند شدم تا برم اما سامان دستم رو گرفت و گفت:
 با توام حرف بزن.انگار الل شده بودم .هیچی نمیتونستم بگم چون چیزی هم برای گفتن نداشتم.
خداروشکر آرمان اومد.
آرمان :سامان دستش رو ول کن.
 تو دخالت نکن. سامان!آرمان در کمال ناباوری توی گوش سامان زد .سامان افتاد رو زمین و نزدیک بود منم بیوفتم زمین که آرمان دستم رو گرفت که
نخورم زمین.
رها بلند جیغ کشید .ماتم برده بود .واقعا آرمان این کارو کرد؟!
آرمان دست من رو دنبال خودش کشید و با خودش به سمت ماشین برد.
ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد.
یکم بعد یه گوشه پارک کرد و رو کرد به من و گفت:
 باید با هم حرف بزنیم فاطمه. -دربارهی چی؟ دربارهی کاری که با برادرت کردی؟
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 معذرت میخوام که اونطوری رفتار کردم .راستش من اینجوری نیستم باور کن .فقط... باشه حرفت رو بزن دیرم شده! باشه پس من تو رو میبرم دانشگاه توی مسیر هم حرفام رو بزنم ،چطوره؟ خوبه. هفت سال پیش من عاشق یه دختر شدم.اون خوشگلترین دختری بود که من دیده بودم .سعی کردم فکرش رو از سرم بیرون کنم؛ ولی نمیشد چون پدرم مثل
خواهرش یعنی مادر تو عاشق رفت و آمده .واسه همین اون دختر و خانوادهاش باهامون رفت و آمد میکردن.
یه روز که رفتیم خونشون ،اون دختر خوشحال اومد خونه ،مثل اینکه با یکی آشنا شده بود .همه خوشحال شدن غیر از من.
چون من عاشقش شده بودم .خالصه اینکه پسره یکم که میگذره ولش میکنه .دقیقا یادمه هفت بهمن بود.
ِا هفت بهمن تولد مهشیده.
با صداش به خودم اومدم و گفتم:
 چیزی گفتی؟ آره رها افسردگی گرفت.با شنیدن اسم رها ،جوری سرم رو به سمتش میچرخونم که گردنم صدای شکسته شدن میده.
 رها؟! اوهوم رها .من عاشق رها شدم. خدای من! خب ...خب چجوری؟ آخه اون که االن با سامانه. وقتی رها حالش خوب نبود فقط سامان میتونست خنده به لبش بیاره. پس چرا سامان میترسید خانوادهاش بفهمن؟ تو از کجا میدونی؟ آم ...حاال بماند .جواب سوالم رو نمیدی؟ رها نمیخواست بفهمن. وا! خب تو چی کار کردی؟ فرار کردم. چی؟! منظورم اینه که رفتم ترکیه پیش یکی از دوستام .یکم که گذشت با هم یه شرکت زدیم .حاال بعدا بیشتر دربارش بهت میگم.خالصه اینکه...
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یه کلید گذاشت توی دستم و گفت:
 هر وقت خواستی فرار کنی ،بهم بگو .من کمکت میکنم .این کلیدی هم که دادم خونه ی خودمه ولی ازش استفادهنمیکنم .یه جورایی دکوریه .اگه خواستی بیای بهم بگو .با دوستام حرف میزنم اونجا استخدامت میکنیم چون به رشتهت
هم میخوره .ریاضی بود درسته؟
 آره خوبه.آرمان من رو به دانشگاه رسوند .نمیدونم چرا یه حس خاصی نسبت به آرمان داشتم .احساس میکردم خیلی خوب میتونم
باهاش حرف بزنم.
خیلی سخته آدم عاشق بشه و بهش نرسه.
امروز خونهی دایی بازسازیش تموم شده بود .بخاطر همین میخواستن به خونهی خودشون برن.
خیلی ناراحت بودم .بیشتر از هر چیزی بخاطر اینکه وقت نشد زیاد با آرمان آشنا بشم.
وارد دانشگاه شدم .امروز با سامان کالس نداشتم .پندار هم خدا رو شکر امروز کالس نداشت.
دانشگاه که تموم شد ،بیحوصله به سمت خونه رفتم.
نمیدونستم چرا احساس سنگینی میکنم.
نه بابا! چیزی نیست باالخره یهو خونه خالی شده ،بخاطر همین ناراحتم .آره دلیل دیگه ای نداره.
کی رو داری گول میزنی فاطمه؟ چرا نمیخوای قبول کنی که بخاطر رفتن آرمان انقدر ناراحتی؟
 نه بابا ندا خانوم این چه حرفیه؟ حاال درسته یه کلید بهم داد و گفت اگه خواستم میتونه بهم کمک کنه ولی دلیل نمیشه منهوا برم داره .تازه آرمان مهشید رو دوست داره .حتی فکرش هم مسخرهاست.
 باشه فاطمه ولی یادت نره من خود تو هستم و خوب میشناسمت پس الکی سعی نکن خودم رو خودت رو گول بزنی. شایدم حق با تو باشه ولی من باید با این مسئله کنار بیام که آرمان مهشید رو دوست داره.تقریبا چند وقتی بود که دایی اینا رفته بودن .برای من که همیشه تنها بودم ،وقتی دور و برم شلوغ باشه ،خیلی خوبه.
(حاال هی خودت رو گول بزن .تو عادت کردی به تنهایی .بگو دوست داشتم آرمان باشه نه اینکه دورم شلوغ باشه!)
سرم رو تکون دادم تا این افکار رو بیرون کنم.
به سمت سرویس رفتم و صورتم رو شستم .توی آینه به خودم نگاه کردم
نه اینطوری نمیشه .باید یه تغییری بکنم .دیگه از بیکاری دارم میترکم!
موهام رو رنگ کنم؟ نه خوشم نمیاد .یه دسته از موهام رو آوردم جلوی پیشونیم و نگاه کردم.
نه خوب شدم فکر کنم اگه چتری بزنم خیلی جیگر بشم.
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سریع بیرون اومدم و دنبال گوشی گشتم .حاال من گوشیم رو میخوام نیست.
اینم شانسه؟! پتو رو از روی تخت کنار زدم و سعی کردم همه جاش رو ببینم .نشستم روی زمین و دستم رو بردم زیر تخت تا
گوشی رو پیدا کنم.
مگه میشه نباشه؟ این چه زندگیه؟!
رفتم پایین.
من :مامان گوشیم رو ندیدی؟
 نه. حوصلم سر رفته. عیب نداره بیا به من کمک کن .کلی کار ریخته سرم. چرا؟ یه ماهه دایی اینا رفتن تو هم که هی بهونه درسهات رو میگیری نیای خونشون ،واسه همین دعوتشون کردم بیان خونمون. چی؟ البته عجیب هم نیست ،آخه شما عاشق مهمونی هستی. انقدر زبون نریز بیا به من کمک کن.داشتم ساالد شیرازی درست میکردم ولی فکرم جای دیگهای بود .وای اینجوری نمیشه .باید بفهمم اونم میاد یا نه.
ساالد که درست شد ،رو کردم سمت مامان و گفتم:
 مامان! آرمانم میاد؟ معلومه ،چرا نیاد؟ هیچی همین جوری.مامان برنج رو آبکش کرد و پیش من اومد .آروم گفت:
 دختر نکنه دلت پیشش گیره؟ نه بابا ،چه حرف هایی میزنی مامان حاال من یه سوال پرسیدم. باشه ولی فکر نکن من نمیدونم. چی رو؟ از وقتی دایی اینا رفتن ناراحتی. خب؟ اگه ربطی به آرمان نداره...هین بلندی کشید و گفت:
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 نکنه بخاطر سامانه؟ اوف ،مامان گیر دادی ها! من که هفتهای دو بار سر کالس میبینمش ،من میرم دیگه کم مونده ازم بپرسه عاشق پارسانشدی.
 نکنه شدی؟ مامان؟! باشه برو دنبال گوشیت.حسابی کالفه شده بودم .آخه گوشی من کجاست؟
تلفن خونه رو برداشتم و به گوشیم زنگ زدم.
صداش از طبقه باال میومد .رفتم باال وارد اتاق مهمان (اتاقی که آرمان اونجا بود) شدم.
گوشیم روی عسلی بود .برش داشتم خواستم از اتاق خارج بشم ولی مگه میشد؟ همه جای اتاق پر بود از عطر آرمان.
درسته میگن عطرهای خارجی موندگاریش زیاده .ببین هنوزم بوش مونده
ندا :بهبه فاطمه خانوم میبینم عاشقش شدی!
 نخیرم! من دارم دربارهی عطر حرف میزنم .چه ربطی داره؟ چرا من ندای درون تو شدم؟ ها؟ من چه میدونم. چقدر من بدبختم که گیر آدمی افتادم که حتی با خودش هم روراست نیست .باشه من میرمم .تو هم انقدر عطرشو بو کن تاخفه شی به قول خودت بای!
 آخه این درست نیست! نه ،من نباید عاشق آرمان باشم .اینجوری انگار به خواهرم (مهشید) خیانت کردم. فاطمه! بله مامان؟ کجایی؟ االن میام.رفتم پایین .مامان میخواست کلی غذا درست کنه تا هیچ چیز کم نباشه.
پیرهن قرمزم رو پوشیدم با کفش پاشنه بلند قرمزم که ازش یه آویز کوچیکه قلب آویزون بود ،پام کردم.
یه رژ قرمز پر رنگ زدم .موهام رو فر کردم و یکم رژ گونه صورتی کم رنگ زدم .یه خط چشم نازک هم کشیدم.
صدای زنگ خونه به صدا در اومد.
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در رو که باز کردم ،اول از همه چشمم به آرمان افتاد .کت و شلوار مشکی با پیرهن سفید و کروات مشکی.
وای خدا چقدر خوشگل شده بود!
فاطمه؟ مگه قرار نشد دیگه از این فکر ها نکنی؟
 فاطمه!با صدای سامان به خودم اومدم.
 بله؟ آخ ببخشید بفرمایید تو!سامان کت و شلوار طوسی با پیرهن سفید پوشیده بود یقهش هم باز بود.
مامان از آشپزخونه بیرون اومد و بهشون خوش آمد گفت.
 بفرمایید خوش اومدید.زن دایی :ممنون عزیزم .نمیدونین چقدر دلم براتون تنگ شده بود .راستی آقای زمانی نیستن؟ (بابای فاطمه)
 نه برای یکی از پروژههاش رفته لواسون.مامان :کاش بچهها دانشگاه نداشتن میرفتیم.
غذا رو که خوردیم ،همه نشسته بودن .منم حوصلم سر رفت ،واسه همین رفتم اتاقم.
تقهای به در اتاقم خورد.
 بفرمایید.فکر کردم مامانه یا آرمان ولی سامان داخل اومد .تا دیدمش ،سریع از تختم پا شدم که لبخندی گوشه لبش نشست.
وا! مگه این بشر لبخند هم بلد بود؟ چه عجیب!
 کاری داشتی؟ آره! ولی سر پا نمیشه. باشه بشین.به میز و صندلی ای که مامان گرفته بود تا روش بشینم و مشق هام رو روی اون انجام بدم ولی من همیشه زمین رو برای نوشتن
مشق ترجیح میدادم ،اشاره کردم ولی سامان رو تختم نشست.
با تعجب بهش نگاه کردم که گفت:
 ببخشید ولی کل روز روی صندلی میشینم.بخدا خشکم زد.
 -نه ...نه اشکالی نداره.
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 تو نمیشینی؟ چرا میشینم.نشستم و بهش خیره شدم .ریش و سیبیلش رو زده بود .وای چقدر خوشگل شده!
 ببخشید. چی؟ ببخش ...برای موضوع رها. نه من چرا ببخشمت؟ باالخره کار اشتباه از من بود ،من آبروش رو بردم.وقتی داشتم این هارو میگفتم ،صدام از بغض لرزید و اشک لعنتی چشمم رو پر کرد.
آخه االن وقت گریه است؟ روم رو ازش گرفتم تا اشکم رو نبینه که یهو به سمتش کشیده شدم .چی؟ نکنه دارم خواب
میبینم؟! سامان منو بغل کرد؟ چه عجیب!
«سامان»
نمیدونم چرا حس کردم زیادی فاطمه رو آزار دادم و االن هم احساس عذاب وجدان دارم.
مگه من نبودم که وقتی آرشام رو بغل کرد ،کلی حرف بهش زدم یا وقتی پندار مزاحمش شد فاطمه رو مقصر دونستم و فکر
کردم هر اتفاقی که توی دنیا بیوفته تقصیر فاطمه است؟ پس چرا االن بغلش کردم و دارم موهاش رو نوازش میکنم؟ یه لحظه
صورت رها اومد جلوی چشمم .نه من نمیتونم رها رو مثل نامزد قبلش ول کنم و برم سراغ یکی دیگه.
همون موقع فاطمه رو ول کردم و از اتاقش بیرون رفتم و در رو هم بستم.
پایین رفتم و کنار آرمان نشستم.

«فاطمه»
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انقدر از این کار سامان شوکه شده بودم که حتی نتونستم َپ ِسش بزنم و بگم مگه بخاطر همین که آرشام رو بغل کردم من رو
محکوم نکردی؟ پس چرا خودت داری همین کار رو میکنی؟ تازه رها هم توی زندگیت هست .فکر کنم دیوونه شده یا سرش به
جایی خورده .عیب نداره فردا باهاش کالس دارم و بازم با اون سامان بد اخالق روبه رو میشم.
بلند شدم اشک هام رو پاک کردم و آرایش داغون شدم رو مرتب کردم.
رژ لب رو که زدم و کارم تموم شد تقهای به در اتاقم خورد .وای خداکنه سامان نباشه که اصال نمیتونم توی صورتش نگاه کنم.
درو باز کردم که آرمان رو دیدم.
 نمیای پایین؟ همه سراغت رو میگیرن. چرا االن میام.خواستم از اتاق خارج بشم که آرمان صدام زد:
 فاطمه؟! بله؟ چیزه! هیچی فقط ...فقط میخواستم بگم حال دوستت خوبه؟خودم رو به اون راه زدم و گفتم:
 کدوم دوستم؟سرش رو پایین انداخت و گفت:
 -مهشید
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خندهی کوتاهی کردم و گفتم:
 آره خوبه ،اگه میخوای شمارش رو بهت بدم. نه دارم.وا این کی از مهشید شماره گرفت؟
 خب اگه داری پس حتما با هم در تماس هستین. نه راستش روم نشد بهش پیام بدم .زنگ هم نزدم. وا چرا روت نشه؟ تازه کل زندگیت توی فرنگ گذشته .به نظر من زنگ بزنی بهتره. اشکال نداره االن زنگ بزنم؟ نه چه اشکالی؟ من میرم پایین تو هم راحت زنگ بزن. مرسی ،راستی لباست خیلی قشنگه! ممنون.سریع پایین رفتم تا مزاحم آرمان نباشم .حاال که میبینم به مهشید بی میل نیست ،سعی میکنم زیاد جلوش نباشم.
برای مهشید خیلی خوشحالم چون دختره خیلی پاکیه.
توی زمان مدرسه که همه توی سن دوازده سالگی رل میزدن ،مهشید خوشش نمیومد به کسی وابسته شه و همین یه دختر
خودساخته ازش ساخته.
نه که بگم نباید رل زد و اینا؛ ولی فکر کنم برای یه دختر دوازده ساله خیلی زود باشه.
بگذریم! هرکی یه نظری داره.
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فکر کنم دارم خل میشم.
جدیدا منزوی شدم .زیاد نمیام توی جمع ،همهاش با خودم حرف میزنم .باید چند جلسه برم مشاوره .اینطوری نمیشه.
از پلهها که پایین اومدم ،پیش مامانم رفتم.
 کمک نمیخوای؟ تو که اصال نیستی .یکم بشین برو تو جمع واال تا چند روز پیش از سر و کول همه باال میرفتی معلوم نیست چته.حاال حتما باید تو جمع بگی گلم.
به مامانم اشاره کردم که جلوی دایی اینا انقدر به من لطف نکنه.
زندایی یه لبخند زد و گفت:
 ایراد نداره که گلم بیا پیش خودم.لبخند زدم و به سمتش رفتم.
 دوستت کجاست؟ نمیبینمش. خونوادش تازه از ترکیه اومدن و بیشتر وقتها سر کارن .واسه همین مهشید اکثرا میاد پیش ما چون من و مامانم تنهاییم.مامان سینی چایی رو گذاشت روی میز و روی مبل روبه روم نشست.
 مهشید خیلی دختره خوبیه من که عین فاطمه دوسش دارم.زن دایی :قصد ازدواج نداره؟
تا این حرف رو زد ،آرمان که تازه از پلهها پایین اومده بود ،گفت:
 کی؟!سامان چشم غرهای بهش رفت و سرش رو تکون داد.
زن دایی :مهشید رو میگم.
سامان با نگرانی به زندایی گفت:
 چطور؟زندایی :هیچی همین طوری میخواستم بدونم...
خندهای کرد و گفت:
 -حاال تو چرا داری جوش میزنی؟
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با صدای مامان که گفت بیا کمکم ،به سمت آشپزخونه رفتم که کمکش کنم.
 اومدم .خب چیکار کنم؟یه نگاه به من کرد .از اون نگاههایی که اگه میخواستی کمک کنی زودتر میومدی.
سرم رو پایین انداختم و با ناراحتی گفتم:
 ببخشید کمک نکردم مامان جونم. حاال نمیخواد اینطوری کنی .بیا کمک کن میزو بچینیم. چشم.داشتم لیوانها رو میچیدم که با صدای آرمان به خودم اومدم.
 فاطی میگم مهشید چجور دختریه؟تک خندهای کردم و گفتم:
 چطور؟ نه آخه میدونی ...خب ...چیزه... راحت باش بگو.سرش رو پایین انداخت و گفت:
 من ازش خوشم اومده .خواستم باهاش صحبت کنی با هم آشنا شیم. فقط آشناییت دیگه! چیز دیگه ای که نیست؟ آخه میدونی مهشید مثل خواهرمه .دوست ندارم چون پسرداییمی اذیتشکنی.
 نه فاطمه باور کن من از اون پسرها نیستم.ابرویی باال انداختم و سرم رو تکون دادم.
 باشه باهاش صحبت میکنم.تو یه حرکت محکم بغلم کرد که صدای استخونام رو شنیدم.
یاد خودم افتادم که همه رو اینجوری بغل میکنم.
 آرمان چیکار میکنی؟!ازم فاصله گرفت و دستش رو محکم به سرش کوبید.
 -آخ ببخشید هول شدم!
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خندیدم و سرم رو تکون دادم .برگشتم تا ببینم دیگه چی کمه که نگاهم توی چشمهای سامان قفل شد.
وا خل شده؟ چرا اینطوری نگاه میکنه؟! انگار تاحاال من رو ندیده.
با سر ازش پرسیدم که چیه!
اونم شونههاش رو باال انداخت.
مریض! رها جونت میدونه داری چه غلطی میکنی؟!
سر میز شام داشتم برای خودم ساالد میریختم که زندایی گفت:
 سامان پسرم خوبی؟!برگشتم ببینم چیشده که دیدم سامان زل زده به بشقابش و تکون نمیخوره.
آرمان زد به شونش و گفت:
 اگر دیدی جوانی بر درختی...سامان جملهاش رو قطع کرد و با سرش به گوشی و آرمان اشاره کرد و گفت:
 سرت تو کار خودت باشه عزیزم...زندایی وسط بحثشون پرید و گفت:
 پسرم اگه قصد ازدواج با رها رو داری کافیه بهم بگی.با این حرفش غذا جوری پرید توی گلوم که داشتم خفه میشدم.
مامان سریع برام آب ریخت و بهم داد.
آخ داشتم خفه میشدم! لعنتی االن باید یهویی اسم رها بیاد؟!
سامان :نه مامان این چه حرفیه؟ فقط ...رها بهم گفت بریم ویالی لواسونش.
آخه این چه شانسیه؟ هم ما اونجا ویال داریم هم اون عجوزه؟!
زن دایی :چه ایدهی خوبی! حاال که شما دانشگاه دارین ،فکر کنم بتونیم آخر هفته که از سه شنبه تا شنبه تعطیله بریم اونجا؛
مگه نه؟
مامان :آره فکر خوبیه ما هم میریم ویالمون پیش بابای فاطمه.
زن دایی :نه عزیزم این چه حرفیه؟ بریم ویالی رها جون .بگید مهشید جانم بیاد البته اگه میتونه.
آرمان :آره خیلی فکر خوبیه.
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تا االن ساکت بودها ،حاال که اسم مهشید اومد زبون باز کرد.
ولی فکر بدی هم نیست .اونجا میتونن بیشتر با هم آشنا بشن.
دایی :خواهر کوچیکه نمیاد؟ (مامان آنا)
مامان :واال نمیدونم .چند وقته تلفن رو هم جواب نمیده ،فکر نکنم بیان.
فردا
بعد از شام دیشب تا سه شب داشتم وسیلههام رو جمع میکردم.
خداکنه سامان امروز ازم درس نپرسه چون درسهای دوتا کالس دیگم رو بلدم ولی...
 فاطمه! بله مامان! زود باش حاضر شو دیر میرسی ها! باشه االن میرم.خب سوییچ رو که برداشتم .کلید هم که هست ،وسیله هامم که برداشتم ،کیف پولم هست .خب دیگه برم.
 خدافظ مامان. صبر کن ببینم تو که هیچی نخوردی. حاال توی دانشگاه یه چیزی میخورم. نه نمیشه بیا این لقمه کتلت رو بخور .ببین خیار شور و گوجه هم گذاشتم. کاش توی کیسه فریزر میذاشتی توی دانشگاه میخوردم. بیا همین االن بخور وگرنه نمیذارم بری. باشه.لقمه رو خوردم و رفتم پارکینگ .نشستم توی ماشین اما هرچی استارت زدم ماشین روشن نشد.
ای خدا آخه االن وقت خراب شدن بود؟
به مهشید زنگ زدم تا اون ماشینش رو بیاره (ماشین مهشید هم دویست شش ،ولی برای مهشید گوجه ایه)
شمارش رو گرفتم بعد از چند تا بوق جواب داد.
 سالم مهشید من ماشینم خراب شده .میشهه بیای دنبالم؟ سالم باشه نگران نباش! االن میام. مرسی عزیزم خدافظ.مهشید که اومد ،سوار ماشینش شدم .ای وای بازم یادم رفت! قضیه مسافرت رو نگفتم.
 چیزه ...مهشید؟ -هوم؟
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 امروز میخوایم با خانواده دایی بریم لواسون .گفتن بگم تو هم بیای. چه خوب ولی منو مامان بابام میخواستیم بریم شمال. ای بابا نمیشه بیای؟ توروخدا!_ راستش مامان اینا از خداشون هم هست چون خیلی کار دارن میدونی که حتی تعطیالت هم کار میکنن ولی بازم باید
بهشون خبر بدم.
 باشه عزیزم.رفتیم توی کالس ولی آناهیتا و پارسا نبودن .از موقع مهمونی آرمان به بعد دیگه نیومدن دانشگاه .خاله هم نه زنگ میزنه ،نه
میاد پیشمون.
کالس اول که تموم شد ،با مهشید رفتیم سلف غذا خوردیم و حرف زدیم.
 مهشید یکم حرف بزنیم؟ آره حوصلم سر رفته. خب! راستش یکم سخته برام گفتنش ولی باید بدونی. چی رو؟ آرمان از تو خوشش اومده .همین طور دایی و زنش. چی؟ بله واسه همین هم گفتن تو هم بیای که بیشتر با هم آشنا بشید. شوخی میکنی؟ وا چرا باید شوخی کنم؟ اونم درمورد همچین مسئله ای؟! نمیدونم ولی دروغ چرا! منم ازش خوشم اومده .به نظرم خیلی مهربونه .بگذریم چرا آناهیتا دیگه نمیاد دانشگاه؟ پارسا همنمیاد.
 نمیدونم واال هیچ خبری ازشون نداریم .زنگ هم میزنیم ،گوشی رو قطع میکنن.برگشتیم توی کالس .االن با سامان کالس داشتیم.
داخل کالس اومد .وای چقدر خوشگل شده بود با کت و شلوار خاکستری و پیرهن سفید زیرش.
ندای درون فاطمه :چشمم روشن فاطمه خانوم! میبینم که از آرمان به سامان رسیدی.
 ندا خانوم چه خبر؟ چند وقته نیستی خوش میگذره؟ حرف رو عوض نکن. خواستم جواب ندا رو بدم که با صدای سامان به خودم اومدم. خانوم زمانی؟ حواستون هست؟ -ببخشید استاد یه لحظه حواسم پرت شد.
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 خانوم ما میخوایم امتحان بگیریم اونوقت شما حواست پرت شده؟ امتحان؟! بله برگه بذارید رو میز.نزدیک بود گریهام بگیره .من درس سامان رو نخونده بودم .حقته فاطمه! نمیدونی این غیر قابل پیش بینیه؟
هرچیزی که از جلسه قبل یادم بود رو نوشتم .حسابی استرس گرفتم چون میدونستم نمره باال نمیگیرم.
وای االن وقت تموم میشه! وقتی سایهای رو باالی سرم حس کردم ،سرم رو باال گرفتم و با چشمهایی که از اشک پر شده بود ،به
سامان نگاه کردم .برگهها رو گرفت و توی پوشهش گذاشت.
بعد از کالس با مهشید رفتیم خونشون تا چمدونش رو برداره و به مامانش بگه که میخواد با ما بیاد.
باورم نمیشه االن با این موضوع امتحان باید سامان رو ببینم .عالیه!
قرار شد همه به خونه ی ما بیان .بعد با هم راه بیوفتیم و یه جورایی هم بریم تعطیالت هم بابا رو سورپرایز کنیم.
دایی و خانوادش (زن دایی ،سامان و آرمان) به اضافه رها اومدن .ایش این مگه نباید توی ویالش باشه؟ ولش کن بابا!
زن دایی خیلی از دیدن مهشید خوشحال بود .آرمان هم همین طور .روم رو سمت سامان کردم که دیدم بهم خیره شده و با یه
نگاه غمگین داره نگاهم میکنه.
مگه میشه نگاه سامان معنی جز تحقیر و تاسف داشته باشه؟
رها وقتی دید سامان به حرفش گوش نمیده برگشت و وقتی منو دید ،چشم غرهای رفت و بعد صورت سامان رو توی دستاش
گرفت .دیگه نگاهشون نکردم.
احساس میکنم یک چیزی کمه .فهمیدم ،آرشام .اون اگه بود ،حتما من رو درک میکرد و حتی میتونستم درباره امتحان
باهاش حرف بزنم.
درسته مهشید خواهرمه ولی حاال که شاده نمیتونم همه چی رو خراب کنم ؛ باالخره تقصیر خودمه اگه خودم رو گول نمیزدم
و نمی گفتم سامان امتحان نمیگیره اینجوری نمیشد.
این طور که من شنیدم قرار شد مهشید و آرمان با ماشین آرمان برن مهشید گفت ماشین خودش رو بیاره و زن دایی گفت
ماشین آرمان رو بذارن تو پارکینگ ما و با ماشین مهشید برن بعد به من گفت:
 -خب فاطمه جون تو چرا ماشینت رو نیاوردی؟
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 از صبح روشن نمیشه! ای وای! خب شما با ما (ماشین دایی و زنش) بیاینآرمان :مامان ماشین شما فقط جای یکی میشه چون پره وسیله است .بهتره با ماشین مهشید خانوم بیا
 نه پسرم ،نمیشه با یه عالمه ماشین بریم .به نظر من بهتره فاطمه با سامان و رها بره چون باالخره هم سن و سالن ،مامانفاطمه هم با ما.
رها :خاله جون من میخواستم تو راه با سامان حرف بزنم.
 خب حرف بزن عزیزم مگه کسی جلوت رو گرفته؟رها با حرص گفت:
 باشه خاله هر طور شما صالح میدونید.ماشین لعنتی االن باید خراب میشدی که من مجبور شم با سامان و رها برم؟
سوار ماشینهامون شدیم و راه افتادیم.
رها آهنگ گذاشت .تا به آهنگ دونفره سحر رسید ،رو کرد به سامان و گفت:
 آهنگ ماست!ایش همچین میگه آهنگ ما ،انگار خودشون خوندن.
وقتی نوبت به خوندن خواننده شد ،رها شروع کرد به خوندن:
انقدر همه جا خوبتو گفتم
از خوبیه تو پر شده عالم
من چشم حسود و کور کردم
انقدر که به چشمات میبالم
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هوا همیشه دونفره میشه با تو یا برعکس
دونفره میشه هوا همیشه با تو
دور سرت ستاره پر میزنه تو باشی
شانس در خونم و بی خبر میزنه
تو بودنت برکته دوست ندارم هیچ حرکت من ،بزنه تو ذوقت
بزنه دلت و عشقم
تو همه جوره جوری با من اصال نزن حرف دوری با من
داری میبینی چه حسی دارم به تو عشقم...
(سحر ،دونفره)
وای خدا سحر صدای اینو بشنوه بیخیال خوانندگی میشه.
نزدیک غروب بود که رفتیم دیزین و آش خوردیم.
بعد قرار شد بریم ویالی ما تا بابا رو ببریم ویالی رها و اونجا بمونیم.
رفتیم ویال .بابا رو که دیدم ،حسابی بغلش کردم.
همه به ویالی رها رفتیم .وای خدا چقدر ویالش خوشگله!
داخل که شدیم شاخ درآوردم.
دکور خونهاش با رنگهای سفید و طالیی بود.
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قرار شد من و مهشید توی یه اتاق باشیم و مامان و بابا هم یه اتاق .دایی و زن دایی الهام هم یه اتاق داشته باشن .فکر کردم
می خوان سامان و آرمان رو توی یه اتاق بذارن که رها گفت خودش و سامان توی یه اتاق باشن...
وقتی توی اتاقامون مستقر شدیم ،گوشیم زنگ خورد.
 وا مهشید آرشام زنگ زده چه عجب یکیشون زنگ زد .بدو جواب بده تا قطع نشده. الو بهبه آقا آرشام! چه خبر؟ خوش میگذره بهتون؟ فاطمه توروخدا با طعنه صحبت نکن! چرا نکنم؟ چند هفته است هممون رو پیچوندین .خواهرت هم که دانشگاه نمیاد. میدونم فاطمه! معذرت میخوام .باور کن میخواستم زنگ بزنم مامان و آناهیتا نذاشتن. چرا اونوقت؟ عروسی داریم!بلند گفتم:
 چی؟! آره ،آناهیتا و پارسا! چطور ممکنه پس چرا ما نفهمیدیم؟ داری شوخی میکنی نه؟ نه. وقتی خانواده پارسا فهمیدن که عاشق آناهیتا شده خیلی عصبانی شدن .حتی نمیدونستن پارسا بخاطر آناهیتا رفته اونرشته و دانشگاه تا با هم باشن.
 نه! آره بعد مامانم هم مخالفت کرد که ازدواج کنن .بابام چون موافق بود ،قبول کرد عقد کنن. چی؟ آره واسه همین یکم همه چی قاطی شد واسه همین زنگ نزدم .همش درگیر مشکالت خانوادهها بودیم. میدونی داری چیکار میکنین از پارسا شناختی دارین؟! درسته پسر عمته ولی بازم زیاد باهاشون رفت و آمد نمیکنین .منبه شماها چی بگم آخه؟ این از تو ،اینم از این آناهیتا .گفته باشم من عروسیش نمیام .بهش هم بگو!
با عصبانیت گوشی رو قطع کردم.
توی روزایی که میخواست مامانش رو بپیچونه با پارسا بره بیرون ،از من و مهشید مایه میذاره .حاال که داره شوهر میکنه
اصال نمیگه یه رفیقی هم بود.
اکثرا همهی دوستام یجوری من رو کنار زدن.
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با عصبانیت سری تکون دادم و رفتم پیش بقیه.
به سمت مامان رفتم
 با آرشام صحبت میکردم.لبخند حرصی زدم و گفتم:
 تبریک میگم خواهرزادت داره مزدوج میشه.مامان با چشمهای گرد نگاهم کرد و گفت:
 کی؟! آناهیتا خانم با پسر عمهاش.زندایی سری تکون داد و گفت:
 آرام بهم هیچی نگفت! پسر عمهاش همونیه که تو مهمونی بود؟!سرم رو به نشونهی مثبت تکون دادم.
 خوشبخت بشن.مامان :واقعا که ،دخترش داره ازدواج میکنه ولی هیچی به من نگفت.
رفتم باال .در اتاقی که با مهشید اونجا بودم رو باز کردم دیدم نشسته روی تخت و داره چت میکنه.
 با کی داری میچتی؟با هول سرش رو باال آورد و گفت:
 ها؟ چیگفتی؟!با سر به گوشیش اشاره کردم و گفتم:
 آرمان چطوره؟لبخندی زد و توی فکر رفت.
 رفتی توی فکرها شیطون ،حاال چی میگه!مهشید :فاطمه آرمان خیلی خوبه ،خیلی مهربونه! نمیدونم چطور بگم ولی من که ازش خوشم اومد.
لبخندی زدم و بغلش کردم.
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 تو لیاقت بهترین هارو داری آبجی .خوش بخت شی.محکمتر بغلم کرد و گفت:
 مرسی فداتشم.ازش جدا شدم و گفتم:
 خبر جدید رو شنیدی؟سرش رو به نشونهی سوالی تکون داد و گفت:
 نه چیشده حاال؟تک خندهای کردم و گفتم:
 باالخره یکی پیدا شد آنا رو ببره. آنای خودمون؟! مطمئنی؟ آره آرشام بهم گفت. کی میخواد بگیرتش؟ توروخدا نگو پارسا که غش میکنم. بله ،آقا پارسا. پس چرا به ما نگفت؟ عجب آدمیه! همینو بگو.از بیحوصلگی روی تخت دراز کشیدم و سرم رو با گوشیم گرم کردم .پایین رفتم.
 مامان حوصلم سر رفته ،ما اومدیم اینجا فقط تو ویال بمونیم؟ خوب شد اومدی عزیزم .میتونی بری خرید کنی؟ باشه چی میخوای حاال! تو برو حاضر شو لیست رو میدم برو بخر.باز بهتر از بیکاریه.
 باشه پس من برم حاضر شم.اومدم برم باال که محکم به سامان خوردم.
 -کجا میری؟
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اومدم بد جوابش رو بدم که پشیمون شدم.
 خرید. منم کار دارم بیا برسونمت.ابرویی باال انداختم و سرم رو تکون دادم.
در اتاق رو باز کردم .از توی کمد یه مانتوی جلو باز صورتی با شلوار اسلش طوسی برداشتم که بپوشم.
 مهشید شال طوسیم رو میدی؟ بیا. مرسی. کجا داری میری؟ مامان خرید داره. تنها میری؟ نه با یار دارم میرم ،خب تنها دیگه! فکر کردم سامانی ،آرشامی ،کسی باشه.لبخند مسخرهای زدم و گفتم:
 سامان! اون مثال یاره؟ آره با اون میرم. ایول! وا چرا خوشحال شدی؟ بابا طرف نامزد داره! باشه بابا ،برو تا رها نیومده. باشه خدافظ.لباسهام رو پوشیدم .گوشیم رو انداختم توی جیب مانتوم.
رفتم سمت آینه و از توی کیف لوازم آرایشم برق لب و ریمل رو برداشتم و زدم .کارم که تموم شد برگشتم سمت مهشید گفتم:
 چیزی نمیخوای؟! اگه تونستی یکم لواشک و اینجور چیزا بگیر بشینیم اون هارو بخوریم و غیبت کنیم. هه باشه.رفتم پایین و سامان رو دیدم .با هم سمت پارکینگ رفتیم که در جلو رو برام باز کرد.
حسابی از این کارش تعجب کردم .تعجب نداره ،خب ضایع است من عقب بشینم انگار سوار آژانس شدم.
 -فاطمه؟
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 بله؟ نشنیدی چی گفتم؟ نه حواسم نبود. باید راجع به یه موضوعی حرف بزنیم. درباره چی؟ امتحانت.سرم رو پایین انداختم .وای خدا حتما نمره نیاوردم.
ای بابا منم که سریع گریم میگیره.
با بغض گفتم:
 میدونم ،میدونم نمره نیاوردم ،بخاطر مهمونی...ماشین رو نگه داشت .روش رو برگردوند سمتم و گفت:
 داری گریه میکنی؟ نباید بکنم؟ با این نمرهی قشنگم.ُ
 نگران نمرت نباش. چرا؟ بهت نمره دادم. چی؟! برای من خوب نیست که معدل کالسم پایین باشه ،واسه همین بهت هفده دادم. خب خودم چند شده بودم؟ چهارده شدی.خب حاال همچین میگه نمره دادم ،فکر کردم نه شدم ولی بازم بهتر از چهاردهه.
 کجا میری؟ فروشگاه. باشه.به فروشگاه رفتیم .وقتی پیاده شدم ،تشکر کردم و خواستم برم که دیدم سامان هم پیاده شد.
 -کجا میای؟
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 مگه نمیخوای خرید کنی؟ آره. خب منم میام دیگه. مگه نگفتی کار داری؟ کنسل شد. آها.رفتیم فروشگاه و هرچی مامان گفت ،به اضافه خوراکی برای غیبت کردن با مهشید رو خریدیم .خواستم پول رو حساب کنم که
سامان نداشت و خودش حساب کرد؛ جدیدا چقدر جنتلمن شده.
خریدها رو گذاشتیم توی ماشین و به سمت خونه رفتیم.
وقتی رسیدیم رها طلبکارانه جلوی در وایساده بود.
 رها عزیزم چرا اینجا وایسادی؟رها جوابش رو نداد و به داخل برگشت.
خریدها رو داخل آشپزخونه گذاشتیم و یکم چیپس و پفک برداشتم تا با مهشید بخوریم.
رفتم باال که بازم رها رو دیدم .وسط پله وایساده بود و کنار هم نمیرفت.
 میشه بری اونور؟ میخوام رد شم! فکر نکن نمیفهمم چی تو سرته. چی میگی؟ من و سامان میخوایم ازدواج کنیم. خب؟ واقعا نمیفهمی خودت رو انداختی وسط ما؟ چی داری میگی تو؟ من به سامان چیکار دارم؟ معلوم نیست چیکار کردی که انقدر میترسی از دست بدیش.کنار زدمش و توی اتاقمون رفتم.
 سالم! سالم خوبی؟ چرا اعصابت خورده؟ رها اعصابم رو خورد کرده .میگه میخوام سامان رو ازش بگیرم. وا! حاال انگار سامان چی هست.مهشید چشمک زد و گفت:
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 نیست دیگه؟ اصال ولش کن بابا ،مثال اومدیم خوش بگذرونیم. دقیقا ،خب بیا بشین یکم پشت آناهیتا غیبت کنیم. فاطمه؟ جونم؟ چرا ما انقدر بد شانسیم؟با خنده گفتم:
 نمیدونم واال. نه واقعا چرا باید همه ولمون کنن؟ چون رو دادیم بهشون. دقیقا. باورم نمیشه آناهیتا این کارو کرد. منم عروسیش نمیرم .هر چند براش مهم نیست. خب نمیشه که باالخره دختر خالته! منم ضایعاست نیام چون باالخره توی همه مهمونیاتون هستم بعد برای عروسی اوننیام؟
 آره ولی من نمیام .یه چیزی رو بهونه میکنم نیام. نه توروخدا بیا ،.همین مونده نیای بگن حسودیش شده. راست میگی همین طور خاله گرامی... دقیقا. فاطی میگم بریم پایین ببینیم چه خبره یکم هم توی ویالی این دختره بگردیم. باشه بریم.به پایین رفتیم ،کسی پایین نبود .چرا هیچکس نیست؟
یکم که دقت کردم ،دیدم رفتن باغ .همه اونجا بودن غیر از رها.
 مهشید چرا رها باهاشون نیست؟ چه میدونم شاید حوصله نداشته یا مثال میخواسته استراحت کنه. -چی میگی؟ اومده اینجا که بگیره بخوابه؟ ببین سامان هم بیرونه ،بیا بریم ببینیم کجاست.
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 ول کن فاطمه دردسر میشه ها! بیا دیگه دارم از فضولی میمیرم. هه.پشت در اتاقش رفتیم .صدای رها میومد که داشت با تلفن حرف میزد:
 چرا نمیفهمی؟ ما قبال حرفامون رو زدیم؛ چی؟ پشیمونی؟ پشیمونی تو به چه دردم میخوره؟ ببین واسه من تنها چیزی کهمهمه سامانه نه تو .پس دیگه به من زنگ نزن .برو با همون مارال جونت.
قبل از اینکه رها از اتاق بیاد بیرون ،پایین رفتیم.
ً
نشستیم روی مبل که مثال خیلی وقته نشستیم و الکی خودمون رو مشغول حرف زدن نشون دادیم که رها اومد پایین و گفت:
 بچه ها شما نمیرین توی باغ؟ همه اونجان. چرا میخواستیم بریم.دست مهشید رو گرفتم و سمت باغ رفتیم.
مهشید :اگه میفهمید بدبخت میشدی ها! آبروت میرفت .این رها هم چند تا میذاره روش به سامان میگه.
سرم و تکون دادم و گفتم:
 آره خوب شد نفهمید .حاال ولش کن ،بیا تا اونجا بدوییم .خیلی آروم راه میری ،رو مخمی دیگه.مهشید چشم غرهای رفت.
 اوکی ولی مراقب باش اینجا همش سنگه.خندهای کردم و گفتم:
 باشه مامان بزرگ!سریع دستش رو ول کردم .به سمت درختی که گفتم پا تند کردم .داشتم میدویدم که محکم خوردم زمین.
صدای خندهی رها بلند شد .اومدم تکون بخورم ولی سرگیجه مانع حرکتم شد.
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صدای مهشید رو شنیدم که گفت:
 فاطمه چیشدی؟ گفتم نرو!محکم تکونم داد.
_ -چرا جواب نمیدی؟!
شونهام رو گرفت و به سمت خودش برم گردوند
چشمهام بسته بود و نمیتونستم عکس العملش رو ببینم
 هی چرا داره از پیشونیت خون میاد؟ کمک! خاله؟ آرمان؟ کسی نیست؟ چرا نمیاین؟به سمت رها برگشت و گفت:
 برو یکی رو صدا بزن .برو دیگه چرا وایسادی؟ از پیشونیش داره خون میاد .فاطی جونم؟ آجی؟ چرا جواب نمیدی؟صدای هق -هقش رو شنیدم و از اینکه توان جواب دادن نداشتم ،خیلی ناراحت بودم .با تمام توانم دستش رو فشردم تا
ناراحت نباشه.
خیلی آروم بهش گفتم:
 حا ...ل ...م ،ب ...ده...آروم من رو گذاشت روی زمین و گفت:
 االن میرم یکی رو صدا بزنم بیاد.صدای قدمهاش که نشون میداد رفته رو شنیدم .سعی کردم بلند بشم که سرگیجه ام زیاد شد و از هوش رفتم.
وقتی بیدار شدم ،یه پرستار باالی سرم بود و داشت با ِس ُرم ور میرفت .وقتی دید من بهوش اومدم ،گفت:
 چه عجب بهوش اومدی .خانوادهات کشتن مارو!بیرون رفت و در رو بست؛ یکم که گذشت ،در باز شد و همه داخل اومدن .حالم رو پرسیدن و خوشحال بودن از اینکه حالم
خوبه.
وقتی سرم تموم شد ،دکتر اومد و گفت:
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 خدارو شکر که زخم عمیق و بزرگ نبود که مجبور بشیم بخیه بزنیم .االن هم سرتون باید چند روز بسته باشه تا خوب بشه.کار های ترخیص رو انجام دادن و به ویالی خودمون رفتیم.
واقعا این رها نحسه .هم خودش ،هم ویالش!
قبل از مرخص شدن من وسایل رو برده بودن ویالی خودمون.
مامان گفت برم استراحت کنم .منم رفتم توی اتاقم اما دلم میخواست بدونم چیشد .رها رفت بقیه رو صدا کنه یا نه؟!
گوشیم رو برداشتم و شمارهی مهشید رو گرفتم.
مهشید :فاطمه خوبی؟ چیزی شده؟
 نه نگران نباش خوبم فقط زنگ زدم که بیای اتاقم. حاال یکم استراحت کن بعد میام. نه بابا چه استراحتی؟ توی بیمارستان به اندازه استراحت کردم. باشه االن میام.«مهشید»
یعنی فاطمه چی میخواد بگه؟ حتما میخواد ببینه وقتی بیهوش شد ،چه اتفاقی افتاد.
البته حق داره بدونه که چیشد .رفتم توی اتاقش .میخداست از روی تخت بلند بشه که گفتم راحت باشه.
روی صندلی کنار تختش نشستم که گفت:
 خب؟ چی خب؟ وقتی از هوش رفتم چیشد؟بله حدسم درست بود! میخواست همین رو بگه.
 خب ،رها رفت .فکر کردم میخواد بقیه رو صدا کنه .یکم که گذشت دیدم هیچکس نیومده ،رفتم دنبالشون. ِا من رو ول کردی؟! عجبا! وا تو بودی چیکار میکردی؟ توقع داشتی از همونجا جیغ بزنم؟خندید.
 بذار بگم دیگه .بعد که بهشون گفتم و اومدیم پیش تو ،شاید باورت نشه چون من هنوزم باورم نمیشه. چی رو؟ سامان تو رو بغل کرد و بردت توی ویال بعدم رفتیم بیمارستان. -نه! خداییش؟! چطور ممکنه؟! نه بابا حتما توهمی چیزی زدی .آخه باورش خیلی سخته.
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 آره واقعا .وای رها رو ندیدی! چیکار کرد؟ داشت از عصبانیت میترکید. آره خب حق داره بیچاره.نگاه کن توروخدا مثل نریمان و کورای توی عشق اجاره ای شدیم نشستیم داریم غیبت میکنیم.
خندید و گفت:
 دیوونه چجوری به ذهنت اومد؟ آره دیگه مثل اون ها غیبت میکنیم. یادته من واسه اینکه توی مدرسه سه ساعت اسمش رو نگیم ،رمزیش کردم؟ آره ُآجر. دقیقا.«فاطمه»
همینطوری داشتم با مهشید صحبت میکردم که صدای در اتاق اومد و مامان توی چارچوب در نمایان شد.
سینی دستش بود .اون رو روی میز کنار تخت گذاشت.
 ۶فاطمه برات شربت گذاشتم .با قرصت بخور دوباره سرگیجه نگیری .میوه رو هم پوست کندم که بهونه نیاری ،مهشید جان
عزیزم توام کارت تموم شد ،بیا پایین کمکم کن میز رو بچینم.
مهشید :چشم خاله جون االن میام.
مامان اشارهای به شربت کرد و گفت:
 همش رو بخوری ها!با لبخند نگاهش کردم و گفتم:
 چشم.مهشید :فاطی من میرم پایین بعدا میام پیشت.
بوسی براش فرستادم و ازش تشکر کردم.
روی تخت لم داده بودم و با یه دست از گوشیم رمان میخوندم و با اون یکی دستم میوهها رو تو دهنم میذاشتیم.
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رفتم توی تلگرام .همینطوری داشتم توی مخاطبینم دنبال پندار میگشتم تا ببینم برای پروژه چیکار کنیم که چشمم به اسم
سامان افتاد ،زدم روی پروفایلش .چقدر هم جذابه.
هی خدا کاشکی این با رها نبود .همینطوری عکس هاش رو میزدم کنار که رسیدم به یکی از عکساش که...
با رها بود .نمیدونم چرا ولی یه لحظه دلم گرفت .آخه این عملی چی داره؟!
من این همه جذاب تر و خوشگل تر! از تلگرام اومدم بیرون و بیحوصله گوشی رو انداختم روی تخت.
دراز کشیدم و به سقف زل زدم.
انقدر توی فکر سامان بودم که یهو به خودم اومدم.
فاطی تو چرا باید به یکی فکر کنی که به تو اهمیتی نمیده؟ سرم رو تکون دادم تا از این فکرها بیرون بیام.
در اتاقم زده شد .صدای آرمان رو شنیدم که گفت:
 فاطمه بیا شام. تو برو االن میام.بلند شدم و لباسم رو با شلوار جین تیره و تیشرت سفیدم که جلوش یه گربهی پشمالو بود ،عوض کردم .یه دستی به موهام
کشیدم و باال بستمش.
دستم رفت سمت برق لبم تا یکم از این بیروحی در بیام .صندلهام رو پام کردم .دستم رفت سمت در که چشمم به سینی
افتاد .برش داشتم تا ببرمش پایین.
از پلهها میومدم پایین که سامان چشمش بهم افتاد .اخمی کرد و به سمتم اومد.
سینی رو ازم گرفت و گفت:
 وقتی حالت بده چرا سینی به این سنگینی رو با خودت میاری؟ سنگین؟! کجاش سنگینه؟سری تکون داد و رفت تا سینی رو توی آشپزخونه بزاره.
چشم غرهای بهش رفتم .حرکت کردم به سمت آشپزخونه و پیش مهشید رفتم .دیدم داره ساالد درست میکنه.
 کمک نمیخوای؟مهشید :نه میترسم بزنی یه جا دیگت هم قناص کنی!
خندهای کردم و دستم رفت تا یه خیار بردارم که زد پشت دستم.
 -نخور دیگه.
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سری تکون دادم.
 خسیس! سامانه.قهقههای زدم که تازه فهمید چی گفت.
یهو جلوی دهنش رو گرفت.
 وای نفهمید که؟ نه بابا اون توی هال نشسته. شانس نداریم که یهو دیدی گوشش تیزه.سرم رو تکون دادم و گفتم:
 موافقم.مامان و مهشید و زندایی میز رو چیدن.
رها رفته بود پیش یکی از دوستاش که اینجا خونه داره .همه نشسته بودیم ،مهشید بغل دستم بود و آرمان کنارش ،سامان بغل
دستم بود .داشتم برای خودم برنج میکشیدم که نگاهش به بشقابم افتاد .سری تکون داد و آروم گفت:
 چقدر کم میخوری .همینه که نمیتونی جلوت رو ببینی میخوری زمین دیگه.چشم غره ای رفتم که یهو کفگیر رو برداشت و بشقابم رو پر کرد.
با چشمهای گرد نگاهش کردم و گفتم:
 چه خبره؟! مگه گاوم؟ حرف نزن بخور.برگشتم سمتش و توی چشمهاش زل زدم:
 ممنون که انقدر نگرانی ولی من احتیاجی به ترحم ندارم.نیشخندی زد و گفت:
 چرا باید نگرانت باشم؟جوابش رو ندادم و خودم رو سرگرم غذا خوردن کردم.
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پسرهی پرو همش تیکه می ندازه .بعد از اینکه با غذام بازی کردم ،بلند شدم که برم توی اتاقم.
 ممنون مامان.مامان :تو که هیچی نخوردی .اینطوری میخوای خودتو تقویت کنی؟!
سرم رو تکون دادم و گفتم:
 گشنم نیست! من میرم بخوابم شب بخیر.بقیه هم جوابم رو دادن .رفتم سمت پلهها که یه قطره اشک از چشمم اومد پایین .صدای سامان رو شنیدم که گفت:
 ببخشید من امتحان بچهها رو صحیح نکردم .ممنون بابت شام ،بااجازه.آره جون رها اگه صحیح نکردی پس از کجا میدونی من چند شدم؟ شایدم فقط برای من رو صحیح کرده.
سرم رو انداختم پایین و باال رفتم .صدای قدمهاش نشون میداد که پشت سرمه.
یکم که گذشت گفت:
 واقعا که خیلی بچهای که سر شام قهر میکنی.سرم رو آوردم باال که جوابش رو بدم.
ً
 اوال من قهر نکردم ،بچه هم خودتی! برو با همسن های خودت شوخی کن .دوما...یهو وسط حرفم پرید و گفت:
 فکر کردی اگه اشک تمساح بریزی همه فکر میکنن خیلی مظلومی؟دلم شکست اما به روی خودم نیاوردم.
دست به سینه وایسادم و نیشخند زدم.
 نظر تو مهم نیست .مهم نظر اونه که من رو همینجوری میپسنده.یهو صورتش قرمز شد و گفت:
 چقدر بیچاره ای که رفتارت رو برای هر کس تغییر میدی. بایدم این کارو کنم چون همه آدم ها یه جور نیستن که بخوام باهاشون یه جور رفتار کنم .بعدشم به تو هیچ ربطی نداره کهمن چیکار میکنم .پس ولم کن.
رفتم توی اتاقم و در رو محکم بستم .این سامان چرا انقدر توی کار من دخالت میکنه اه.
بیحوصله روی تخت دراز کشیدم .این تعطیالت تموم نمیشه بریم پی زندگیمون.
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رها از دیروز نیستش.
مهشید هم از وقتی با آرمان آشنا شده زیاد وقت نمیکنه باهام باشه و اما سامان هم همچنان از وقتی توی راه پله دعوا کردیم،
به من بی محلی میکنه و باهم صحبت نمیکنیم .البته قبلش هم زیاد باهم حرف نمیزدیم ولی جدیدا انگار کالفه است.
فردا قراره برگردیم تهران .حوصلم سر رفت توی ویال.
انقدر کالفه بودم پاشدم برم یه دوری بزنم .رفتم سمت کمد و مانتو اسپرت سرمه ایم رو برداشتم.شلوار لی آبی پرنگم رو که قد
نود بود ،پوشیدم .شال سفیدم هم برداشتم رفتم جلوی آینه که مرتبش کنم.
یکم ریمل به مژههام زدم که زیباییش دوبرابر شد .رژ کالباسی رنگم که خیلی مالیم بود رو هم به لبام زدم.
پایین رفتم .مهشید اومد پیشم و گفت:
 فاطمه کجا میری؟ حوصله ام سر رفته میخوام برم بیرون. باشه پس بیا با هم بریم. باشه برو حاضر شو.توی حیاط وایسادم تا مهشید بیاد.
در باغ باز شد و رها اومد.
بهم چشم غره رفت که گفتم:
 مشکلت چیه؟ پاشدی اومدی ویالی خانوادهی من ،اونوقت چشم غره هم میری؟ خیلی پرویی! مشکلم تویی.خواست از کنارم رد بشه که دستش رو گرفتم.
 مگه چیکارت کردم که مشکلت منم؟ چه خبره؟با صدای مهشید دست رها رو ول کردم.
مهشید اومد جلوی ما که رها گفت:
 خوبه دیگه ،دوتا دوستین دو تا داداش رو گرفتین توی دستتون و زندگی همه رو خراب میکنین. چه خراب کردن زندگی ای؟! چی میگی؟ -یه بار دیگه ببینم دور و بر سامان میپلکی بیچارت میکنم.
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 من به اون چیکار دارم؟ برو بابا روانی!دست مهشید رو گرفتم و از ویال بیرون رفتیم.
یکم با مهشید گشتیم و بعد برگشتیم ویال.
همه توی پذیرایی نشسته بودن و داشتن دبرنا بازی میکردن.
 سالم!بهشون سالم کردیم و رفتیم باال و لباس خونه رو پوشیدم.
رفتیم پایین که دایی گفت:
 بیاین شما هم بازی کنین.زن دایی :آره ،ما هم تازه شروع کردیم.
رها :وا خاله! نمیشه که از اول شروع کنیم.
 عیب نداره تازه داشتیم شروع میکردیم. اگه میخواین دوباره شروع کنید من میرم.زن دایی میخواست چیزی بگه ولی رفتن رها مانعش شد .سامان هم رفت پیش رها.
وقتی رفتن ،تا چند دقیقه همه ساکت مونده بودیم که آرمان گفت :خب! بهتره شروع کنیم .بیاین یه کاری کنیم بازی جذابتر
بشه.
مهشید :چیکار کنیم؟!
 هرکی که باخت باید ما رو مهمون کنه .حاال هر چیزی که جمع بگه.دایی :آرمان فکر نکنم کار درستی باشه.
من :چرا دایی خوبه ،اینجوری رقابت بیشتر میشه .مگه نه؟
بازی رو شروع کردیم و قرار شد مامان شماره ها رو بخونه.
به هر کدوممون سه تا برگه دبرنا رسید.
مامان :سی و پنج.
ای بابا من چرا سی و پنج ندارم .اه اینم شانس من.
مامان شماره هارو خوند و مهشید باخت.
آرمان :خب نظرتون چیه بریم رستوران مهمون من؟
من :نخیر نمیشه!
 -چرا اونوقت؟
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 چون مهشید باخت. حاال من یه شوخی کردم گفتم هرکی باخت باید بقیه رو مهمون کنه. آرمان جر زنی نکن دیگه .مهشید با جنبه است.مامان :فاطمه! مهشید مهمون ماست نمیشه که همه رو مهمون کنه ،بهتره من و بابات حساب کنیم .بقیه هم مهمون ما
چطوره؟!
مهشید :نه چه اشکالی داره همیشه شما خرج میکنید ،یه بار هم من ،اینجوری منم راحت ترم.
 آخه...دیگه صدای مامان رو نشنیدم چون توجهه ام به زن دایی جلب شد که آروم داشت با آرمان حرف می زد ولی چون من نزدیک
بودم ،گوشهام رو تیز کردم و شنیدم.
زن دایی :آرمان سامان و رها یکم عجیب نشدن؟
 چطور؟! من احساس میکنم یه مشکلی بینشون هست. چرا؟ اونا که خیلی با هم خوبن.فکر کنم احساس کردن من دارم صداشون رو میشنوم که ساکت شدن.
زن دایی سامان و رها رو صدا زد .مثل اینکه از در پشتی رفته بودن باغ.
قرار شد بریم رستوران و مهشید حساب کنه که حسابی مامان و بابا و آرمان و زن دایی و خود دایی از این موضوع ناراحت شدن.
حاال که فکر میکنم فقط من و مهشید با این موضوع مشکل نداشتیم.
زن دایی الهام سامان و رها رو صدا کرد.
با ماشینها رفتیم یکی از رستورانهای که کنار جاده.
همه میخواستن غذای گرون قیمت سفارش ندن ولی من کباب سلطانی سفارش دادم.
دسر هم بستنی سنتی سفارش دادم.
 وای نمیتونم نفس بکشم.مامان کنار گوشم گفت:
 وقتی انقدر میخوری همین میشه .خجالت بکش مهشید مهمونه. خب؟مامان میخواست جوابمو بده که مهشید گفت:
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 من برم حساب کنم.مهشید بلند شد که حساب کنه که آرمان هم بلند شد.
 کجا؟ میخوام یه دونه نوشابه برای خودم بگیرم مشکلی داره؟! نه میتونی بری.رفتن سمت صندوق بهشون خیره شدم.
نکنه آرمان زرنگی کنه و خودش حساب کنه؟!
وقتی دیدم مهشید کارتش رو داد به صندوقدار خیالم راحت شد.
راستی اینم بگم رها مرغ سفارش داد .سامان هم قیمه ،دایی و زنش هم قیمه خوردن .مامان بابا هم قورمه سبزی خوردن .منم
که کباب سلطانی خوردم.
وای چقدر زشت شد غذای من از همه گرونتر شد .تازه دسر هم خوردم.
وای عذاب وجدان گرفتم.
 فاطمه؟ بله مامان؟! -بلند شو بریم دیگه منتظر تو هستیم!

فردا
مهشید :فاطی دیر شدا نمیرسیم!
 اومدم ،اومدم! وایسا اینم بردارم.با زحمت زیپ کولم رو بستم.
امروز بر میگردیم تهران .کولم رو انداختم روی دوشم و پلهها رو یکی دوتا پایین رفتم.
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با عجله خودم رو انداختم توی حیاط ویال چون صبح دیر بیدار شدم و وسایلم رو جمع نکرده بودم ،دیر شده بود .با کنجکاوی
نگاهی به ماشینها کردم .االن باید سوار کدوم بشم؟!
رفتم به طرف ماشین بابا صندوق عقب رو باز کردم که کوله ام رو بذارم ولی صندوق عقب پر بود از وسیله .چون شیشه دودی
بود زدم به شیشهی ماشین تا یکی در رو باز کنه.
مامان و بابا که سرگرم صحبت بودن ،با دیدن دایی و زندایی که توی ماشین بودن قیافم آویزون شد.
یعنی چی؟! پس من کجا بشینم؟
مگه اینا برای خودشون ماشین ندارن؟!
 مامان جا نیست منم بشینم؟دایی :فاطمه جان برو سوار ماشین من شو .سوئیچ رو به آرمان دادم اون میرونه.
سری تکون دادم و به سمت ماشین آرمان رفتم.
 فاطمه!با تعجب برگشتم که دیدم سامانه.
ابروهام رو انداختم باال و سرم رو به نشونهی چیه تکون دادم.
اومد نزدیکتر و گفت:
 وقتی میبینی دو نفر به هم عالقه دارن ،نرو پیششون بزار راحت باشن .اون ها با اینکارت معذب میشن. -کیا؟!
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حرصی نگاهم کرد و به آرمان که پشت ماشین نشسته بود ،اشاره کرد.
با حالت مسخرهای به رها اشاره کردم و گفتم:
 رها خانوم راضیه داری با من صحبت میکنی؟! رها فرق میکنه .االنم حوصله کل -کل باهات رو ندارم.گوشهی مانتوم رو کشید به سمت ماشینش و در عقب رو باز کرد.
 سوارشو دیرمون شد .باید دو ساعت پیش حرکت میکردیم.با بیخیالی سوار شدم .از اینکه رها راه به راه ادا در میآورد که من اضافی هستم و هی به سامان توجه نشون میداد ،عصبی
شدم و با حرص هندزفریم رو از زیپ جلوی کولم برداشتم و به گوشیم وصل کردم.
همینطوری مشغول چت کردن توی گپ دوستای دبیرستانم بودم که متوجه شدم مهشید آنالینه.
رفتم پی ویش و رو پروفایلش زدم لبخندی روی لبم نشست .خوشحالم که آبجیم آرمان رو داره.
از روی بیکاری بهش پیام دادم:
 خوش میگذره؟!ایموجی خنده برام فرستاد و گفت:
 آره جات خالی.یهو یاد صحنهی تو رستوان افتادم و بهش گفتم:
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 آرمان چیزی نگفت که پول شام رو حساب کردی؟! نه.ابروهام ناخودآگاه باال رفت.
به پسردایی جنتلمنم نمیخوره خسیس باشه.
 واقعا؟ چرا هیچی نگفت؟! چون از جیب خودش رفت.تند -تند پیام فرستادم:
 یعنی چی؟! درست بگو ببینم. قبل از اینکه بریم به من یه کارت داد گفت از این حساب کن .منم کلی اصرار کردم که نمیخواد و از این حرف ها ،ولی قبولنکرد.
اونم گفت دفعهی بعدی که باهم رفتیم جایی تو حساب کن.
چقدر این آرمان با شعوره.
 عجب.یکم دیگه چت کردیم .کم -کم نزدیکای خونه بودیم که گوشیم رو کنار گذاشتم که متوجه نگاه سامان از آینه شدم.
هه حتما االن میگه چت کردن هم مشکل داره!
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سعی کردم با نگاه کردن به بیرون حواسم رو پرت کنم.
رسیدیم خونهی ما و ماشینها رو پارک کردیم.
مامان کلی اصرار کرد که بمونن بعد برن ولی زن دایی گفت کلی کار دارن.
آرمان ماشینش رو از پارکینگ ما برداشت و خواست مهشید رو برسونه که من گفتم مهشید یکم پیش ما بمونه بعد بره.
وقتی رفتن ما هم وارد خونه شدیم.
 واقعا راست میگن که هیچ جا خونه آدم نمیشه.مهشید :خوبه حاال اونجا هم خونه خودتون بود.
 آره ولی اینجا خونه تره. ههه واال! خب من دیگه برم. کجا؟ برم خونمون. -میموندی حاال!
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 نه مامانم نگران میشه. باشه ،ولی باید ببینی مامانم میذاره یا نه.مامان :چی رو؟
 مهشید میخواد بره خونشون. وا! تازه اومدیم یکم بشین. نه خاله بهتره برم .ببخشید مزاحم شدم. نه دخترم این چه حرفیه! تو باید ما رو ببخشی. این چه حرفیه خاله؟ مهشید میخوای منم باهات بیام؟! باشه بیاسوار ماشین مهشید شدیم و رفتیم خونشون.
«مهشید»
داخل خونه شدم و در رو باز کردم و گفتم:
 مامان؟ من اومدم.صدای چرخ خیاطی میومد .مامان وقتی کارش تموم شده بود و حوصله اش سر میرفت ،خیاطی میکرد.
رفتم توی اتاق مامان و سالم کردم:
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 سالم مامان جونم خوبی؟بوسش کردم و بعدش محکم بغلش کردم.
 چقدر دیر اومدی. تازه مامان فاطمه میخواست نگهام داره.مامان رو کرد به فاطمه و گفت:
 دستتون درد نکنه .از مامان تشکر کن.فاطمه :حتما.
از اتاق مامان بیرون رفتیم و رفتم اتاقم .چمدون و وسایلم رو گذاشتم و لباس خونه رو پوشیدم.
در اتاقم رو باز کردم و به فاطمه گفتم:
 بیا بریم پایین.خواستم برم آشپزخونه تا چایی درست کنم که فاطمه گفت نمیخوره.
نشستم کنارش .یکم حرف زدیم که گوشیم صدا داد.
 آرمان پیام داده.پیام رو باز کردم که دیدم نوشته «مهشید رسیدی خونه؟ نگران شدم .هر وقت رسیدی زنگ بزن».
 فاطمه ببین. اوهوم ،جوابشو بده.بهش زنگ زدم و صدا رو ،روی آیفون گذاشتم.
بعد چند تا بوق صداش پیچید که گفت:
 مهشید رسیدی خونه یا هنوز پیش عمه ای؟ رسیدم. واقعا! عمه مجبورت نکرد بمونی؟ چرا میخواست بمونم ولی قبول نکردم. میگم نظرت چیه امروز باهم بریم بیرون؟ -امروز! خب میدونی فردا کالس دارم اونم با سامان؛ سامان هم که میشناسی هر جلسه امتحان میگیره.
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 نگران نباش من بهش میگم امتحان نگیره .حتی میگم درس هم ازت نپرسه. باشه ولی بهتره زود بریم و زود برگردیم چون چند تا کالس دیگه هم غیر از سامان داریم. باشه عزیزم .کاری نداری؟ نه. مرسی که قبول کردی. من باید تشکر کنم بابت دعوتت. خیلی خب عزیزم میبینمت ،خداحافظ. خداحافظ.تلفن رو قطع کردم.
 وای فاطی دیدی؟ آرمان خیلی مهربونه .خوبه دیگه خیالم از بابت سامان هم راحت شد. آره.نمیدونم چرا ولی احساس میکنم فاطمه ناراحته.

(فاطمه)
یکم خونهی مهشید موندم و بعدش رفتم خونهی خودمون.
رفتم اتاقم و تا در رو بستم ،آسمون چشمهام شروع به باریدن کرد.
چرا گریه میکنم؟ نه ،نباید بخاطر آرمان باشه.
 -چرا بخاطر اونه .تو هنوز نتونستی آرمان رو فراموش کنی.
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 ولم کن ندا حوصلت رو ندارم. ولت نمیکنم .یادت باشه من خود تو ام .اگه با من حرف نزنی پس میخوای با کی حرف بزنی؟ نکنه با مهشید؟ اصالمیتونی بهش بگی که عاشق آرمان شدی؟
 معلومه که نه. خب پس بهتره به من بگی. خیلی خوب. خب شروع کن. خودت که میدونی. بگو! -نمیتونم .نمیتونم آرمان رو فراموش کنم حتی با اینکه میدونم مهشید رو انتخاب کرده.

«سامان»
نشسته بودم و داشتم برگه امتحانی بچهها رو مرور میکردم تا اشتباهی پیش نیاد که آرمان خوشحال اومد داخل.
 چیشده؟ چرا انقدر خوشحالی؟ -هیچی .چیکار میکنی؟
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 برگههای امتحانی رو دارم مرور میکنم و بعدش هم میخوام سوال طرح کنم برای فردا. آم! میگم نمیخواد سوال بنویسی و امتحان بگیری از شاگردات .هم تو خسته میشی هم اون ها گناه دارن باالخره. بخاطر مهشید میگی؟ نه بابا چه ربطی داره؟ مشخصه بخاطر اونه .خب! چیشده؟ هیچی بابا میخوایم بریم بیرون. باشه ولی فقط اینبار میتونم اینکارو کنم.صدای گوشیم بلند شد.
 ببخشید آرمان رها زنگ زده باید جواب بدم.& باشه اشکالی نداره.
گوشی رو جواب دادم:
 بله؟ سامان! خوبی؟ چیشده؟ -خیلی ناراحتم.
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 چرا عزیزم؟ مشکلی پیش اومده؟ نمیدونم خیلی حالم بده. باشه من االن میام دنبالت خداحافظ. آرمان من باید برم دنبال رها چه میدونم ببرمش بیرون یه کاری کنم دیگه. میخوای با من و مهشید بیاین؟ نه زشته ،تو میخوای با مهشید بری بیرون اونوقت ما هم بیایم. بذار بهش زنگ بزنم«مهشید»
بعد از رفتن فاطمه یکم رو تخت دراز کشیدم و به اتفاقهایی که افتاده بود ،فکر کردم.
نمیدونم چرا ولی یه حسی بهم میگفت فاطمه خوشحال نیست.
شایدم من اشتباه فکر میکنم و...
صدای زنگ گوشیم بلند شد.
آرمان بود .گوشی رو جواب دادم:
 بله؟ مهشید! اشکالی نداره سامان و رها هم بیان؟ رها زیاد حالش خوب نیست .قول میدم جبران کنم. نه چه اشکالی داره ،بگو بیان .حاال که سامان و رها هم میان ،بگم فاطمه هم بیاد راستش احساس میکنم زیاد حوصلهنداره.
 آره آره بگو فاطمه هم بیاد .اتفاقا خیلی هم خوب میشه. باشه پس بهش زنگ میزنم .کاری نداری؟ -نه.
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 خداحافظ. خداحافظ.به فاطمه زنگ زدم ولی جواب نداد.
نکنه چیزی شده؟ شاید خوابیده.
دوباره زنگ زدم که فاطمه با صدایی گرفته جواب تلفن رو داد.
 فاطمه حالت خوبه؟ چرا دیر برداشتی؟ خواب بودی؟ آره خواب بودم. آخ ببخشید توروخدا نمیخواستم از خواب بیدارت کنم .ببین من و آرمان با سامان و رها میخوایم بریم بیرون .تو هم میای؟ نه زیاد حوصله ندارم. بیا دیگه منو با رها تنها نذار. ولی... ولی بی ولی .همین که هست باید بیای. باشه ساعت چند؟ همین االن ها دیگه حاضر شیم میریم. باشه. خداحافظ. خداحافظ.(فاطمه)
حاضر شدم تا با ترسم روبرو بشم .با آرمان!
رفتم حموم و بعدش مانتوی سرمه ایم رو پوشیدم و شال زرد و کیف زردم و کفش آل استار زردم رو پوشیدم .دستبند و گردنبند و
گوشواره و انگشترم هم برداشتم .بعد از آرایش کردن رفتم پایین و...
چشمهام درست میبینه؟ خاله ،آناهیتا ،آرشام و پارسا اومده بودن.
با دیدنشون اخم کردم که مامان گفت بشینم و به حرفاشون گوش کنم.
وقتی نشستم ،خاله شروع کرد به توضیح دادن:

92

WWW.98IA3.IR

گرفتار دل_فاطمه زمانی و مهشید عظیمی کاربر نودهشتیا

 خوشحالم که فاطمه هم هست .راستش مادر پارسا تصادف کرده بود و یه مدت هم تو بیمارستان بود .ما قول و قرار عروسی روگذاشتیم و خواستیم به شما بگیم که این اتفاق افتاد.
مامان با نگرانی گفت:
 االن حالش خوبه؟ خداروشکر بهتر شده.اگه مادر پارسا تصادف کرده بود پس چرا آرشام به من چیزی نگفت؟ وقتی حرف آناهیتا و خاله تموم شد ،آرشام رو صدا کردم و
گفتم باهام بیاد.
بردمش تو حیاط و گفتم:
 باورم نمیشه. چی رو؟ تو چرا به من نگفتی مادر پارسا تصادف کرده؟ آخ ببخشید یادم رفت. واقعا؟ همچین مسئله ای رو یادت رفت؟ فاطمه گیر نده گفتم که یادم رفت. -آخه...
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 معذرت میخوام .باور کن این چند وقت خیلی سرم شلوغ بود ،خواهش میکنم ناراحت نشو باشه؟ باشه حاال که میگی سرت شلوغ بوده پس...با صدای گوشیم به خودم اومدم و رو به بچهها گفتم آروم صحبت کنن.
 جانم؟!مهشید :سالم فاطی بیا ما جلو دریم.
 اوکی اومدم.گوشی و قطع کردم و رو به آنا گفتم:
 بچه ها میاین از دل مهشید دربیارید؟!آنا بدو اومد پیشم و گونم رو بوسید:
 مرسی عزیزم.با بچهها به سمت در رفتم.
مهشید از ماشین پیاده شد و جلو اومد.
مهشید :سالم.
رو به من گفت:
 -اینا اینجا چی میخوان؟!
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 بچه ها یه معذرت خواهی بهتبدهکارن .به حرفاشون گوش بده من رو که قانع کردن ،تو هم توجیه میشی ،به من اعتماد کن!

«سامان»
داشتم با رها راجع به عروسی آناهیتا صحبت میکردم.
 سامان جان من لباس ندارم .باید بیای دنبالم بریم خرید.سری تکون دادم:
 باشه اگر هم خواستی با مامان برو پیش خیاط.بعد بهش اشاره کردم که پیاده بشه.
در ماشین رو باز کردم که باهم بریم پیش بقیه .حواسم به صحبتهای رها بود!
رها :سامان دیرو...
آرشام :سالم پسر دایی!
آرشام رو دیدم که پشت سر رها ایستاده بود.
متوجه دگرگونی حال رها شدم رنگش پریده بود .برگشت سمت آرشام ،چشمهاش گرد شد.
با صدای لرزونی باهاش سالم کرد و دستاش رو تو هم قالب کرد تا از لرزشش کم بشه.
آرشام ابروهاش میپره باال و سالم میده.
نمیدونم چرا ولی یه حسی بهم میگه رها استرس گرفته ،اما برای چی؟!
آرشام برمیگرده بره پیش آرمان .متوجه نگاه رها بهش شدم.
نمیدونم شاید دارم اشتباه میکنم ولی نگاهشون بهم خوب نبود.
همه بچهها به سمت ماشین ما اومدن.
راستش از د یدن آناهیتا و نامزدش یکمی تعجب کردم اما بعد اینکه تعریف کردن چه اتفاقی افتاده تعجب هم نداشت که بخوان
بیان و از دل بقیه دربیارن.
بعد از کمی خوش و بش ،آناهیتا رو به جمع گفت:
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 حاال که زیادیم بیاین بین ماشین سامان و آرشام تقسیم بشیم .مهشید و آرمان که باهمن ،سوار ماشین سامان میشن .فاطمههم که پیش مهشیده اگر بشه رها بیاد پیش ما که بیشتر باهم آشنا بشیم.
رها :نه آخه...
مهشید پرید وسط حرفش:
 آنی راست میگه رها اینجوری اینور جا کم میشه.احساس میکنم رها اصال دلش نمیخواد که بره اما به اجبار سوار ماشین آرشام شد.
اومدیم سوار ماشین بشیم که دیدم فاطمه در عقب رو باز کرد که پیش مهشید بشینه .رو بهش گفتم:
 فکر کنم امروز به اندازه ی کافی خلوت این دوتا رو بهم زدیم .تو بیا جلو بشین ،آرمان بره پیش مهشید.سری تکون داد و رفت جلو نشست.
همه سوار شدیم .تو کل راه صدای پچ -پچ و خندههای ریز آرمان و مهشید میومد .یهو مهشید بلند جیغ زد:
 واقعا!انقدر یهویی گفت که جفت پا زدم رو ترمز فقط شانس آوردم که این خیابون خلوت بود.
مهشید با صدایی شرمنده عذر خواهی کرد اما آرمان با خنده گفت:
 چیزی نیست داداش عکس العمل مهشید مواقع خوشی همراه با داده دیگه .البته حقم داره! منم اگه یکی بهم میگفت...مهشید به صورتی کامال استتاری پرید جلوی دهن آرمان رو گرفت و تهدیدوار گفت:
 آرمان اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی ،فردا مامانت حلواتو میپزه...از این همه صمیمیت ناگهانیشون هم خوشحال شدم و هم جا خوردم.
نگاه ام رفت سمت فاطمه که انگشتاش رو بهم گره زده بود و صورتش سرخ بود و جوری اخم کرده بود انگار دشمن خونیش
جلو روشه.
معلومه این دختر زیاد حالش خوب نیست باید سر از کارش دربیارم.
«سامان»
جلوی یه رستوران خوب ،توی دربند نگه داشتم .همه پیاده شدیم .رها تا از ماشین پیاده شد ،دویید سمت دستشویی
کوچیکی که بغل رستوران بود .منم که دیدم حالش بده تا دم دستشویی رفتم .در زدم تا ببینم چی شده.
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چند دقیقه بعد با صورتی رنگ و رو پریده بیرون اومد .ازش پرسیدم:
 چی شد یهویی؟ چرا اینجوری شدی؟ تو که حالت خوب بود.یکم نگاهم کرد بعد چشمهاش رو به زمین دوخت .لبخند کم جونی زد و گفت:
 خوبم عزیزم فقط یکم معدم به خاطر ساندویچی که دیشب خوردم به هم ریخته.سری تکون دادم و کمکش کردم که بریم داخل رستوران .اونجا هواش خنکتر بود و حالش رو بهتر میکرد .وقتی نشست قبل
از سفارش غذا ،رفتم یه نوشابهی خنک براش گرفتم .دخترا هم جویای احوالش بودن اما به نظرم یکی باید به فاطمه میرسید
با این همه بیحالی و کسلیش.
من روبه روی فاطمه نشستم و رها هم سمت راستم بود .آرمان و مهشید هم به ترتیب سمت چپم نشسته بودن .آرشام هم سمت
چپ فاطمه و روبهروی رها بود .آناهیتا و پارسا هم سمت راست فاطمه بودن.
تقریبا بیست دقیقه بعد از سفارشاتمون غذاها رو آوردن .رها سوپ سفارش داد چون که میترسید حالش بد بشه و بقیه هم به
پیشنهاد من که میدونستم چنجههای اینجا بینظیره ،چنجه سفارش دادن.
البته اگر جوجهی فاطمه رو فاکتور بگیریم.
فاطمه همونجور که به آرمان و مهشید زل زده بود ،قاشق چنگال رو توی دستش فشار میداد و گونههاش از سرخی رو به
کبودی میزد ،البته این رو فقط من میدیدم چون هم حواسم به کاراش بود به خاطر رفتارای اخیرش ،هم اینکه دقیقا روبهروم
بود.
آرمان رو به مهشید گفت:
 خوب نیست خانوم زیبایی مثل شما اینقدر کم غذا باشه.یه تیکه بزرگ از کبابش رو توی بشقاب مهشید گذاشت و به شوخی و با یه صدای نازک ادامه داد:
 باور کن اگه نخوری ناراحت میشم بابا از صبح تا حاال پا گازم به خدا ولی...همینطور که آرمان حرف میزد ،یهو فاطمه برنج خالی که گذاشته بود دهنش پرید گلوش و به سرفه افتاد.
آناهیتا که کنارش بود سریع یه لیوان آب بهش داد و اونم وقتی خورد ،نفسش باال اومد .مهشید رو به فاطمه گفت:
 بهتری؟ اوه اوه نگاه کن ببین چه سرخ شده! میخوای بریم خونه؟ انگار که...فاطمه وسط حرفش بلند شد و با صدای بلندی گفت:
 نخیر الزم نکرده .من خوبم به کمک هیچ احدی هم احتیاج ندارم.این رو گفت و با قدمهای عصبی از رستوران خارج شد.
مهشید با حالت ناباورانهای گفت:
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 من که حرف بدی نزدم...همه یه جورایی توی خودمون رفتیم و نه چیزی میخوردیم و نه حرفی میزدیم .وقتی مهشید میخواست بره دنبالش ،آناهیتا
گفت:
 بهتره نری خودت که بهتر میشناسیش .عادت نداره توی غمهاش کسی رو شریک کنه .خاله میگفت فاطمه چند روزیهست که عوض شده.
یکی دو دقیقه بعد به بهونهی تلفن ضروری اومدم بیرون از رستوران .میدونستم که پای پیاده جایی نمیره و حدسم هم کامال
درست بود چون توی فضای سبز کوچیک اما فوق العاده قشنگ کنار رستوران روی یه نیمکت نشسته بود و پشتش به من بود.
کمی بهش نزدیک شدم که صدای گریههاش به گوشم خورد و یه چیزایی هم میگفت:
 خدایا من دارم تاوان کدوم کارم رو پس میدم؟ هان؟ چرا جواب نمیدی؟ چرا من؟ چرا آرمان؟ چرا مهش...هق -هق گریه اش ،اجازهی حرف بیشتر رو بهش نداد.
حاال شکم به یقین تبدیل شد .پس فاطمه عاشق آرمان شده ،یه لحظه تموم وجودم آتیش گرفت.
اه لعنتی! حاال من چرا دارم دیوونه میشم وقتی اشک های فاطمه رو میبینم؟
انقدر ناراحت و عصبی بودم که نفهمیدم خودم و چجوری به بقیه رسوندم.
مهشید رو به من گفت:
 فاطمه کجا رفت؟ ندیدیش؟ چرا توی محوطه نشسته ،منم نرفتم پیشش .گفتم شاید بخواد تنها باشه و به خودش بیاد.تو دلم اضافه کردم:
 کاش نرفته بودم.سرم رو انداختم پایین و خودم رو با ساالد سرگرم کردم که از فکر و خیالش بیام بیرون.
آرشام بلند شد که همه سوالی بهش نگاه کردیم.
آرشام :میرم ببینم فاطمه چرا نمیاد.
بی اختیار اخمهام رو توی هم کشیدم که متوجه صورت عصبی رها شدم.
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آخرشم نفهمیدم مشکلش با آرشام چیه.
اون از وقتی که تا دیدش هول شد ،اینم از االن!
با دیدن فاطمه که دست تو دست آرشام داشت به سمت ما میومد ،پوزخند زدم.
معلوم نیست با کیه؟! آرشام رو میخواد یا آرمان؟! هه! همشون همینطوری هستن .تا میبینن یکی بهشون توجه نشون میده،
اینطوری میشن.

«فاطمه»
نشسته بودم و سعی داشتم یکم فکرم رو آزاد کنم.
ای خدا چرا با مهشید اینجوری حرف زدم؟ تقصیر اون چیه؟ مشکل از منه که...
 فاطمه؟ چرا اونجا نشستی؟ آرشام تو اینجا چیکار میکنی؟ اومدم دنبال تو .بلند شو بیا غذات رو بخور. زیاد حالم خوب نیست ،اشتها هم ندارم. میخوای بریم بیمارستان ِس ُرم بزنی؟ نه بابا اونقدرا هم که فکر میکنی حالم بد نیست. کسی اذیتت کرده؟ اون پسره پندار چیزی گفته؟ نه اون دیگه پیام نداده فقط یکم بی حوصلهام ،نگران نباش. اگه چیزی هست که میخوای بگی بگو. نه چیزی نیست.حتما توقع داره بهش بگم عاشق آرمان شدم و با اینکه تو لواسون سعی کردم بیخیالش بشم؛ ولی نتونستم جلوی این دل
لعنتیم رو بگیرم.
 خیلی خب بیا بریم. باشه.برگشتیم داخل رستوران و آرشام که میدونست حوصله ندارم ،گفت:
 یکم میخواست هوا بخوره چیزی نیست.سامان صورتحساب رو تسویه کرد.
من سوار ماشین آرشام شدم چون دیگه نمیتونستم آرمان و مهشید رو ببینم و بیتفاوت باشم.
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رها زودتر از همه پرید تو ماشین سامان .حتما فکر کرده من میخوام بیام ترسیده.
من ،آناهیتا و پارسا سوار ماشین آرشام شدیم.
رها ،مهشید و آرمان هم سوار ماشین سامان شدن.
من جلو نشسته بودم و بیرون رو نگاه میکردم.
دوست نداشتم االن برم خونه .میخواستم یکم آروم شم.
حال و حوصلهی گشت و گذار با بقیه روهم نداشتم.
سعی کردم فکرم رو از آرمان دور کنم ولی نمیشد.
رو به آرشام گفتم:
 بزن کنار من پیاده میشم.آرشام :فاطی حالت خوبه؟! چت شده حاال؟
 بزن کنار گفتم.آنا :میخوای منم باهات بیام؟
سرم رو به نشونهی نه تکون دادم.
ماشین رو نگه داشت که گفتم:
 فعال بچه ها.قدم زنان راهی خونه شدم .هندزفری رو از توی کیفم در آوردم و به گوشم وصل کردم.
روی آهنگی پلی کردم که عجیب با حال و هوام میخوره.
اشک ،روی گونه هام یه یادگاریه
اشک ،جزوه زندگیمه خیلی عادیه
اشک ،همدم چشای بیقرارمه
اشک ،مرحم غم مبهم و گمه
اشک ،یعنی من دلم گرفته از همه
اشک ،یعنی جای من تو زندگیت کمه
اشک ،حرف بیصدای قلب خستمه
اشک ،رنگه عشقه رنگ گریه و غمه
اشک ،آبروی اشکه روی صورتم
جای تو یه آینه مونده توی خلوتم
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راه نداره دل به دل که خیسه صورتم
اشک ،یعنی با سکوت شب یکی شدن
گریه میکنم به حال و روز بی خودم
اشک ،یعنی کاش عاشقت نمیشدم
و...
(اشک_میثم ابراهیمی)
قطره اشکی لجوجانه تا چونهام اومد.
همینطوری قطرهها از هم دیگه سبقت گرفتن .من موندم و دلی بیقرار!
دلی که گرفتار شد با اینکه میدونم امکان با هم بودنمون کمه اما خودم رو گول میزنم.
با ریزش پی در پی چند قطره باران که به زمین برخورد کرده بود،
با صدای بوق ماشین به خودم اومدم و چند قدم عقب رفتم که رانندش داد زد:
 عاشقی ها!و تند عبور کرد که آب حاصل از باران که توی چالهای جمع شد بود ،روم ریخت.
بلند داد زدم:
 روانی ببین چیکار کرد!یه نگاه به سر و وضعم انداختم.
با این وضع عمرا بتونم سوار تاکسی شم.
سعی کردم خودم رو سریع به خونه برسونم .سرم هم وحشتناک درد میکرد .توی این بارون حوصلهی سرما خوردن رو دیگه
نداشتم .سر کوچمون بودم و پا تند کردم به سمت خونه.
زنگ رو زدم که در باز شد.
در ورودی رو باز کردم و خیلی آروم سالم کردم.
مامان :این چه ریختیه برا خودت درست کردی؟ بقیه کجان؟!
 بارون میومد خیس شدم ،اونا رفتن یکم دور بزنن.مامان :لباسات رو سریع عوض کن.
سرم رو تکون دادم و به سمت پلهها رفتم .در اتاقم رو باز کردم لباسهام رو توی سبد لباس کثیف ها انداختم.
لباس هام رو با تاپ و شلوارکی عوض کردم و خودم رو روی تخت انداختم .پتو رو تا گردنم باال کشیدم .چشمهام رو بستم .دلم یه
خواب آروم میخواست بدون فکر و خیال به آینده!
چشمهام رو بستم.
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با صدای آالرم گوشیم دل از تخت کندم و بلند شدم برم دانشگاه.
به سمت سرویس اتاق رفتم تا صورتم و بشورم.
بعد از اتمام کارم لباسهام رو پوشیدم .با اینکه جدیدا انگیزهای ندارم؛ ولی نمیشه که درس نخونم.
مانتو کتی مشکیم ،با شلوار جین آبی پررنگم ست کردم .موهام رو هم یه طرف ریختم توی صورتم .مقنعهام رو پوشیدم.
آرایشم که فقط یه برق لب و ریمل زدم.
دنبال کتاب مهم میگشتم که از شانس بدم همون درس با سامان بود.
داشتم دنبالش میگشتم که توی کیفم پیدا کردم .شانس نداریم که! االن میرم سر کالس ،سامان ازم همین درس رو میپرسه.
گوشیم زنگ خورد که اسم آنا رو روش دیدم.
با کمی تاخیر جواب دادم:
 جانم؟آنا :سالم فاطی خوبی؟
 مرسی عزیزم تو خوبی؟! دانشگاهم که دیگه نمیای.آنا :آره .نه این ترم مرخصی گرفتم .راستی فاطی قراره من و پارسا بریم دنبال خرید عروسی ،توام میای؟
 فکر کنم بهتر باشه من نیام به هرحال تو و پارسا باید خاطره بشه از این روزاتون.آنا :فاطی وقت برای خاطره سازی زیاده .حاال میای؟!
 کی؟آنا :امروز بعد از دانشگاه میایم دنبالت .پارسا صدام میزنه من برم ،میبینمت.
 فعال.سریع کیفم و سوییچ ماشین رو برداشتم و به سمت پلهها رفتم.
 مامان من رفتم .خدافظ.مامان :مواظب خودت باش.
سریع به سمت پارکینگ رفتم و ماشین رو روشن کردم.

***
سامان :همونطور که قبال گفته بودم ،گروه بندی ها برای ارائه پروژهی این ترمتونه .من طبق گروه بندیاتون میخوام نتیجهی
کارتونم خوب باشه .خسته نباشید.
وسایلم رو ریختم توی کیفم و به سمت در کالس حرکت کردم.

102

WWW.98IA3.IR

گرفتار دل_فاطمه زمانی و مهشید عظیمی کاربر نودهشتیا

 خانم زمانی!با صدای پندار ،به سمتش برگشتم و سوالی نگاهش کردم.
از وقتی جلوی سامان آبروم رو برده بود ،انگار آدم شده بود چون نه به بقیه تیکه مینداخت نه چیزی.
پندار :من چطوری پروژه رو بهتون برسونم؟
 من وقت ندارم پروژتون رو تایپ کنم .تایپش کنید و برام ایمیل کنید.پندار :چشم براتون میفرستم.
ابروم رو باال انداختم و نگاهش کردم.
این یه چیزیش هست ها! اصال به من چه ولش کن.
با دیدن ماشین پارسا به سمتشون رفتم.
 سالم!آنا :سالم فاطی.
 سالم عروس خانم!سرش رو انداخت پایین که مثال خجالت کشیده.
نیشخندی زدم و به سمت در عقب ماشین رفتم .به محض سوار شدن ،به پارسا سالم کردم که با خوشرویی جوابم و داد .به
سمت مجتمع تجاری  ...حرکت کردیم.
هندزفریم رو زدم به گوشم تا بچهها باهم راحتتر باشن
خوش به حالشون .با اینکه برای ازدواجشون همه مخالفت میکردن ،به هم رسیدن.
سری تکون دادم تا حواسم رو از همه چی پرت کنم.
بعد از کلی گشت و گذار آنا با لباس عروس فوق العاده زیبایی اومد بیرون.
لباس عروسش باال تنه ی دکلته داشت که روش پر از پولک و مروارید بود که به ظریفی کنار هم قرار گرفته بودن و به لباس نوا
داده بود به دامنی حالت دم ماهی که قد بلند و ظریفش توش خود نمایی میکرد به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم.
پارسا که بیرون از سالن بود ،به داخل اومد که با دیدن آنا چشمهاش ستاره بارون شد.
سریع از سالن بیرون اومدم.
فروشنده بعد از بسته بندی لباس ،اون رو توی جعبه گذاشت و به دست پارسا داد .بعد از حساب کردن تور و تاج عروس ،از
مزون خارج شدیم .
گوشی آنا زنگ زد که توجهام بهش جلب شد .آدم فضولی نیستم فقط کنجکاوم.
با آوردن اسم مهشید بهش نگاه کردم .تلفنش که تموم شد رو به من گفت:
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 فاطی! مهشید و آرمان دارن میان.آهی کشید و رو به پارسا گفت:
 من که خیلی خسته شدم .بریم یه چیزی بخوریم؟پارسا :حتما!
سعی کردم با آوردن اسم مهشید خودم رو به بیخیالی بزنم ولی ،اینجا که نیست خودم رو گول بزنم یکم دیگه که با آرمان میاد.
اینم شانس منه یه روز خواستم به اینا فکر نکنم.
به سمت ماشین پارسا رفتیم.
آنا :تو فکری .چیزی شده؟!
هل شدم سریع خواستم ماست مالیش کنم:
 چی؟ من؟! نه بابا چیزی نشده که.یهو یه فکری به سرم زد.
 آخ دیدی چی شد آنا؟! با پندار قرار داشتم کتابم رو بدم.پارسا :ای بابا تازه میخواستیم بریم بگردیم.
 ببخشید دیگه امروز این همه زحمت دادم .اگه میشه یه جا نگه دارید من برم.آنا :االن مهشیدم میخواست بیاد که ،خب زنگ بزن کنسل کن قرارت رو.
 نه خیلی بد میشه .این پسره رو هم که میشناسی.آنا :چی بگم هرجور راحتی.
لبخندی بهش زدم و بعد از خداحافظی ،پیاده شدم.
دو هفته دیگه عروسیه آناست .لباسم نخریدم ،بعد از اینکه آنا و پارسا رفتن ،برای ماشینی دست تکون دادم.
آدرس یه پاساژ نزدیک رو بهش دادم که برم لباس بخرم.
بعد دور زدن توی بوتیکا چشمم به یه لباس عالی خورد .انقدر فوق العاده بود که چشمم بهش خیره مونده بود .رفتم داخل.
بوتیک بزرگی بود .یه قسمت اختصاص داده میشد به لباس مردونه و یه قسمتم لباسهای مجلسی بود.
اتاق پرو هم مابین این دو قسمت بود که با چند تا پله راهش با لباسها جدا میشد.
به سمت فروشنده خانم رفتم.
 سالم خسته نباشید.فروشنده :سالم ممنون بفرمایید.
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 لباس مشکیای که توی ویترین هست سایز سی و هشت دارید؟! البته !,رنگ بندی هم داره .بادمجونی ،کرم ،مشکی و سبز تیره .کدوم رنگ رو براتون بیارم؟ مشکی ،خیلی ممنون.به سمت اتاق پرو راهنماییم کرد.
لباس رو پوشیدم و موهام رو باز گذاشتم.
اتاق پروش بزرگ بود .یه چرخ با لباس زدم که قالب تنم بود.
مدل ماکسی بود که باال تنش یقه قایقی بود .پیراهن تا مچ پام بود و خیلی بهم میومد.
بعد از حساب کردن لباس به سمت خونه راه افتادم.

«دوهفته بعد»
امروز عروسیه آناهیتاست .اون روز بعد از اینکه آناهیتا رو پیچوندم ،دیگه ندیدمش .منی که همیشه با اونا بودم و توی هر لحظه
اونا رو ترک نمیکردم.
با صدای آرایشگر از فکر و خیال بیرون اومدم و خودم رو توی آینه نگاه کردم .موهام حالت داشت .یکمش توی صورتم ریخته
شده بود .بخاطر بلندی لباس و سرشونههای لختم ،موهام مدل ساده داشت تا بهم بیاد.
خب خوبه بد نیستم .همونطور که به آرایشگر گفتم ،آرایشم غلیظ نبود ولی مالیم هم نبود .مژههای بلندم با فرمژه و ریمل
خیلی بلند و جذاب شده بود .خط چشم کشیده بود .چشمهام رو حالت خمار و کشیده کرده بود و یکم سایهی دودی انتهای
پلکم بود که به چشمهای سیاهم جذابیت داده بود .تنها چیزی که خیلی زیاد توی چشم بود ،رژ لب قرمز مات بود که خیلی
توی چشم میزد .البته تالشیم برای پاک کردنش نکردم.
از صندلی بلند شدم و تشکر کردم .پول رو حساب کردم
گوشیم زنگ خورد که از کیف دستی کوچیکم برداشتم.
آرشام بود.
 جانم؟آرشام :سالم! فاطی به خاله زنگ زدم گفت آرایشگاهی ،آدرس بده بیام دنبالت.
 نیاز نیست خودم میام.آرشام :بدو آدرس رو برام بفرست.
خنده ای کرد و گفت:
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 عروسی خواهرم دیر نرسم. باشه ،میبینمت.ً
آرشام :فعال.
با صدای میس آرشام بلند شدم و مانتوی حریر قرمزم رو که خیلی به پیراهن مشکی زیرش میومد ،تنم کردم و شال مشکیم رو
جوری که موهام خراب نشه سرم گذاشتم .کیفم رو برداشتم و رفتم پایین.
ماشین رو روبه روی آرایشگاه گذاشته بود .خودش هم بهش تکیه داده بود .رفتم سمتش .اون هم حسابی به خودش رسیده
بود .کت و شلوار خاکستری با خطوط کمرنگ طوسی و یه پیراهن سفید و کفش کالج .موهاش هم که حالت یه وری باال داده
بود و صورتش رو هم شیش تیغ بود.
بهش سالم کردم که اونم یه نگاه خریدارانهای بهم انداخت و جوابم رو داد .سوار شدیم ،در طول مسیر همهاش فکرم پیش
مراسم امشب بود .خداکنه بتونم از فکر آرمان خالص شم.
با احساس دست کسی روی دستم ،برگشتم سمت آرشام که گفت:
 بهبه صبح شما بخیر! سه ساعته خواب تشریف داشتین جواب نمیدادین؟!از حرفهاش لبخندی رو لبم نشست و گفتم
 ببخشید حواسم نبود ،چیزی گفتی؟ بله با اجازتون رسیدیم.وا! کی ماشین وایساد من نفهمیدم؟! بیخیال! پیاده شدم و منتظر آرشام موندم تا ماشین رو پارک کنه و بیاد .هنوز خلوت بود
چون ما به عنوان فامیالی درجه یک زودتر اومده بودیم.
آرشام اومد و باهم وارد باغ شدیم .عروسیشون رو توی باغ سمت لواسون گرفته بودن و مجلس مختلط بود .ورودیش یه راه
سنگی بود که اطرافش پر از گلهای رز و یاس بود و کنار راه با المپهای رنگی و خوشگل تزئین شده بود.
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وارد باغ شدیم .خیلی جای دنجی بود .کلی میز و صندلی چیده بودن .جایگاه عروس و داماد باال بود که به لطف دیزاینرشون
فوقالعاده کار شده بود.
دور تا دور هم پر بود از درخت .انگار که وسط جنگل بودی.
خاله و مامان اینا روی یه میز نزدیک جایگاه نشسته بودن و خانواده پارسا هم میز بغلشون.
داشتیم می رفتیم پیششون که آرشام یهو دستم رو گرفت .از این حرکت ناگهانیش و این خودمونی بودنش در این حد جا
خوردم .با تعجب بهش نگاه کردم که لبخندی زد و خیلی ریلکس به راهش ادامه داد .حالم یه جوری شده بود و کل بدنم یخ
بست اما چون خاله با یه لبخند پهن زل زده بود بهمون ،برای همین نتونستم دستم رو بکشم.
به میز مامان اینا که رسیدیم ،خاله بلند شد و بعد از کلی ماچ و بوس و قربون صدقه رفتن ،راهنماییم کرد که برم لباسهام رو
عوض کنم .مامان که با نگاهش برام خط و نشون میکشید .خب به من چه! بیا خواهرزادت رو جمع کن.
بعد از درآوردن مانتو و شالم ،به سمت میز برگشتم.
بعضی از مهمونا اومده بودن .مهشید و آرمان به همراه سامان و رها کنار میز ما مشغول سالم و احوالپرسی و تبریک گفتن
بودن.
با سالم بلندی که گفتم همشون به سمتم برگشتن و جوابم رو دادن .مهشید نگاه دلخوری بهم انداخت و اومد سمتم و آروم
گفت:
 اینقدر غریبهام که یه هفته است نه یه خبر درست حسابی ازت دارم ،نه از غم دلت خبر دارم؟دلم از حرفهاش گرفت .راست میگفت من همه رو داشتم میسوزوندم که خودم آتیش نگیرم اما خب از یه طرف میترسیدم
حریف این دل واموندم نشم اما دیگه بسه .باید هرجوری هست بشم مثل روز اولم .یه جور که اصال انگار آرمانی در کار نبوده.
انگار اون چشمهای خوشگلش منو دیوونه نکرده بودن .انگار که صداش حالم رو دگرگون نمیکرد .انگار که...
اه لعنتی بسه! لعنت بهت آرمان!
سعی کردم از فکر و خیال بیام بیرون .مهشید رو بغل کردم و به اندازهی تمام این مدت دوری از خواهرم ،رفع دلتنگی کردم .من
باید کنار بکشم به خاطر مهشیدی که از یه خواهر واقعی برام خواهرتره .کنار گوشش گفتم:
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 ببخش خواهری! خودت میدونی که وقتی حالم خوب نباشه زیادی میرم توی خودم .شاید یه روزی بهت گفتم چی شد.از مهشید جدا شدم و بارها هم دست دادم و با مهشید فرستادمش تا لباسهاشون رو عوض کنن.
دایی اینا اومدن نزدیک میز مامان اینا .خاله هم که همش حواسش به مجلس بود.
ما جوون ها هم رفتیم سر یه میز دیگه .آرشام کنارم نشست و آرمان و سامان هم نشستن .چون میز گرد بود همه رو میدیدم.
سامان هم خوشتیپ بودها! کت و شلوار مشکی با یه پیرهن مشکی و یه کروات مشکی طالیی و کفش ورنی .هه این دوتا برادر
به یه اندازه جذابن اما کارکتراشون از زمین تا آسمون فرق داره.
رها و مهشید هم اومدن .مهشید بین من و آرمان نشست و رها هم پیش سامان .حاال هی من میخوام آرمان رو نگاه نکنم .مگه
میذارن؟ آرمان رو به من به شوخی و کنایه گفت:
 فاطمه چند وقته خبری ازت نیست .خدایی نکرده خطایی ازمون سر زده که اینجوری دوری و دوستی میکنی؟نمیدونم ولی احساس میکنم آرمان داره حرف دل مهشید رو میزنه .هر چی نباشه اونا باهم هستن و از حال هم خبر دارن.
خندهی تلخم و این بغض لعنتیم اصال دست خودم نبود اما صدام رو صاف کردم و گفتم:
 نه اصال ،تقصیر شماها چیه .من باید از همتون عذرخواهی کنم این چند وقت زیاد حالم خوب نبود که حاال چراش بماند؛ امااالن اوکیم .ببخشید اگه ناراحتتون کردم.
مهشید نگاهم کرد و خواست چیزی بگه که زودتر با یه لبخند ساختگی ادامه دادم:
 مخلص آبجی مهشیدمونم هستیم .شرمنده اگه ناراحتتون کردم.مهشید لبخندی زد و دستم رو توی دستش گرفت و گفت:
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 فاطی من برای خودم ناراحت نیستم ولی باور کن برام سخت بود اونجوری ببینمت اما االن که حالت خوبه ،منم از ته دلمخوشحالم.
دستش رو فشردم .نگاهم به آرمان افتاد که داشت با سامان صحبت میکرد و چون صدای آهنگ زیاد بود ،چیزی نمیشنیدم.
واقعا توی این کت شلوار سرمه ای محشر بود .روم رو به سمت دیگه ای برگردوندم که دیدم آرشام داره با لبخند نگاه ام میکنه.
وا این چشه؟! یه پسر خاله داشتیم که اونم رد داده!
از جاش بلند شد و دستش رو مقابلم دراز کرد .سوالی نگاش کردم که گفت:
 افتخار یه دور رقص میدین مادام؟راستش اصال خوشم نمیومد از کارای امشبش .تا میخواستم بگم نه ،آرمان دست مهشید رو گرفت و رفتن برای رقص .آخ چرا
من باید خودم رو داغون کنم؟ به درک اصال .امشب همه جوره میخوام شاد باشم .دستم رو توی دست آرشام گذاشتم و باهم
برای رقص رفتیم.

«سامان»
آرشام و فاطمه باهم برای رقص رفتن .نور خیلی کم بود ،به رها نگاه کردم .زل زده بود به آرشام و فاطمه.
دستم رو به نشانهی دعوت به رقص طرفش دراز کردم.
در طول رقص حس خوبی نداشتم .فشار محسوسی توی گلوم حس میکردم .آرشام جوری فاطمه رو گرفته بود که انگار
میخواست فرار کنه .اونم سرش رو پایین انداخته بود و من نمیتونستم صورتش رو ببینم.
مهشید و آرمان هم که توی حال خودشون بودن .برام عجیب بود آرمان اینقدر راحت رها رو فراموش کرد .خودش که چیزی
بهم نگفته اما باالخره از رفتارهاش پیدا بود.
رها ازم جدا شد و گفت:
 سامان بریم بشینیم خسته شدم.سری تکون دادم و به سمت میز برگشتیم.
آهنگ تموم شد و همشون برگشتن .صورت فاطمه با وجود میکاپی که داشت ،سرخ شده بود.
مشغول گپ زدن بودیم که اعالم کردن عروس و داماد اومدن .همه از جامون بلند شدیم .اوناهم یکی -یکی سر میزها میرفتن
و احوال پرسی میکردن.
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به میز ما که رسیدن ،آناهیتا مهشید ،فاطمه و آرشام رو حسابی چلوند و پارسا هم با همه دست داد .واقعا به هم میومدن.
عروس و داماد مشغول رقص بودن .آهنگ خیلی قشنگی بود که فضا رو رمانتیک کرده بود .آرمان رو به جمع گفت:
 امشب میخوام به طور رسمی از مهشید جانم خواستگاری کنم .واقعا دیگه صبرم لبریز شده.مهشید در حالی که به آرمان چشم دوخته بود گفت:
 آرمان جان االن چه عجله ایه .آخه میدونی ،چیزه ...خب ...مامانت اینا از من خوششون نمیاد چون فکر میکنن لیاقتتخیلی بیشتر از این حرفاست.
آرمان :من به این حرف ها کاری ندارم کاری رو میکنم که دلم بهم میگه .بعدشم مامان اینا اینقدرم سخت گیر نیستن که
بخوان از من بگذرن .تو خیالت تخت.
فاطمه از سر میز بلند شد .همه سوالی بهش نگاه کردیم که یه لبخند هولی زد و گفت:
 من یه ذره میرم پیش بقیه.بعد یه خندهی ساختگی کرد و گفت:
 ناسالمتی اومدیم عروسی نیومدیم همدیگرو نگاه کنیم که!فاطمه رفت وسط و با آناهیتا مشغول رقص شد.
بعد از رقص گوشهی سالن ایستاده بود که یه خانومه اومد ،اه جلوی دید من رو گرفت .از جام بلند شدم و به سمتش رفتم.
هنوز بهش نرسیده بودم که دیدم آرشام دستش رو گرفت و به سمت فضای اطراف برد.
دنبالشون رفتم.
«فاطمه»
سرم درد می کرد و از یه طرف بخاطر آرمان حالم خیلی بد بود .فقط فهمیدم یکی دستم رو گرفت و به سمت بیرون محوطه
کشید.
نای راه رفتن نداشتم چون سرم بدجوری گیج میرفت اما از یه طرف نمیتونستم مقاومت کنم .وایساد و به سمتم برگشت.
آرشام بود با صدای عصبی گفتم:
 -حالت خوب نیست ها! دستم و ول کن!
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شونههام رو گرفت و محکم تکونم داد.
 فاطی چت شده تو؟ به غیر از این چند وقته االنم که داری میگی حالم خوبه ،دارم میبینم که حالت بده.با کالفگی دستی روی صوتش کشید.
 با من حرف بزن .مشکل کجاست؟قهقههای زدم و بعد یهو زدم زیر گریه و گفتم:
 مشکل؟! چه مشکلی؟ مگه نمیبینی هممون حالمون خوبه؟ آنا که رفت ،منم که خیلی خوشحالم که خواهرم داره بهعشقش میرسه .امشبم که آرمان از مهشید خواستگاری کرد .نگاه کن همه به عشقشون رسیدن .به نظرت عروسی عشقم
برم؟!
مثل دیوونهها واسه خودم حرف میزدم که بغلم کرد و من رو محکم به خودش فشرد .اینقدر حالم بد بود که به هیچی فکر نکنم
و فقط سعی کنم از این محبتش یه ذره آروم شم.
بعد از چند دقیقه من رو از خودش جدا کرد و اشکهام رو پاک کرد و گفت:
 فاطمه با وجود من احساس تنهایی نکن .تو من رو داری و من میتونم برای همیشه کنارت باشم.دستام توی دستش بود .آروم فشار داد:
 حاال دختر خوبی باش و اشکات رو پاک کن .زودتر از بقیه میریم تا آروم بشی.حس خوبی داشتم .همینکه احساس میکردم میخواد بهم کمک کنه برام خیلی عالی بود .ذهنم رو جمع و جور کردم و
نهایت تالشم رو کردم تا حواسم جمع باشه .کنارش به آرومی قدم برمیداشتم تا حالت سرگیجم بر طرف شه.

«سامان»
دنبالشون رفتم ،صداشون خیلی آروم به گوشم میرسید.
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مجبور بودم از روی لب خونی بفهمم چیکار میکنن.
آرشام فاطمه رو محکم تکون داد و باهاش حرف میزد که درست متوجه نشدم.
نمیدونم چی گفت که فاطمه یهو زد زیر خنده و کم -کم خندش به گریه تبدیل شد.
اون حالش خوب نیست .این آرشام چی داره بهش میگه که گریه اش گرفت؟
َ
بعد از چند دقیقه فاطمه دستش رو روی صورت آرشام گذاشت .وایسا ببینم چیکار میکنه؟ خیلی آروم حرف میزد .اه
لعنتی! یکم رفتم جلوتر و پشت یکی از مشعلهای تزیینی جلوی در خودم رو مخفی کردم.
یه لحظه به خودم اومدم .سامان تو داری چیکار میکنی؟ از کی انقدر برات مهم شد دانشجوی شیطون و زبون درازت؟ دختر
عمهی نازنازیت کی تونست انقدر فکرت رو به خودش اختصاص بده؟
وقتی رفتن داخل سالن من هم برگشتم.
برگشتم داخل سالن و کنار آرمان نشستم همه سر میز بودن غیر از صبر کن ببینم چرا رها نیست؟ حتما رفته پیش مامان ولی
آرشام هم نیست.
آروم از آرمان پرسیدم:
 میدونی رها کجاست؟ گفت میره پیش مامان و بابا و میاد. باشه.صبر کن ببینم اگه رفته بود پیش مامان بابا االن کنارشون بود.
من چرا اینجوری شدم؟ حتما رفته اتاق پرو تا لباسش رو عوض کنه.
خب بگیم رها رفته لباسش رو عوض کنه ،آرشام کجاست؟ نه اینجوری نمیشه باید پیداش کنم.
یکم گشتم که گوشهی خلوتی از سالن پشت ستون آرشام و رها رو دیدم که مشغول صحبت بودن.
یه گوشه قایم شدم تا من رو نبینن.
گوش تیز کردم تا حرفاشون رو بشنوم که آرشام رفت.
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وقتی آرشام رفت ،رها آروم اشک ریخت و بعد اشکهاش رو پاک کرد و رفت.
آرشام چه حرفی به رها زد که اشک ریخت؟ اصال چه حرفی میزدن؟ چرا هر وقت رها این پسر رو میبینه حالش عوض میشه؟!
من رو ببین عروسی دختر خالمه؛ ولی نمیتونم مثل بقیه شادی کنم .از یک طرف فاطمه از یک طرف هم رها.
«فاطمه»
همراه آرشام به سالن برگشتیم و نشستیم سر جای قبلیمون.
تازه نشسته بودیم که آرشام بلند شد و گفت:
 من االن برمیگردم. کجا میری؟ نگران نباش فاطمه .راستش یکم حوصلم سر رفته میرم بیرون یکم هوا میخورم و میام.با تعجب بهش نگاه کردم .من و آرشام تازه از بیرون سالن اومدیم پس کجا میره؟
همون موقع رها بلند شد و گفت:
 من برم پیش خاله و عمو.نکنه اون نگاهی که آرشام به رها کرد ،معنی خاصی داشت؟ شاید...
 فاطمه؟مهشید من رو صدا کرد .برگشتم سمتش و گفتم:
 -بله؟
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 حاال مطمئن شدم که بین من و آرمان مانعی نیست ،چون اوایل مامان آرمان بر اثر حرفهایی که از خالهات ( مامان آناهیتا)شنیده بود ،فکر کرد من نمیتونم آرمان رو خوشبخت کنم؛ من بهت نگفتم ولی اوایل رفتار خوبی باهام نداشت و کم-کم
فهمید در موردم اشتباه کرده.
خواستم جوابش رو بدم و بگم خوشحالم که همهی سوءتفاهم ها برطرف شد که صدای سامان رو شنیدم که مخاطبش آرمان
بود و گفت:
 میدونی رها کجاست؟ گفت میره پیش مامان بابا و میاد. باشه.سامان غرق تفکر شده بود و بعد از چند لحظه رفت.
لباسم رو پوشیدم .بعد از شام هنوز همه توی پیست رقص مشغول بودن .منم از سر شب سردرد داشتم .دنبال بهونه بودم که
سریع برم خونه.
رفتم رختکن و لباسم رو عوض کردم و آمادهی رفتن شدم .برگشتم که مامان با دیدنم گفت:
 فاطمه چقدر زود حاضر شدی! هنوز مونده. چیزه؛ میدونی مامان اصال حالم خوب نیست .سرم درد میکنه دیگه من برم.سامان :جایی میخوای بری؟
اه کی حوصلهی این رو داره
 آره حالم خوب نیست میخوام برم.سرش رو تکون داد و رو به مامان گفت:
 عمه منم میخوام برم خونه اگه میخواین فاطمه رو برسونم. باشه عزیزم .فاطمه تو که مشکلی نداری؟!یعنی اگه مشکل داشتم نمیذاشتن برم .به اجبار سرم و تکون دادم.
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سامان :بیا سوئیچو بگیر تا من برم با بقیه خدافظی کنم ،تو برو توی ماشین.
سرم و تکون دادم سریع با همه خداحافظی کردم و به سمت ماشین رفتم.
هر کاری کردم باز نشد .ای خدا چطور ممکنه؟ اه! حاال من چیکار کنم؟!
با دیدن سامان خوشحال شدم.
سوییچ رو گرفتم سمتش و گفتم:
 بفرما ماشینت رو فقط خودت میتونی باز کنی.سوییچ رو گرفت و به شوخی گفت:
 خب حق داری نتونی ،تو اصال جون نداری که.با این حرفش چشمهام گرد شد .این از کی انقدر مهربون شده؟!
بقیهی مسیر رو بدون هیچ حرفی طی کردیم.
بعد از پیاده شدنم صدام کرد .برگشتم سمتش که گفت:
 مواظب خودت باش .اگه مشکلی پیش اومد بهم زنگ بزن. چه مشکلی؟!با خنده نگاهم کرد و شب به خیر گفت و سوار ماشین شد و رفت.
وای نکنه چیزی خورده تو سر سامان؟!
ولش کن بابا اصال به من چه ولی چقدر مهربون شده بود.
برگشتم خونه و بعد از حمام خوابیدم.
بد من امروز شنبه است.
با خستگی از خواب بیدار شدم .از شانس ِ
کی حال و حوصلهی دانشگاه رو داره؟!
بعد از شستن صورتم مانتوی مشکی و شلوار لی راستهام رو پوشیدم که زیاد تنگ نباشه توی دانشگاه گیر بدن.
مقنعهم رو سرم کردم.
برای بیحال نبودن صورتم یه رژ مات کالباسی زدم.
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ای خدا! هنوزم خوابم میاد .درس هم نخوندم.
البته خوبیش اینه که امروز سامان نمیاد دانشگاه گیر بده و درس بپرسه چون بقیه استادها یکم بیخیال تشریف دارن.
کالسورم و جزوههام رو توی کولم ریختم و به سمت آشپزخونه رفتم.
مامان نبود ،معلومه هنوز خوابه چون دیشب دیر رسیدن خونه.
بدون اینکه سر و صدا ایجاد کنم ،از خونه بیرون زدم و سوار ماشینم شدم.
کی فکرش رو میکرد آنا ازدواج کنه و مهشید عاشق آرمان بشه؟! ما سه تا که همیشه باهم بودیم.
هه یه رفیق هم ندارم وقتی ناراحتم خوشحالم کنه و دلداریم بده.
نمیتونم برم پیش مهشید و بگم من عاشق آرمانم.
امروز بعد دانشگاه باید یه زنگم به آناهیتا بزنم.
فاطمه عجب گیری دادی ها! طرف دیشب عروسیش بوده االن هم حتما میخواد برای ماه عسل حاضر بشه .تو چی میگی
این وسط؟!
عیب نداره نمیخوام که برم خونش فقط یه تلفن میزنم.
رسیدم دانشگاه و در کالس رو باز کردم و رفتم ته کالس نشستم .هنوز استاد نیومده بود.
جزوههام رو برداشتم و یکم خوندم که اگه پرسید گند نزنم.
مهشید هم گ وشه دیگه کالس نشست که برای هم دست تکون دادیم .معلوم بود اون هم بخاطر عروسی دیشب خسته شده.
با نشستن پندار کنارم ،متعجب شدم .سوالی بهش نگاه کردم که گفت:
 ببخشید اینجا نشستم .باهاتون یه کاری داشتم .اگه میشه بعد از کالس بریم تو حیاط حرف بزنیم.لحن ادبی و مودبانه اش و لحن صحبت کردنش نذاشت جوابش رو بدم.
از روز اولی که دیدمش تا االن چقدر تغییر کرده.
استاد :دو ماه دیگه امتحانات ترمه از االن بگم که اگه بخونید امتحان هیچ مشکلی نداره .کتابی هم که گفتم بخرید و
مطلبهای مهمش و عالمت گذاری کنید ،خسته نباشید.
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پندار اشاره کرد باهاش برم .وسیلههام و جمع کردم و دنبالش راه افتادم.
به سمت بوفه رفت و من هم دنبالش رفتم.
 خب! نمیدونم از کجا شروع کنم .من از وقتی که دیدمت اذیتت کردم ولی باور کن از قصد نبود .در واقع ،از عشق بود. چی؟! فاطمه من خیلی دوست دارم اگه قبول کنی که باهام ازدواج... پندار کافیه! خواهش میکنم گوش کن. نه من ...من یکی دیگه رو دوست دارم .نمیتونم با تو ازدواج کنم.«سامان»
ای خدا کجا گذاشتمش؟! یعنی دانشگاه مونده؟! ولی من که همیشه حواسم جمعه!
نیست .حتما دانشگاه جا مونده .اشکال نداره میرم میارمش.
سریع حاضر شدم و رفتم تا کتابم رو بیارم .بدون اون که نمیتونم سوال طرح کنم.
وارد محوطهی دانشگاه که شدم یکی از دخترها با ترس نگاهم کرد و گفت:
 وای استاد من نمیدونستم شما امروز میاین .نکنه برنامه عوض شده؟! توروخدا امتحان نگیرین.کم -کم داشت گریش میگرفت که گفتم:
 نه برنامتون عوض نشده .من یکی از وسایلم رو جا گذاشتم اومدم اون رو بردارم.با یه حالت بدی نگاهم کرد که رفتم .این چرا اینجوری نگاه کرد؟ فکر کنم باید شماره حسابش رو بگیرم و ارث پدر گرامیش رو
براش واریز کنم.
رفتم دفتر و بهشون گفتم کتابم رو جا گذاشتم .کتابم رو گرفتم و از سالن خارج شدم که یه صدای آشنا به گوشم رسید.
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صبر کن ببینم این صدای فاطمه و پندار نیست؟ فکر کنم تن این پسره بدجور میخاره .خواستم برم بزنم توی گوشش که با
شنیدن صداش سر جام میخکوب شدم .چی؟ داشت از فاطمه خواستگاری میکرد؟!
 خب! نمیدونم از کجا شروع کنم .من از وقتی که دیدمت اذیتت کردم ولی باور کن از قصد نبود .در واقع ،از عشق بود.قلبم گرفت .داشت از فاطمه خواستگاری میکرد .کاشکی کتابم رو جا نمیذاشتم و شاهد این صحنه نبودم.
 فاطمه من خیلی دوست دارم .اگه قبول کنی که باهام ازدواج...سریع از اونجا دور شدم .انقدر تند قدم برمیداشتم که جواب مثبتش رو نشنوم.
سوار ماشین شدم .هنوز منگ بودم .اون از فاطمه خواستگاری کرد ،.دوست نداشتم برم .حالم کال گرفته شد.
یعنی جوابش مثبته؟!
ای خدا چرا نموندم تا جوابش رو بشنوم؟! نه نمیتونم باید برم از خودش بشنوم .اما االن نه باید فردا که باهاش کالس دارم
باهاش صحبت کنم.
***
فردا...
تمام حواسم به فاطمه بود که کنار مهشید مشغول جزوه نوشتن بود .نتونستم تحمل کنم .ده دقیقه به پایان کالس مونده بود
که گفتم خسته نباشید .همه تعجب کردن و با برداشتن وسیلههاشون ،رفتن .مهشید داشت به فاطمه چیزی میگفت که اخم
کرد .قبل از خروجشون از کالس ،رو به فاطمه گفتم:
 خانم زمانی میشه چند لحظه صبر کنید ،باهاتون کار دارم.متعجب بهم خیره شد .سرش رو تکون داد و منتظر شد تا کالس خالی بشه.
 کاری با من داشتیبا لحنی غمگین گفتم:
 جواب مثبت دادی؟شوکه شده نگاهم کرد.
 چی؟! نمیفهمم...حرفش رو قطع کردم و گفتم:
 -مهم نیست! خوشبخت بشی.
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 سامان اون چیزی که تو فکر میکنی نیست .خودمم نمیدونم چطور متوجه شدی ولی... فاطمه !.دیروز من اتفاقی حرفتون رو شنیدم .البته متاسفم شاید نمیخواستی کسی مطلع باشه. آره دیروز پندار ازم خواستگاری کرد و منم جوابمو دادم .البته نمیدونم چیشد که پیگیر این موضوع بودی ولی به هرحالگذشت و منم جواب منفی دادم.
متعجب گفتم:
 منفی؟! خب آره! من و پندار به هم نمیخوریم.یه لحظه خوشحال شدم ولی بروزش ندادم و سرم رو تکون دادم.
 خوشحالم که تصمیم عاقالنه گرفتی .پندار مناسب تو نبود. آره خب ،بهتره منم برم .فعال.بیاراده گفتم:
 تو پارکینگ ماشینت رو ندیدم ،فکر کنم با تاکسی اومدی ،نه؟! آره حوصله رانندگی رو نداشتم. میخوای برسونمت؟! نه مزاحمت نمیشم. نگران نباش مزاحم نیستی! بیا بریم.«فاطمه»
جلوی خونه نگه داشت .خواستم پیاده بشم که دیدم زشته اگه دعوتش نکنم بیاد تو.
 فکر کنم خسته باشی .بیا باال یکم استراحت کن بعد برو. عمه ناراحت نشه سرزده بیام.با اخم ساختگی گفتم:
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 چه ناراحتی؟! تا تو ماشین رو بیاری داخل ،من برم در رو باز کنم.ریموت رو بهش دادم که ماشینش رو پارک کنه.
سریع در ورودی رو باز کردم و از پلهها رفتم باال تا لباسم رو عوض کنم.
لباسهام رو با یه شلوار دمپای مشکی و شومیز سفید عوض کردم .صندلهام رو پام کردم و یه دستی به موهام زدم.
انگار که مامان خونه نبود .تلفن رو برداشتم و بهش زنگ زدم:
 الو! سالم مامان! سالم عزیزم ،جونم بگو؟! سامان من رو رسوند .دعوتش کردم بیاد خونمون .االن اینجاست .کی میای؟! من خونهی دایی ایناتم تا دو سه ساعت دیگه میام .فاطمه اگه میخوای شما هم بیاین. نه مامان من کار دارم نمیتونم بیام. پس زنگ بزن یه چیزی سفارش بده برای ناهار گشنه نمونید ،مواظب خودت باش. باشه مامان ،خداحافظ.با صدای سامان به سمتش برگشتم.
 عمه بود؟! -آره خونهی شماست.
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اومدم تلفن و بردارم که برای ناهار یه چیزی سفارش بدم:
 سامان چی میخوری برای ناهار سفارش بدم؟!باخنده گفت:
 یه جوری گفتی چی میخوری توقع داشتم خودت درست کنی. من؟ اوم فکر خوبیه! دیر میشه ولی پایهای یه چیزی درست کنیم؟!چشمکی زد و گفت:
 حتما!دستهام رو توی هم گره کردم و رو به سامان گفتم:
 خب چی درست کنیم؟! االنم گشنمونه یه چیز راحت درست کنیم. الزانیا؟ نه خیلی طول میکشه. اوم ،پیتزا!با گفتن پیتزا چشمهام برق زد که خودش خندش گرفت.
دستش رو گرفتم و به سمت آشپزخونه هدایتش کردم.
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از یخچال قارچ و سوسیس رو برداشتم.
مامان قارچ ها رو شسته بود فقط باید خورد میشد .با زرنگی اون رو روی میز گذاشتم و به سامان اشاره کردم که شروع کنه.
روی صندلی نشست و شروع به خورد کردن کرد .انقدر با آرامش اونها رو خورد کرد .این اگه دختر میشد
برای اینکه ازش عقب نمونم ،نشستم و تند -تند سوسیسها رو ریز کردم که خوشمزهتر بشه.
بعد از کارم اونها رو گذاشتم روی میز و دنبال فلفل دلمهای گشتم.
سامان :چیزی میخوای؟!
 آره فلفل دلمهای ،فکر کنم نداریم. میخوای برم بخرم؟ چی چیو بخرم؟ من گشنمه.چند ثانیه توی صورتم محو شد .وا این چشه؟!

«سامان»
چند ثانیه نگاهش کردم .انقدر بامزه و مظلوم گفت گشنمه که ناخودآگاه بهش خیره شدم .سرم رو پایین انداختم و سرگرم
قارچها شدم.
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«فاطمه»
بیخیال فلفل! خب دیگه چی باید توش بریزم؟!
 پنیر پیتزا و سس. آره یه چیزی هم میریزن که عطر بگیره ،اسمش چی بود؟ آها آویشن!از توی یخچال سس رو آوردم بیرون .خمیر پیتزا هم نداشتیم .باید درست میکردم.
پنیر پیتزا هم بیرون آوردم که یخش آب بشه.
سینی رو گذاشتم و روش یکم آرد ریختم که سامان اومد کمکم کنه .یه مشت آرد برداشت و پرتش کرد سمتم.
روی من آرد میریزه؟! دارم براش!
یه مشت آرد برداشتم و ریختم روی سرش
کم -کم بیخیال آشپزی شدیم و مثل بچهها آردها رو به سمت هم میریختیم.
یک آن به سرم زد و سس رو برداشتم و پاچیدم تو صورتش.
َ
صورتش از عصبانیت شبیه لبو شده بود.
با خنده گفتم:
 وای نمیدونی چقدر خنده دار شدی!داشتم قهقهه میزدم که یهو دو تا تخم مرغ تو سرم شکست.
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ُ
تخم مرغها شره کرد و ریخت روی کل لباسم.
خیز برداشتم به سمتش و تا خودم رو پرت کردم جا خالی داد که سرم رفت توی ماشین لباسشویی.
ای بابا بازم مامان بعد از لباس شستن در ماشین لباسشویی رو باز گذاشتش
بلند شدم و خواستم بهش حمله کنم که دیدم مشغول عکس گرفتنه و داره هر -هر بهم میخنده.
رو ماشین لباسشویی بخندی.
یه چشم غرهای بهش رفتم .بقیهی کارهای پیتزا رو کردیم و گذاشتیمش توی فر تا آماده بشه.
بلند شدم که برم لباسهام رو عوض کنم .به قیافهی سامان دقت کردم که دیدم اون از من بدتره.
سامان :کجا؟!
به خودم اشاره کردم و گفتم:
 خب برم لباس هام رو عوض کنم دیگه .اوم فکر کنم بتونم یکی از لباسهای بابا رو بهت بدم ،االن میام.سریع رفتم سمت اتاقم و لباسهام رو با تونیک یاسی و شلوار قد نود مشکی رنگم عوض کردم .لباسهای کثیفم رو توی سبد
لباس کثیفها ریختم.
صورتمم شستم .موهام بوی تخم مرغ میداد ولی زشت بود اگه سامان رو که مهمونه تنها میذاشتم .برای همین مجبور شدم
تخم مرغها رو با آب سریع بشورم و کلی ادکلن بزنم که بوی بد ندم.
به سمت اتاق مامان و بابا رفتم و از توی کشوی بابا یکی از تیشرتهاش که خودم براش خریده بودم رو برداشتم.
 سامان بیا.برگشت سمتم و سوالی بهم نگاه کرد.
 لباسات کثیفه بیا اینو بپوش.سامان :ممنون.
به سمت اتاقی که تازه اومده بودن ایران رفت تا لباسش رو عوض کنه .یه نگاه حسرتبار به آشپزخونه انداختم .کی می خواد
اینجا رو تمیز کنه؟!
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روی میز که پر از آرد و سس بود.
زمین هم پر از وسیلهی پیتزا بود.
سریع دست به کار شدم و سس و پنیر پیتزا و آرد رو توی یخچال گذاشتم و روی میز که پر از آرد بود رو تمیز کردم.
سامان :صبر میکردی منم میومدم کمکت!
برگشتم سمتش که دیدم لباسها رو پوشیده .هیکلش خوب بود و چون اون لباس براش تنگ بود ،بازوهاش زده بود بیرون.
در جوابش گفتم:
 هنوز دیر نشده میتونی بیای کمک.از گوشهی آشپزخونه بهش طی دادم و به زمین اشاره کردم.

انقدر حواسمون پرت تمیز کاری شد که کال قضیهی گرسنگی رو فراموش کردیم.
با بوی سوختگیای که توی خونه پیچید ،دماغم رو جمع کردم که چشمم به فر خورد.
سامان که متوجهم شد ،بهم نگاه کرد.
به فر اشاره کردم که متوجه منظورم شد .سریع رفت و خاموشش کرد .فکر کنم کربن شد.
حیف اون همه زحمت و کثیف کاریای که کردیم.
با دستگیره سینی رو در آورد .یه جوری به غذای سوخته شده نگاه کرد که انگار االن بچش خورده زمین مرده گنده.
چند دقیقه که گذشت یه تیکه از پیتزا رو کندم .
البته پیتزا که نه چون روش کامال سیاه شده بود.
فکر نکنم این رو بشه خورد...
 این خیلی سوخته .چی بخوریم االن؟!سامان :از اولشم باید یه چیزی سفارش میدادیم .چقدر طی کشیدم!
َ
انقدر سریع سرم رو برگردوندم سمتش که گردنم تق صدا داد.
با عصبانیت جیغ زدم:
 چی؟!تا اینو گفتم قیافهی سامان مثل گچ سفید شد.
دستم رفت سمت ِتی که با تته پته گفت:
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 فا ...ط ...مه...طی رو برداشتم و باال سرم بردمش و با عصبانیت گفتم:
 درد و فاطمه! کوفت و فاطمه! زهر مار و فاطمه!با وحشت سعی کرد از آشپزخونه خارج بشه که گفتم:
 کجا آقای سامان مهراد؟! دیر اومدی نخواه زود برو.با هول و ترس گفت:
 ببین فاطمه آرامش خودت رو حفظ کن .نفس عمیق بکش از یک تا ده بشمر .ببین االن از قرمزی شبیه گوجه فرنگی شدی. برو بابا! نکنه تو قبال معلم مطالعات کالس هشتم بودی؟! ها؟! جواب بده تا اینو نکوبیدم تو سرت. نه معلومه که نبودم .چرا اینجوری فکر کردی؟! کالس هشتم این درس ها رو داشتیم که چگونه عصبانیت خود را کنترل کنیم. خب ،حتما از کالس هشتم چیزی یادت مونده نه؟! حتما یادته معلمتون میگفت موقع عصبانیت به خودتون و به دیگرانً
آسیب نزنید (.اشاره به یکی از درسهای مطالعات پایه هشتم که قطعا تا اآلن متوجه شدید).
 آره خوب اون زن رو یادمه .یادمه یه بار داشت از من و دوتا دختر دیگه درس میپرسید .اولی رو که چون نخونده بود پرت کرداز کالس بیرون .دومی هم نصفه میگفت من کامل میکردم .برا خودم هم جواب می دادم آخر سر که پرسش تموم شد گفت:
 زمانی بیشتر درس بخون.بعد خودش فهمید چه گندی زده.
 خب ...اینکه خوبه ...متوجه اشتباهش شد دیگه ...ببین منم متوجه اشتباهم شدم .البته اشتباه هم نکردم.با این حرفش انگار کیلو کیلو زغال رو آتیش خشمم ریخت.
دستهی طی رو باالتر بردم و گفتم:
 با این حرفت گور خودت رو کندی آقای سامان خان. نه ...نه ...توروخدا من هنوز جوونم ،آرزو دارم!سریع شروع به دویدن کرد و منم پشت سرش شروع به دویدن کردم که یهو پاهام سر خورد و پرت شدم رو زمین و طی هم افتاد
روم.
 آخ! هاهاها! چی فکر کردی؟! فکر کردی این همه وایسادم دارم چاپلوسی میکنم؟! نخیر داشتم حواست رو پرت میکردم.وقتی این رو گفت ،از خنده افتاد روی زمین و دلش رو گرفت.
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بی مزه ی لوس ،چشم غره ای بهش رفتم و از روی زمین بلند شدم.
گرسنه ام بود کربن و که نمیشد خورد.
 سامان! گرسنمه پاشو زنگ بزن یه چیزی سفارش بدهسری تکون داد و از روی کارت شماره رو گرفت.
 فاطمه چی میخوری؟ چه میدونم ،جوجه ای کوبیده ای.پیتزا ی سوخته جلوی چشمم بود ،هی! چقد زحمت کشیدم ها!
تقریبا چهل دقیقه ای از سفارش دادنمون گذشته بود که غذا رو آورد.
سامان که همه اش سرش تو گوشیش بود و بعد از حساب کردن پول غذا اومد تو آشپزخونه.
باالخره با دخترم کربن زمانی خداحافظی کردم و میخواستم بندازمش توی سطل که سامان اومد و گفت:
 فاطمه! وایسا یه عکس بگیریم با کربن ،این همه زحمت کشیدیم حداقل یک عکس گرفته باشیم.با خنده سرم رو تکون دادم و کربن خانوم رو وسط میز گذاشتم لبخند زدم تا سامان سلفی رو بگیره.
بعد از چند تا عکس از گندی که هر دوتامون زدیم میز رو چیدیم که ناهار بخوریم.
سامان یه عکس دیگه از خودمون گرفت.
روز خوبی بود ،هیچوقت این روی سامان و ندیده بودم.
 خب! روز خیلی خوبی بود. اوهوم هیچ وقت فکر نمیکردم تو یه روی دیگه هم داشته باشی فکر کردم کال خشک و یخی.باخنده گفت:
 جلوی خودم داری میگی ها!شونه ام رو باال انداختم و گفتم:
 حقیقته!بعد از تموم شدن غذا و جمع و جور کردن آشپزخونه سامان لباسش رو عوض کرد.اومد پایین و گفت:
 خب من دیگه برم.ً
 باشه بعدا میبینمت. -فعال.
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«چند روز بعد»
بیحوصله رو تخت دراز کشیدم داشتم پست های سامان الیک میکردم که چشمم به عکس اونروز افتاد.
بعد از اینکه رفت عکسامون و تو اینستا پست کرد چقدرم کامنت داشت ،فقط کامنت رها من و سوزوند.
معلوم بود از حرصش گرفته؛ چون نوشت چطوری پیتزا رو سوزوندین و بعدش ایموجی خنده گذاشت.
بیخیال حرفش شدم.
امروز تولدمه تا االنم که کسی تبریک نگفت .منم اصال به روی خودم نیاوردم که تولدمه.
رفتم پایین و مامان رو دیدم .انگار نه انگار من تولدمه نشسته بود و مشغول میوه شستن بود.
 صبح بخیر مامان. صبح بخیر. مهمون داریم؟! نه چطور؟! آخه این میوه ها... مگه حتما باید مهمون داشته باشیم تا میوه بشورم بخوریم؟! نه.خب اینطور که معلومه خبری از مهمونی هم نیست .رفتم توی آشپزخونه و چای ریختم و مشغول خوردن شدم که گوشیم زنگ
خورد.
عه سامانه!
تماس رو وصل کردم و گفتم:
 بله؟! فاطمه هنوز نرفتی دانشگاه؟! نه هنوز ،دارم صبحانه میخورم. خوبه .ببین من یک کاری این حوالی داشتم اگه میخوای تو رو هم برسونم. مزاحمت نمیشم! خودم دارم بهت میگم بیا! اونوقت چه مزاحمتی؟! باشه االن میام. مامان خداحافظ. خدا به همراهت.سریع رفتم بیرون که سامان زیاد منتظر نمونه.
با بوق ماشین سامان بهش نگاه مردم که اشاره کرد بشینم.
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در جلو رو باز کردم و نشستم.
 سالم. سالم توقع داشتم دیر تر بیای. چرا؟! آخه اکثر دخترا دیر حاضر میشن. چه ربطی به دختر بودن یا پسر بودن داره به نظرم آدمایی که دیر حاظر میشن بیشتر به خودشون اهمیت میدن.با این حرفم رسما خودم رو ضایع کردم .آره خب چند وقته به خودم نمی رسم.
 بعله شما درست میگین.افکار مزاحم رو کنار زدم و فاز احوالپرسی گرفتم.
 خب چه خبر؟! دایی و زندایی خوبن؟! خبری نیست .همه خوبن. خوبه ،راستی! برای امتحان ترم میخوای از کجا سوال بدی؟!نیشخندی زد و گفت:
 زرنگی ها! من بگم بشینی از همون جا بخونی!تو دلم فحشی در وصف سامان تالوت کردم و گفتم:
 نه بابا کلی گفتم. خب پس باید به عرضتون برسونم که باید کل کتاب و بخونی.چشم غره ای بهش رفتم و ساکت شدم .سکوت مرگباری بینمون ایجاد شد که وقتی نزدیک دانشگاه شدیم سامان شکستش:
 فکر نکنم خوب باشه ما رو با هم ببینن ،دردسر میشه!اخمام رو کشیدم توهم فکر کرده کیه؟!
ایش جوری میگه دردسر انگار مثال نامزدیم نمیخواد خدایی نکرده دخترای دانشگاه بفهمن تا مثل داستان ها قهرمان پسر
اعصاب قهرمان دختر داستان رو خورد کنه.
بدون خداحافظی در رو باز کردم و پیاده شدم.
هه! مثال امروز تولدمه نه تبریکی نه اهمیتی.
بیتوجه به بقیه کولم رو روی شونم انداختم و سر کالس رفتم.
چشم انداختم تو کالس و دیدم مهشیدم نیومده .عالی شد!
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پندارم که کالس هاش و جابه جا کرده که با من نباشه از این کارش خوشم اومد .چون دوست نداشتم جلوش معذب باشم.
سامان اومد و چند تا چرت و پرت یاد داد و با گفتن خسته نباشید رفت.
بعد از استراحتی کوتاه برگشتیم سر کالس.
نه ای خدا باز با این پیرزن کالس داریم.
خدارو شکر سامان تو دانشگاه هست وگرنه باید اسم دانشگاه رو میذاشتن خانه سالمندان با این استاد های فسیل.
یادمه یک بار همین پیر زنه با وقاحت تمام گفت برم براش آب بیارم.
منم آب آوردم البته با اندکی آب دهان.
وقتی لیوان رو گذاشتم رو میز و خواست تشکر کنه یهو دندون مصنوییش افتاد رو دستم که جیغ زدم و گفتم:
 وای خدا! وای خدا دستم نجس شد .کی الکل داره؟! ها؟! وایییی االنه که ایدز بگیرم.تا این رو گفتم صدای خنده کل کالس بلند شد که با دادی که خانوم دندون مصنوعیان زد همه ساکت شدن.
اومدم ماست مالیش کنم که خانوم هنرمنش (معلم) بیرون رفت.
خوبه خودش هم قبول داشت چه حرکت ضایعی انجام داد.
منم با قیافه ی درهم رفتم تا دست و صورتم رو بشورم.
دست و صورتم رو شستم و حواسم نبود که آرایشم خراب میشه .حاال انگار چقدر هم اهل آرایش کردنم.
بعد از جمع و جور کردن خودم برگشتم به کالس که استاد جان! سر کار خانم هنرمنش بدتر از همه ی معلم ها من رو پرت کرد
بیرون.
خب به من چه ربطی داره که دندونت پرت شد بیرون آخه.
حاال همه ی اینا اشکال نداره ،ضایع شدنم جلوی بقیه افتضاح بود دوست داشتم همونجا آب بشم از خجالت.
البته من چون زیاد از کالس ها پرت میشم بیرون عادت کردم به این شرایط و رفتار های معلم ها میشه گفت پوستم کلفت
شده.
 زمانی!وای خدا من چرا هواسم نبود سر کالسم؟! نشستم دارم خاطره تعریف میکنم.
 جانم خانم؟! کجایی؟! نکنه بازم میخوای از کالس بری بیرون؟! همین جام خانم ،دلم هم نمیخواد برم بیرون. پاشو! -چرا؟!
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 پاشو بیا توضیح بده! بلند شو تا پرتت نکردم بیرون. باشه.خدارو شکر زبان برای من آسونه و راحت میتونم از پسش بر بیام .رفتم پای تخته و شروع کردم به توضیح دادن که هنرمنش
جون زحمت کشیدن و الکی -الکی ایراد های بنی اسرائیلی گرفتن .بدبختی با لهجه ی شیرین فارسی برات انگلیسی حرف
میزنه.
 خانم همینه دیگه! برو بشین زمانی! دیگه خسته شدم از دستت .خجالت بکش.تو ذهنم گفتم :تو از دست من خسته شدی؟! به من چه تو نمیتونی درست درس بدی من هم دارم کنفرانس میدم ایراد
میگیری .نگاه کن تروخدا امروز مثال روز تولدمه.
با اعصاب خوردی از کالس اومدم بیرون.
حوصله ی کالس بعدی هم ندارم.
از دانشگاه خارج شدم و چشمم به پارک نزدیک دانشگاه خورد .فکر نکنم بد باشه چند دقیقه اونجا قدم بزنم.
مشغول قدم زدن بودم که با صدای یکی از همکالسی هام به خودم اومدم.
آیدا :سالم فاطمه! میای بریم قهوه بخوریم؟! تو این سرما می چسبه.
آیدا یکی از هم کالسی هامه که یک ترم ازم بیشتر خونده و فقط یکی از کالس های عمومیم باهاش مشترک بود.
 نه حوصله ندارم. خب پس بعدا میبینمت.رفتم و روی یکی از نیمکت ها نشستم هوا سرد بود چون یکم بهمنه.
به بقیه که داشتن بیخیال زندگیشون رو میکردن نگاه کردم.
داشتم فکر میکردم که چشمم به پندار خورد .چی؟ پندار اینجا چی کار می کنه؟!
پندار :سالم!
با تعجب بهش نگاه کردم چون دستاش پشتش بود .بهش سالم کردم و سوالی بهش نگاه کردم که دستش و رو جلو آورد.
با شگفتی به دستش نگاه کردم.
یه دسته گل پر از رز سرخ بود که آدم نمیتونست از نگاه کردن بهش سیر بشه؛ گل و به دستم داد:
 تولدت مبارک!دهنم خشک شد توقع این و دیگه نداشتم من بعد از حواب منفی که بهش دادم سعی کردم جلوی چشمش نباشم.
بعد از یکم مکث گفتم:
 -ممنونم؛ واقعا انتظار نداشتم.
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 خواهش میکنم.بعد از حرفش با لبخند نگام کرد و خداحافظی کرد و رفت.
بعد از رفتن پندار سرگرم گل ها شدم که یک صدای آشنا به گوشم خورد:
 چه گل های قشنگی!سرم رو بلند کردم و به سامان که حاال روبه روم قرار گرفته بود خیره شدم.
 مرسی! بیا برو تو ماشین هوا سرده سرما میخوری. باشه.سوار ماشین شدیم و بعدش سامان شروع به رانندگی کرد.
جلوی خونه ی ما نگه داشت .در رو باز کردم و وقتی خواستم پیاده بشم سامان دستم رو گرفت .متعجب برگشتم سمتش که
گفت:
 تولدت مبارک!انقدر از حرفش شوکه شدم که چند ثانیه با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم .سامان از کجا میدونست؟! مامانم یادش نبود
اما سامان.
 آم ،مرسی بابت تبریکت تو دومین نفری هستی که بهم تبریک گفت. -میدونم!
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چی؟! از کجا میدونست؟! حتما پندار رو دیده.
طوری که انگار حرفش رو نشنیدم پیاده شدم و رفتم سمت در که البته سامان هم همون موقع اومد کنارم.
حتما اونم میخواد بیاد .در خونه رو باز کردم که یکدفعه.

«سامان»
بعد از خرید کادو برای تولد فاطمه به سمت دانشگاه روندم .دلم میخواست امسال که منم هستم سوپرایزش کنم .میشه گفت
دوست داشتم خوشحالش کنم تا از من خاطره ی خوبی داشته باشه.
خوبیش این بود که همه باهام موافقت کردن.
ماشین رو جلوی دانشگاه پارک کردم و شماره ی فاطمه رو گرفتم .فکر کنم تا االن کالس هاشم تموم شده باشه.
َ
اه چرا بر نمیداره .یک ربعی صبر کردم تا بیاد هرچی منتظر موندم نیومد .دیگه کم -کم داشتم نگران میشدم .از ماشین
پیاده شدم که چشمم به یکی از دوستاش خورد .سمت همون دختر رفتم تا ازش بپرسم فاطمه رو دیده یا نه.
 ببخشید خانم شیخی. سالم استاد. سالم ،شما خانم زمانی رو دیدید .آخه برای تدریس جلسه ی بعد چند تا کتاب و جزوه میخواستم بهشون بدم. رفت؛ همین پارک نزدیک دانشگاه اگه میخواید بدین به من میبرم براش. -نه خیلی ممنون مزاحمتون نمیشم روز خوش.
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 همچنین.ازش دور شدم و سوار ماشین شدم.
به سمت پارک رفتم .مجبور شدم ماشین رو یه جای دور تر پارک کنم چون جا پارک نبود
با نگاهم دنبالش گشتم که چشمم به پندار و فاطمه خورد.
پندار اینجا چیکار میکنه؟! با دیدن کار بعدیش چشمام گرد شد .اون برای چی باید گل بده؟!
فاطمه گل رو گرفت و لبخند زد وقتی مطمئن شدم پندار رفت .رفتم پیش فاطمه و گفتم:
 چه گل های قشنگی!سرش رو بلند کرد و با دیدنم متعجب شد.
 مرسی!هوا واقعا داشت سرد میشد برای همین گفتم:
 بیا بریم تو ماشین هوا سرده سرما میخوری. باشه.دوست نداشتم دومین نفری باشم که تولدش رو تبریک بگه بعد از پیاده شدنش دستش رو گرفتم و تولدش رو تبریک گفتم.
شوکه نگاهم کرد:
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 آم ،مرسی بابت تبریکت تو دومین نفری هستی که بهم تبریک گفت.با این حرفش یاد پندارم افتادم.
 میدونم!به سمت خونه رفتیم در و باز کرد که یادم رفت بهش بگم آماده بشه.
 راستی فاطمه! من با یکی قرار دارم خوشحال میشم توام همراهم بیای. خب اون کی هست؟! یکی از دوستام حاال میای؟! خب من که کاری ندارم ،باشه میام.لبخندی زدم و گفتم:
 پس سریع آماده شو که بریم.«فاطمه»
بعد از اینکه سامان ازم خواست همراهش برم ،تو اتاقم رفتم.
خب حاال چی بپوشم؟! گفت تو کافه قرار داره ،اوم ،آها فهمیدم.
از تو کمدم بافت صورتی رنگم که مدلش شل و گشاد بود رو تنم کردم و بعد شلوار طوسی قد نودم رو پام کردم.
خب! دیگه چی؟! آها!
ست کاله و شال گردن و دستکش مشکیم رو پوشیدم و بوت طوسیم رو برداشتم و گذاشتم جلوی در که یادم باشه برش دارم.
کرم برنزم رو برداشتم و روی گونه هام و بینیم سایه زدم رژ لب صورتی زدم .مژه هام هم ریمل زدم.
نگاه کن تروخدا سه ساعت دارم آرایش میکنم ،ولش کن خط چشم نمیکشم.
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کیف کوچیک مشکیم رو برداشتم و توش گوشیم رو گذاشتم.
بعد از اتمام کارم از پله ها رفتم پایین.
 خب من آماده ام بریم.سامان برگشت سمتم و لبخند زد:
 من میرم ماشین رو روشن کنم تا بیای.رفت بیرون منم بوتم و پام کردم و رفتم بیرون تا بیاد ،با بوقی که زد سریع سوار ماشینش شدم.
چند دقیقه ای گذشت.حسابی حوصله ام سر رفت.
 سامان؟! آهنگی چیزی نداری بزاری؟! خسته شدم چرا االن میزارم.دستش رو به سمت ضبط برد و زیادش کرد.
چی تو چشات داری؟!
جز گرفتاری واسه دل دیوونم
احساس دل دیوونم
مثل عشقه نه خود حس عشقه
دیوونه لبخندت قلبم و کنده
از توی سینم انگار
کارم تموم اینبار
مثل عشقه نه خود حسه عشقه
باور کن اگه بامن
قهر باشی تو ی روزم
توی دریا غم میسوزم
عشقت خوده بهشته
اما بی تو توی آتیشم
عشقم برگرد بیا پیشم
و...
(رایسا و امین)
آهنگش خیلی قشنگ بود .بعد از چند دقیقه ماشین رو نگه داشت.
 -خب دیگه رسیدیم.
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ماشین رو پارک کرد باهم پیاده شدیم یه نگاه به دور و اطراف کردم .داخل کافه تاریک تاریک بود .انگار که هیچکسی توش
نیست ،با شک به سامان نگاه کردم توی این ساعت معموال کافه ها شلوغه!
از قیافم انگار خندش گرفته بود.
اشاره کرد که سریع تر باهاش هم قدم بشم در کافه رو باز کرد و من رو به داخل هدایت کرد.
وقتی وارد کافه شدم یکدفعه دستی جلوی چشم هام رو گرفت .خواستم جیغ بزنم که صدای تولدت مبارک فاطمه مانع جیغ
زدنم شد.
دست از جلوی چشمم کنار رفت و برق روشن شد .با دیدن مامان و بابا و دایی و زن دایی و بقیه حسابی سورپرایز شدم .دستم
رو جلوی دهنم گرفتم و با ذوق گفتم:
 شما ...وای خدا!از شدت خوشحالی زبونم بند اومده بود.
برگشتم تا اونی که جلوی چشمم رو گرفت رو ببینم .حتما مهشیده.
 تولدت مبارک بهترین خواهر دنیا.مهشید رو بغل کردم و گفتم:
 مرسی عزیزم! تولد تو هم پیشاپیش مبارک ( شش روز بعد از تولد فاطمه یعنی هفت بهمن تولد مهشید) ممنون آبجی جونم.با لبخند به سمت مامان و بابا رفتم و بوسیدمشون.
اصال فکر نمیکردم اینطوری همه دست به یکی کنن و سورپرایزم کنن .از بقیه هم تشکر کردم.
سامان من رو به سمت میز بزرگی هدایت کرد که روش یک کیک بزرگ که شکل اف داشت و ی عالمه شمع کوچیک گرد کنار
) رو تشکیل داده بودن و کنار و داخل شون پر از رز های خشک happy birthdayهم جمع شده بودن و اچ بی دی ( خالصه
بود.
با لبخند ازش تشکر کردم که گفت:
 خب! من که میگم اول عکس بگیریم .بعد از موافقت همه به پیشخدمت کافه گفت که ازمون عکس بگیره.اولین نفری که باهاش عکس گرفتم سامان بود که با این کارش رها ناراحت شد.
آرشام :سامان فکر کنم بهتر باشه رهاهم با شما ها عکس بگیره به هرحال اون دیگه جزوی از خانوادهی دایی.
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دایی لبخند زد و به رها اشاره کرد بیاد جلو و با ما عکس بگیره .رها اومد و تو عکس ها به بازوی سامان آویزون بود ،مثال
میخواست همه بدونن سامان مال خودشه .بعد از چند تا عکس با رها و سامان آرشام اومد.
چند تا ژست گرفت که می تونم به جرعت بگم تو همه ی عکس ها به من چسبیده بود .انگار هم نه انگار که مامان و بابام اونجا
بودن.
بعد از اینکه با همه عکس گرفتم نگاهم به کادوهای روی میز افتاد اینا کی وقت کردن کادو بخرن؟!
اولین نفر که کادو ی تولدم و بهم داد مامان و بابا بودن .بهم یه جعبه دادن با کنجکاوی نگاهش کردم .یعنی توش چی میتونه
باشه؟!
درش و باز کردم با دیدن سرویس برلیان چشمام برق زد .خیلی خوشگل و دخترونه بود.
دستبندش رو در آوردم انقدر ظریف و زیبا کنار بود که عاشقش شدم .مامان بابا رو بغل کردم و ازشون تشکر کردم.
بعد از اینکه آرمان و مهشید و خانوادهی دایی کادوشون رو دادن،
سامان رفت تا کادو رو از تو ماشین آرمان بیاره آرشام بلند شد و به طرفم اومد .جعبه ی خیلی کوچیکی بهم داد .جعبه رو ازش
گرفتم و درش رو باز کردم.
یه انگشتر تک نگین خوشگل بود .بیشتر شبیه حلقه نامزدی بود.
آرشام  :میخواستم االن که همه اینجاییم یه چیزی رو بهتون بگم.
همون موقع آرمان و سامان وارد شدن.
کنجکاو نگاهش کردم که رو به مامان و بابا گفت:
 من فاطمه رو دوست دارم! میخواستم ازتون خواستگاریش کنم .با این حرفش جعبه ی بزرگی که دست سامان بود افتادزمین یه صدای بلندی ایجاد شد در جعبه باز شد.
وای خدای سگ کوچیک مینیاتوری سفید از توش سریع اومد بیرون و دور پای سامان چرخید.
برای اینکه یکم جو رو عوض کنم به سمت اون تولهی خوشگل رفتم و حسابی بغلش کردم.
چی به آرشام بگم؟! هیچ وقت فکر نمیکردم بهم حسی داشته باشه.
وقتی آرشام دید چیزی نمی گم بلند شد و گفت:
 من خیلی وقته منتظرتم ،اشکالی نداره باز هم میتونم منتظر بمونم.این رو گفت و رفت بیرون .همه از تعجب سکوت کرده بودن .بعد از چند دقیقه جو به حالت عادی خودش برگشت .ای بابا!
اینجوری که نمیشه من هیچ جوابی بهش ندادم .باید فکر کنم ببینم چی به آرشام بگم.
بهتره سریع تر این مهمونی تموم بشه واقعا دوست ندارم اتفاق دیگه ای بیوفته.
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به گفته من سریع تر کیک و خوراکی ها رو خوردیم .چون واقعا نمیخواستم بیشتر از این تو اون مکان باشم .وقتی آرشام
برگشت ،بعد از چند دقیقه جو به حالت عادی خودش برگشت.
تا آخر تولد نگاه همه به من و آرشام و بود که من و موذب میکرد.
بعد از تشکر از مهمون ها و خدافظی باهاشون با هاپو کوچولو و مامان بابا سوار ماشین شدیم.
مامان و بابا که سوار شدن چند دقیقه بعدش بابا گفت:
 فاطمه! تو آرشام و دوست داری؟! خب! بابا ،آرشام واقعا خیلی پسر خوبیه و همیشه برای من دوست و همراهم بوده .من تا حاال به چشم دیگه ای بهش نگاهنکردم.
 میدونم دخترم ،خوب بهش فکر کن من اول از همه موافقت تو برام مهمه. مرسی بابا!مامان با لبخندی به مکالمه ی من و بابا گوش میداد
بایدم خوشحال باشه آرشام پسره خواهرشه.
 عه! چیشد دخترم؟! یادم رفت از سامان تشکر کنم. اشکالی نداره با اون اتفاقی که افتاد حتما درکت میکنه. بابا از کجا معلوم که درک کنه.ً
 فاطمه جان همه ی ما وقتی آرشام خواستگاری کرد شوکه شدیم مخصوصا تو ،نگران نباش سامان پسر فهمیده ایه. باشه.گوشیم رو درآوردم و به سامان پیام دادم:
 سامان جان خیلی ممنون بابت هدیه ات! خیلی خوشحالم کردی.«سامان»
با آرمان بیرون رفتیم تا کادوی فاطمه رو براش ببریم.
 خب سامی نمیگی برای فاطمه چی گرفتی؟! نه سورپرایز. من داداشتم ها! شرمنده سورپرایز. -باشه بابا.
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جعبه ای توش قفس سگ کوچولو بود رو از صندلی عقب ماشین برداشتم .یاد حرف های رها افتادم که تو کل مسیر می گفت
نباید این کار رو برای فاطمه میکردم و حسابی غر زد.
وقتی برگشتیم به کافه دیدم آرشام جلوی فاطمه حلقه گرفته و داره ازش خواستگاری میکنه.
با دیدن این صحنه جعبه از دستم افتاد و سگ کوچولو در قفسش باز شد و اومد بیرون و دور پاهام می چرخید.
هه! پس حدسم درست بود .آرشام به فاطمه عالقه داره ،باید زودتر میفهمیدم .اون از شب عروسی آناهیتا که همش سعی
میکرد پیش فاطمه باشه ،اونم از روزی که تو اتاق بهش دلداری میداد.
اما چیزی که یکم از حرصم کم میکرد این بود که فهمیدم فاطمه تقریبا تونسته آرمان و عشقش رو از دلش بیرون کنه ،کامال از
رفتاراش مشخصه که نسبت به قبل فرق کرده.
در طول جشن و مهمونی حالم گرفته شده بود ،آرشام حق نداشت.
اه لعنتی .آخه یکی نیست که بگه تو چه کاره ی فاطمه ای که اینقدر جز میزنی؟!
من ...من ...خب من پسر داییش هستم ،مثل برادر نداشتهاش.
اصال مگه باید نسبتی داشته باشم؟ همینکه برام مهمه کافی نیست؟! چه نسبتی نزدیکتر از این.
وای سامان بس کن .نباید اینقدر فکرت مشغول باشه ،تو نامزد داری ،چه بخوای چه نخوای نمیتونی نزدیک فاطمه باشی.
بسه!
سعی کردم حواسم رو جمع کنم .با تموم خود درگیری هام خودم رو خونسرد نشون دادم.
جشن که تموم شد ،همه از کافه بیرون اومدیم.
رها هم قدم با من راه میومد .سوئیچ رو سمتش گرفتم و همینطور که نگام به جلو بود گفتم:
 اگر سردته بهتره سریع خداحافظی کنی و بری تو ماشین بشینی ،منم چند لحظه برم پیش آرمان االن میام.چند لحظه گذشت اما سوئیچ تو دستم مونده بود .به سمتش برگشتم .با اخم غلیظی به فاطمه و آرشام نگاه میکرد ،بی اراده
اخمام تو هم رفت .اینبار بلند تر صداش کردم و حرفم رو تکرار کردم .این واقعا ی چیزیش میشه ها!
بعد از اینکه با آرمان راجب تولد مهشید هماهنگ کردیم و به یک نتیجه رسیدیم برای مهمونی که میخواست ترتیب بده از بقیه
بچه ها هم خداحافظی کردم که البته دور فاطمه خانوم اینقدر شلوغ بود که به تکون دادن سرم از دور بسنده کنم ،سوار
ماشین شدم.
رها هم که زودتر سوار شده بود و بخاری رو روشن کرده بود.حرکت کردم.بعد از چند دقیقه گفت:
 اه اه دیدی سامان ،آخه آدم اینقدر لوس! همین مونده بود که اونجا جلوی پاش زانو بزنه و بگه (صداش رو کلفت کرد) با منازدواج می کنی ای دوشیزه گرامی؟ این کارای کلیشه ای چیه جلوی جمع؟ ما که تمام زندگیمون تو غربت بوده این کارا رو
نمیکنیم .واقعا که! مثال می خواست متفاوت باشه .حاال همه ی اینا هیچی ،این فاطمه احمق نکرد یکی بزنه زیر گوشش،
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اصال این پسره به فاطمه نمیاد .من واقعا نمیفهمم سامان این دو تا وصله ی هم نیستن اونوقت فاطمه خانوم گفته میخوام
فکر کنم .ایش ،نگاه کن تو براش همچین هدیه ای گرفتی ولی اون حتی تشکر هم نکرد ،واقعا که بی کالس.
ناخودآگاه عصبی شدم وکنار خیابون ترمز کردم و به سمتش برگشتم .ررهابا عصبانیت به سمتم برگشت.
رها:ا سامان داشتی به کشتنمون میدادی ،حواست کجاست؟!
چشمام و بستم و سعی کردم صدام و براش باال نبرم.
 رها من امشب قاطیم ،بیشتر از این سگم نکن اعصاب ندارم.پوزخند زد و گفت:
 بایدم اعصاب نداشته باشی ،سامان تو جدیدا یه طوری شدی من میفهمم ،قضیه فاطمه است آره؟بدون اینکه بهش اهمیت بدم ماشین و روشن کردم
از نفسای تند -تندی که میکشید معلوم بود عصبیه ریموت و برداشتم و در پارکینگ و باز کردم
ماشین و بردم تو و پارک کردم ...
 پیاده شو.با ناراحتی پیاده شد و در و محکم بهم کوبید
دختره ی وحشی! کتم و گوشیم و برداشتم و تنهایی سوار آسانسور شدم و رفتم طبقه ی باال.
در رو باز کردم ،مامان اینا زودتر رسیده بودن .به سمت اتاقم رفتم.
مامان :سامان چیزی شده؟
بدون اینکه جواب مامان رو بدم در اتاق رو محکم بستم.
بعد از چند ثانیه صدای مامان رو شنیدم:
 رها دخترم چیشده؟! با سامان بحث تون شده؟! چیزی نیست مادرجون .فقط نمیدونم چرا سامان انقدر از من عصبانیه .یکی دیگه ضایع اش کرده حرصش رو سر من خالیمیکنه .شاید بهتره من برگردم پیش مامان و بابام.
بعد از این حرفش در اتاقم رو محکم کوبید و گفت:
 شنیدی؟! من بر می گردم .تو هم تا ابد خودتو تو این اتاق حبس کن و حسرت بخور بیچاره.در رو باز کردم و دست رها رو محکم گرفتم و پرتش کردم تو اتاق.
_-خجالت نمیکشی جلوی مادرم صدات رو اینجوری میبری باال؟
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 نه چرا خجالت بکشم؟! تو باید خجالت بکشی که عاشق اون دختر عمه ی ...شدی .فکر کردی من خرم نمیفهمم؟ دخترهمی خواست خودشو آویزون آرمان کنه بعد دید نتونسته و دوستش آرمان رو تو هوا قاپیده اومد سراغ تو ،ولی من نمیذارم دست
اون ...به تو برسه.
با حرف آخرش محکم کوبیدم تو دهنش.
هی هیچی بهش نمیگم پرو تر میشه
 رها حواست و جمع کن .بار آخرت باشه که راجب فاطمه هرچی دلت میخواد میگی .یک بار دیگه این حرف هارو بزنیالشت رو برای بابات پست میکنم.
چشماش پر از اشک شد .اومد حرف بزنه که به در اتاق اشاره کردم.
 حاالم گمشو بیرون حوصلت و ندارم.با بغض لب زد:
 خیلی آشغالی.بعد گوشی من رو از کیفش درآورد و با دست راستش جلوی من گرفتش و گفت:
من پیامای اون دختره رو دیدم ،دیدم چجوری ازت تشکر کرد .سامان عکس هاتون و باهم توی خونه ی اون وقتی با عشق
داشتی باهاش پیتزا درست میکردی دیدم .توام میخای مثل اون آ...
کنجکاو نگاهش کردم که حرفش رو عوض کرد
 من و ترک کنی؟!با عصبانیت گفتم:
 مثل کی رها؟ هی ...هیچ کس! رها یه بوهایی داره به مشامم میخوره تو جدیدا یه جوری شدی. میخواستم بگم مثل اون آدم بی غیرت میخوای منو ول کنی و بری؟!من واقعا میخواستم چی کار کنم؟! میخوام رها رو بذارم و برم؟!
 به چی داری فکر میکنی سامان؟! فعال برو کنار امشب اعصاب ندارم.یه نگاه پر از ناراحتی بهم انداخت و رفت.
(فاطمه)
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برس رو برداشتم و مشغول مرتب کردن موهام شدم .موهام حالت دار و بلند بود.
یهو آرشام به ذهنم اومد .چند دیروز پیش بهم زنگ زد و ازم خواست باهاش برم بیرون.
اولش دوست نداشتم برم اما نتونستم دلیل قانع کننده ای براش بیارم؛ اما بعد از اینکه حرفاش رو شنیدم بهش حق دادم که
بخواد باهام از زندگی و کاراش حرف بزنه .باالخره اون خواستگارمه ،بهتره یکم بهش فرصت بدم تا خودش رو بهم ثابت کنه.
از شب تولدم از سامان خبر ندارم .شنبه هم که باهاش کالس داشتم نیومد ،دیروز هم تو سالن دیدمش که بدون هیچ حرفی از
کنارم گذشت.
فکر کنم یکی مشکلی پیش اومده چون از ظاهرش مشخصه آشفته ست.
حتی بابت کادویی که بهم داد ازش تشکر کردم هم جوابی نداد ،شاید از دست من ناراحت شده شاید هم...
با صدای الیف سرم رو به طرفش چرخوندم.
الیف اسم همون سگی که سامان به من هدیه داد.
از روی زمین برش داشتم و بغلش کردم .نشستم رو صندلی و الیف رو روی پام گذاشتم و مشغول نوازشش شدم که صدای
گوشی حسودم دراومد .حتما از اینکه میبینه چند روزه بهش بی محلی میکنم ناراحته.
الیف رو زمین گذاشتم و دنبال گوشیم گشتم.
َ
اه کجاست این گوشی؟ برگشتم به سمت الیف و گفتم:
 خب خانوم خانوما! گوشیم رو کجا بردی؟!خم شدم تا زیر تخت رو نگاه کنم.
خودشه! سریع برش داشتم تا تماس قطع نشه بدون نگاه کردن به اسم طرف جواب دادم:
 بله؟! سالم فاطمه جان!تعجب کردم .سابقه نداشت آرمان به من زنگ بزنه.
 سالم خوبی؟ آره خوبم ممنون ،راستش زنگ زدم دعوتت کنم. دعوت ،برای چی؟!خنده ای کرد و ادامه داد.
 اینطور که معلومه تولد بهترین دوستت و فراموش کردی! اوه تولد مهشیده ،چطور یادم رفت؟! ببین آرمان قطع کن من یه زنگ به مهشید بزنم تبریک بگم. نه نه وایسا چیزی بهش نگی ها! راستش و بخوای میخوام سورپرایزش کنم. -خب؟
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 هیچی بهت زنگ زدم بگم اگه تا االنم تبریک نگفتی مهم نیست دیگه نگو ،قراره فرداشب براش تولد بگیرم ،دوست دارم توهم باشی.
 خوشحال میشم بیام ،ممنون که بهم خبر دادی. باشه پس من فردا زمان و مکان رو برات میفرستم .خدانگهدار. فعال.مثل اینکه قضیه مهشید و آرمان خیلی جدی شده که آرمان میخواد براش تولد بگیره.
 شاید قضیه تو و سامان هم داره کم -کم رنگ میگیره. به به! ندا خانوم حال شما! چند وقته پیدات نیست. آره عزیزم راستش چند وقت رفته بودم تعطیالت جات خالی. خب چرا االن اومدی؟ دیدم دوباره قضیه عشق و عاشقی اومده وسط و.... چه عشق و عاشقی؟! تو و سامان! وا تو میفهمی چی داری میگی؟! اصال هم اینطور نیست .نه من به سامان فکر میکنم نه اون به من ،تازه فکر کنم یادت رفتهکه اون نامزد داره.
 باشه هر طور راحتی! من دیگه میرم. باشه خوش بگذره. راستی این هم یادت رفت بگی که سامان نامزد داره من هم خواستگار دارم.چند دقیقه توی سکوت نشستم و به حرف های ندای درونم فکر کردم ،حق با اونه من آرشام رو دارم.
هییییی آرشام رو یادم رفت.
در کمدم رو باز کردم:
 خب! چی بپوشم؟!کتونی هم رنگ
مانتو گل بهیم رو که روش گلدوزی شده بود رو برداشتم با شال و کاله آبی کم رنگم و البته ،شلوار آبی رنگم و
ِ
لباسم رو هم برداشتم .لباسام رو گذاشتم رو تخت و کفش رو گذاشتم سر جاش بمونه و آخر سر وقتی خواستم برم پایین برش
دارم.
لباسام رو پوشیدم و مشغول آرایش شدم .اول از همه کرم آبرسان زدم و بعد سایه صورتی و سفید زدم و یک خط چشم نازک
کشیدم .ریمل هم زدم و ی ذره رژ گونه هلویی رنگ زدم و با رژ لب صورتی کارم رو تموم کردم.
و در آخر کاپشن سیاه رنگم هم تنم کردم؛ ولی دکمه هاش رو نبستم چون اینجوری بیشتر دوست دارم .کتونیم هم برداشتم و
رفتم پایین.
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 مامان من میرم یکم با آرشام قدم بزنیم حواست به الیف باشه. فاطمه زیپ کاپشنت رو ببند سرما میخوری! نه بابا هیچی نمیشه.داشتم از در بیرون میرفتم که مامان بدو -بدو اومد پیشم و دست کش مشکیم رو داد دستم و گفت:
 بازم یادت رفت.گونه مامان رو بوسیدم و گفتم:
 مرسی مامان جونم.از در رفتم بیرون و شماره آرشام رو گرفتم:
 آرشام من حاضر شدم کجا ببینمت؟! وایسا من میام خونتون دنبالت. باشه خداحافظ. خداحافظ فاطمه من.بعد از اون گوشی رو قطع کرد .یک آن موهای تنم سیخ شد هیچ وقت فکرش هم نمیکردم آرشام اینطوری من رو خطاب کنه.
یکم منتظر موندم تا آرشام بیاد .کم -کم از سرما در حال یخ زدن بودم که گوشیم زنگ خورد .با دیدن اسم آرشام سریع جواب
دادم و گفتم:
 االن میام.از در بیرون رفتم که دیدم آرشام از یک شاستی بلند سفید پیاده شد.
 او اینجارو ببین! ماشین جدید مبارک باشه. مرسی فاطمه جان! راستش عشقم سفید رو خیلی دوست داره!یک لحظه جا خوردم! عشقم؟! خب از اونجایی که خواستگار منه پس حتما منظورش منم ،ولی من که سفید دوست ندارم پس
چرا اینو گفت؟!
 خب! آرشام خان محض اطالعتون ،من سفید دوست ندارم .برعکس عاشق مشکی ام.ً
 واقعا؟! اوهوم. آم ،فاطمه هوا خیلی سرده تو هم دندونات داره میلرزه. از کجا فهمیدی؟! صداش رو میشنوم.بعد از این حرفش لبخند پر رنگی زد و سوار ماشین شد و روشنش کرد.
منم رفتم و در رو باز کردم که آرشام گفت:
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 چیکار میکنی؟! هیچی دارم سوار میشم دیگه! نخیر فاطمه خانوم شما قراره رانندگی کنید. شوخیت گرفته آرشام؟! معلومه که نه بدو بیا. اما... فاطمه توروخدا بیا دیگه اذیت نکن هم من دارم یخ میزنم هم تو بدو بیا.ناچار حرفش رو گوش دادم و نشستم پشت فرمون .آرشام کنارم نشست و دست راستم که از استرس میلرزید رو تو دستای
گرمش گذاشت و گفت:
 استرس داری؟!با صدای لرزونم گفتم:
 نه!لبخندی زد و گفت:
 فاطمه تا وقتی من هستم هیچ وقت ،هیچ وقت استرس نگیر خب؟! قبوله؟! قبول!خب پس برو لویزان.
 لویزان؟ آره دیگه! آرشام مگه میخوایم بریم سیزده بدر؟! تو کاریت نباشه فاطمه خانوم! مطمئن باش من تو رو بد جایی نمیبرم. باشه.با اجبار ماشین رو روشن کردم و راه افتادم انقدر ساکت بودیم که دلم میخواست کلش رو بکنم.
پسره ی خنگ ،خب دختر میبری بیرون یه حرفی باهاش بزن.
همینطوری داشتم تو دلم بهش بد و بی راه میگفتم که یهو داد زد وگفت:
 فاطمه مواظب باش!با حرفش محکم زدم رو ترمز.
چشمام رو بستم تا لحظه ی مرگم رو نبینم.

146

WWW.98IA3.IR

گرفتار دل_فاطمه زمانی و مهشید عظیمی کاربر نودهشتیا

خوبه حاال همین چند دقیقه پیش گفت نترس من پیشتم .ای خدا اینم شانسه؟! الستیک ماشین جیغ محکمی کشید که فکر
کنم پاره شد.
تو شوک اتفاقی که افتاد بودم که آرشام از ماشین پیاده شد .اومد و در سمت من رو باز کرد و شونه هام رو گرفت ومحکم تکونم
داد و گفت:
 فاطمه حالت خوبه؟! نترس هیچی نشد باشه؟! آروم باش.با مشتم کوبیدم رو شونش
 آرشام ولم کن خفه ام کردی.دستاش ر و ازم برداشت.
 ببخشید من هیجانزده شدم! االن ،حالت خوبه صدمه که ندیدی؟! آرشام باور کن من خوبم چیزی نیست.از ماشین اومدم بیرون و با دستم به داخل ماشین اشاره کردم و گفتم:
 آرشام سوار شو دیگه ،ای خسیس خان شامم نمیخوای بدی؟!خنده ای کرد و سوارشد.
دروغ چرا وقتی دستش بهم خورد دلم مالش رفت.
من تو عمرم پسر کم ندیدم ولی حس خیلی خوبی بهم داد از اینکه انقدر براش مهم بودم.
به طرف لویزان حرکت کرد و یه آهنگ شاد گذاشت.
وقتی رسیدیم جلوی یکی از رستوران ها نگه داشت .از ماشین پیاده شد ،خواستم در رو باز کنم که آرشام اومد و در سمت من
رو باز کرد و دستم رو گرفت .وقتی داخل شدیم همچنان دستام توی دستاش که بدون دستکش هم گرم بود قفل شده بود و
انگار قصد نداشت از آرشام جدا بشه .روی میزی که آرشام رزرو کرده بود نشستیم.
دستکشم رو درآوردم و کنارم گذاشتمش .یکم که گذشت گارسون منو رو برامون آورد .من خورشت قیمه سفارش دادم و منتظر
آرشام یودم که گفت:
 قورمه سبزی و زرشک پلو با مرغ و ساالد فصل و ژله بستنی بیارن.وقتی این همه چیز سفارش داد چشمام گرد شد .کی میخواد اینارو بخوره؟! گارسون سفارش رو گرفت و خواست بره که
گفتم:
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 آقا یک لحظه!رو کردم به آرشام و گفتم:
 آرشام چه خبره؟! چرا این همه چیز سفارش دادی؟! آخه ژله بستنی تو این سرما؟ اشکالش چیه؟! یه ذره از هر کدوم دیگه.بعدش هم به گارسون گفت اون چیزایی که سفارش داده رو بیاره .غذارو آوردن.
بعد از چند دقیقه شروع کردیم به غذا خوردن و گه گاهی آرشام از کارایی که انجام داد بود برام توضیح میداد.
 فاطمه! خودت در جریانی من رشتم نقشه کشی ساختمان هستش ،برای همین در کنار بابا کارم و ادامه دادم .همیشه برایکارم سفر های زیادی رفتم ،من نمیتونم تو همه ی سفرام با همسرم برم چون با یه گروه میرم سخته ،دوست دارم همسر آیندم
من و درک کنه.
با دقت به حرفاش گوش میدادم ازش سوال میپرسیدم.
از زندگی شخصیش .
 آرشام یه سوالی ازت داشتم! خوشحال میشم جوابت و بدم. تو زندگیت با دختری بودی؟! بزار راحت تر سوالم و بپرسم ،دلت گرفتار شده؟!یه لحظه حس کرم چشماش لرزید یا شایدم من توهم زدم
 آره!نفسم حبس شد که ادامه داد
 من عاشق دختری شدم که با چشمای وحشیش گستاخ بودن خودش و نشون میداد و من و گرفتار خودش کرد ،من عاشقکسی شدم که از کودکیم همراهم بود.
با جمله یه آخری که زد لبخندی به روش زدم.
داشتیم غذا رو می خوردیم که نگاه چند نفر رو روی خودم حس کردم .فکر کردم تو لباس یا سر و وضعم ی مشکلی هست که
همه من رو نگاه میکنن رو به آرشام گفتم:
 آرشام! من خوبم؟!لبخندی زد و گفت:
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 معلومه که تو خوبی چطور؟! همش احساس میکنم همه دارن ما رو نگاه می.کنن. نه تو مظهر همه ی زیبایی هایی به احتمال زیاد برای همینه.لبخند ملیحی زدم .با حرفی که زد آروم شدم.
بعد از پایان شام و جمع کردن میز توسط پیشخدمت آرشام نگاهی به پیشخدمت کرد که اونم سری تکون داد و سریع رفت.
یعنی چیکارش داشت؟!
همینکه اومدم بپ رسم با پخش شدن یه موزیک مالیم  ،کنجکاو نگاه کردم که چند نفر با یه کیک به سمت میزمون اومدن و
یکی هم که روی میز کناری نشسته بود با دوربین مشغول فیلمبرداری بود.
دستام رو تو هم گره کردم و رو به آرشام گفتم:
 تولدی چیزیه؟!پیشخدمت کیک و روی میز ما گذاشت .چند لحظه بعد ،آرشام بلند شد و جلوی پاهام زانو زد که چشمام گرد شد.همه ی نگاه
ها به سمتمون جلب شد که من رو مؤذب میکرد.
آرشام :میشه در قلبت و به روم باز کنی؟!
از شدت هیجان دستم رو جلوی دهنم گرفتم.
منتظر تو چشمام نگاه میکرد که جوابش رو بدم.
هیچ صدایی به جز صدای موزیک الیت نبود.
کم -کم صداها بلند شد و هر کسی که اونجا نشسته بود ازم میخواست جواب آرشام رو بدم.
خب! آرشام ،اون خیلی مهربونه ،دوست داشتنیه ،مغرور نیست تا االنم همراهم بوده و چیزی که قانعم میکرد جواب مثبتم رو
بدم قلبم بود ،قلبی که با رفتارای آرشام نرم شد و من رو بیشتر برای جواب مثبتم هل میداد.
بعد از چند دقیقه مکث،آروم گفتم:
 از این به بعد قلبم برای تو میتپه.بعد از حرفم صدای دست و جیغ ها بلند شد.
آرشام حلقه رو تو دستم کرد .انقدر زیبا بود که دوست داشتم همیشه و همه جا همراهم باشه.
سرم رو آوردم باال که محکم من رو تو آغوشش کشید که صدای جیغ و سوت ها بلند شد.
بعد از شام خوب و خواستگاری فوق العاده رمانتیک ،با آرشام سوار ماشین شدیم.
با دیدن خیابون های ناآشنا رو به آرشام گفتم:
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 کجا داریم میریم؟!نیشخندی زد و گفت:
 یه جای خوب!اینقدر ترسناک گفت که چشمام گرد شد و به صندلی چسبیدم ک آرشام قهقه زد.
 وای خدا! چقدر منحرفی تو دختر ،میخوایم بریم بستنی بخوریم چرا میترسید حاال؟!نفس راحتی کشیدم که دستم رو گرفت و ادامه داد:
 تو اصال نباید از من بترسی چون اصال دوست ندارم زندگیم رو اینطوری ببینم.شونه ام رو باال انداختم باال انداختم و به بیرون نگاه کردم .ماشین رو یه گوشه پارک کرد و رفت تا بستنی هارو بگیره.
بعد از چند دقیقه با یه سینی اومد که روش دوتا بستنی بود بستنی شکالتی و بهم داد و بستنی وانیلی هم برای خودش! چقدر
خوبه که میدونه من عاشق بستنی شکالتیم.
بعد از کلی خنده و شوخی من رو رسوند خونه.
شب خیلی قشنگی بود برای اولین بار احساس میکنم تونستم از آرمان بگذرم.
آروم با کلیدم در خونه رو باز کردم فکر کردم همه خوابن؛ ولی مامان بیدار بود و داشت کتاب جدیدی که خریده بود رو میخوند.
سالم کردم و به سمت اتاقم رفتم .بعد از عوض کردن لباسام و پاک کردن آرایشم از پله ها پایین رفتم که دیدم مامان مشغول
صحبت با تلفن.
فکر کنم خاله بود چون داشت راجب من و آرشام حرف میزد.
دستم رو بردم باال و با شیطنت حلقه ای که تو دستم بود رو بهش نشون دادم چون داشت با تلفن صحبت میکرد نتونست کاری
کنه به جاش لبخندی بهم زد.
با حرف مامان گوشم رو تیز کردم
 باشه عزیزم خوشحال میشم بیاین؛ پس پنجشنبه منتظرتونیم ،حتما تشریف بیارید.اوه! پس سه روز دیگه میان خواستگاری.
مامان که صحبتش تموم شد به سمتش رفتم و بغلش کردم.
 عزیزم! تو کی بزرگ شدی که حاال داری ازدواج میکنی؟!بعد پیشونیم رو بوسید.
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شب وقتی بابا اومد خونه انقدر ذوق داشتم که حتی نمیتونستم غذام رو بخورم .البته به لطف آرشام انقدر غذا خورده بودم که
جایی برای کتلت خوش بویی که مامان درست کرده بود و همراهش برنج کره زعفرانی گذاشته بود و من وقتی کتلتش رو
فشارش میدادم ازش روغن داغ میومد و...
 فاطمه؟! کجایی؟! همین جام مامان ،کجا باشم؟! می بینی آقای زمانی! ( مامان وقتی میخواد با بابا شوخی کنه بهش میگه آقای زمانی) دخترت فکر و ذکرش پیش خواهرزاده ی منه از وقتی ازش خواستگاری کرده هوش و هواس براش نمونده.
ما مان بعد از این حرفش شروع کرد به خندیدن و من از شدت خجالت سرخ شدم .نگاه کن تروخدا من داشتم به غذا فکر
میکردم اونوقت مامان فکر کرد ذهنم درگیر آرشام.
 بسه دیگه خانم مهراد زیادی سر به سر دخترم نذار ببین چجوری از خجالت سرخ شده .خب فاطمه جان! تو هم باالخره یکیرو بعنوان شریک زندگی پیدا کردی و میخوای بقیه زندگیت رو با اون بگذرونی نه؟!
 بابا اینجوری نگو من همیشه میام پیشتون اصال من و آرشام همین جا زندگی میکنیم. باشه دخترم هر طور تو دوست داری ولی باید نظر آرشام هم بپرسی .ولی فکر کنم یکم زود به این چیزا فکر میکنی دخترم! چطور؟! تو دلت با آرشام هست؟ بنظرت میتونه تو رو خوشبخت کنه؟! به اندازه کافی دوستت داره؟! آره ،بابا نگران نباش آرشام واقعا من رو دوست داره فکر کنم خوشبخت بشیم. فاطمه بابات راست میگه اگه حتی یک درصد هم به آرشام شک داری بهمون بگو! ما هم خواستگاری رو میندازیم برای بعداً
یا اصال کنسلش میکنیم.
 نه من به آرشام اعتماد دارم و با اجازه شما و بابا اجازه بدید باهاش ازدواج میکنم .راستش این انگشتر هم همین جوریدستم کردم چون...
 من که راضیم ،خانوم به خواهر و برادرت بگو با خانواده تشریف بیارن.بابا از سر میز بلند شد و از مامان تشکر کرد و گفت:
 ایشاال که با آرشام خوشبخت بشی دخترم. مرسی بابا.مامان :ایشاال.
 -مامان من خیلی خوابم میاد برم بخوابم که فردا کلی کار دارم.
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 فاطمه تو که چیزی نخوردی؟! با آرشام بیرون بودیم غذا خوردم.از سر میز بلند شدم و رفتم تو اتاقم.
در اتاق رو بستم ،نمیدونم چرا ولی یک آن دلم بدجوری گرفت .یعنی من میخوام مامان و بابام ،این خونه ،این اتاق ،این همه
خاطره رو ول کنم و با آرشام یک زندگی جدید بسازم .کم -کم آسمون چشمم میخواست بارونی بشه که جلوش رو گرفتم .منم
دیوونما! جای اینکه االن این وسط قر بدم و بندری برقصم زانوی غم بغل گرفتم.
یکم با ندا جون حرف زدم و بعدش خوابیدم.
صبح با حس اینکه ی چیزی روی منه چشمام رو باز کردم و با دیدن الیف لبخندی به روش زدم.
نیم خیز شدم و با دو دستم بلندش کردم و بردمش باال و گفتم:
 الیف مامان چطوره؟! هوم؟! من نیستم با مامان خوش میگذرونی آره؟ ولی چند وقت دیگه باید با هم دیگه بریم پیش آرشامو با اون زندگی کنه .البته اگه قبول نکنه خونه مامان و بابا بمونیم اونوقت...
با دیدن ساعت دهنم مثل در قفل شد.
 وای منو ببین دارم سخنرانی میکنم.الیف رو پایین گذاشتم و سریع پریدم تو دستشویی و بعدش با سرعت رفتم طبقه پایین که نزدیک بود شوت بشم پایین .سر
آخرین پله هم پام رفت رو توپ کوچولو الیف و پرت شدم رو هوا و بعدش مثل هواپیمایی که سقوط میکنه افتادم روی پله ها و
کمرم نصف شد.
 آی.مامان با صدام سریع از اتاقش بیرون اومد و با دیدن من محکم زد تو سرش و گفت:
 ای خدا دختر باز چیکار کردی؟!مامان کمکم کرد بلند شم و بعدش شروع کرد به غر زدن.
 آخه تو ی سال چند بار باید بیوفتی زمین ها؟ یک پار که پات به هم دانشگاهیت گیر میکنه میوفتی ،یک بار هم تو ویالیرها ،االنم دوباره افتادی .هواست کجاست؟
 اوال پام به هم دانشگاهیم گیر نکرد ،اون زیر پا گرفت ،دوما تو ویال رها هم افعی بلوند دنبالمون کرده بود داشتیم از اون فرارمیکردیم (.منظورش رهاس) سوما پام رفت روی توپ الیف چهارما ،عه! چهارم از کجا اومد؟
 مار افعی بلوند دیگه چیه؟! ای خدا مثل اینکه مغزت هم از بس خوردی زمین جا به جا شده. نخیر مغزم سر جاشه منظورم رها بود؛ چون اون هم مار افعی هم بلونده. هین خجالت بکش راجع به دختر مردم اینجوری حرف میزنی ،دختر به این خانومی من که چیز بدی ازش ندیدم. -بله خب....
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 بلند شو دیگه پشت اینو اون غیبت نکن .مگه امروز تولد مهشید نیست؟! هین راست میگی.تو یک حرکت سریع بلند شدم که کمرم تق صدا داد.
سریع صبحانه خوردم و بعد از این که به الیف غذا دادم رفتم طبقه باال و لباس یقه اسکی سرخابی رنگم و شلوار جین آبی پر
رنگم رو پوشیدم و بعدش مشغول آرایش شدم.
اول یکم ابروهام رو برداشتم و با قیچی مرتبش کردم و بعدش کرم مرطوب کننده صورتم رو زدم و بعدش سایه اکلیلی صورتی
کم رنگ و سفیدم رو زدم و بعدش یکم رژ گونه آجری زدم با رژ قرمز گوجه ای .بعد از اون یادم افتاد خط چشم نکشیدم.
با مداد توی چشمم رو کشیدم و وقتی داشتم خط چشم میکشیدم الیف چسبید به پام و به این ترتیب گند زده شد به چشم
چپم.
 ای بابا بچه چرا اینجوری کردی؟! االن دوباره باید از اول چشمم رو درست کنم ،پوف.با آرایش پاک کن و پنبه چشم چپم رو پاک کردم و دوباره از اول چشمم رو آرایش کردم.
بعدش موهام رو بافتم و با کش ام که روش ی کاله بافتنی کوچولو بنفش بود موهام رو بستم.
کاپشن شیری رنگم رو پوشیدم و بعدش پوتین قهوه ایم رو برداشتم و رفتم پایین گذاشتمش بعدش برگشتم اتاقم و شال و کاله
و دستکشم رو پوشیدم و رفتم پایین و بعد از خداحافظی از مامان از خونه رفتم بیرون و کفشم رو پوشیدم.
در کوچه رو باز کردم که با دیدن شخص رو به روم شاخ درآوردم.
باورم نمیشه آناهیتا رو دارم میبینم .فکر میکردم ماه عسل شون تموم نشده.
آناهیتا دستاش رو باز کرد و بدو بدو اومد تو بغلم.
 آشغال تو نباید یه زنگ به من میزدی؟! چقدر دلم برات تنگ شده بود.خنده ای کردم وگفتم:
 تو رفتی ماه عسل عزیزم با شوهر جونت بیشتر خوش میگذشت که تلفنتم خاموش کرده بودی. نه رفته بودیم ویالی باباجون .اونجا آنتن نداشت چون وسط جنگله. اوه باباجون.ابرویی باال انداخت و گفت:
 خب به هر حال بابای پارسا بابای منم میشه دیگه. بعله شما درست میگین؛ چخبر؟! چیشد این طرفا اومدی؟! میدونستم میخوای بری خرید برای تولد مهشید گفتم منم بیام زن داداش جونم.با گفتن کلمه زن داداش لپام گل انداخت .یعنی اگه من و آرشام ازدواج کنیم من میشم عروس خاله و زن داداش آنا .خواستم
یکم جو رو از اون حالت دربیارم برای همین مجبور شدم کال حرف رو بپیچونم.
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 خوب کاری کردی اومدی عزیزم ،ماشین آوردی؟! آره با شوور اومدم ،سر کوچه منتظرمونه.باهمدیگه به سمت ماشین پارسا رفتیم.
وقتی به ماشین رسیدیم پارسا پیاده شد و با هم سالم و احوال کردیم و بعدش سوار ماشین شدیم .آدرس پاساژی که
میخواستم خرید کنم و گفتم و پارسا شروع به رانندگی کرد.
من عقب نشستم و آناهیتا کنار پارسا .آنا اولش میخواست کنار من بشینه که من بهش اجازه ندادم .یکم به پارسا دقت کردم و
فهمیدم بعضی وقتا زیر چشمی آنا رو نگاه میکنه و لبخند میزنه .این دوتا واقعا عاشق همهان ،امیدوارم عشق من و آرشام هم
انقدر خوب باشه.
وقتی رسیدیم پارسا ماشین رو نگه داشت و گفت:
 دخترا من یه کاری دارم خریدتون که تموم شد به من زنگ بزنیم بیام دنبالتون ممنون پارساخودمون میایم.نگاهی به آنا انداختم و چشمک زدم.
 میخوایم امروز دوتایی باهم باشیم ،مگه نه آنا؟! آره مثل قدیم که باهم میرفتیم خرید.پارسا :باشه من که حرفی ندارم ،مواظب خودتون باشین
 فعال! خداحافظ. خداحافظ.با آنا به سمت پله برقی رفتیم.
 آنا چی میخوای بخری؟ نمیدونم اومدم ببینم چی بهتره اونو بگیرم. باشه.در حال گشتن توی پاساژ بودیم که چشمم به عطر و ادکلن فروشی خورد.
دست آنا و گرفتم و به سمتش رفتیم.
بعد از تست کردن کلی عطر یکی رو انتخاب کردم که شیرین بود و بوش عالی بود و میدونستم مهشید عاشقش میشه چون از
عطر تند خوشش نمیاد .فروشنده عطر رو تو یه پاکت شیک گذاشت و بهم تحویل داد.
اومدیم بیرون از مغازه که رو به آنا گفتم:
 -ساعت چنده؟!
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مچ دستش و نگاه کرد و گفت:
 یازده و ربع. اوه اوه بیا سریع بگردیم یک چیزی بگیریم که کلی کار داریم .ای بابا من حتی یادم رفت برای آرایشگاه وقت بگیرم. نگران نباش از اونجایی که من و خاله قبال هماهنگ کرده بودیم و میدونستم تو چون ذهنت درگیر خواستگاری خان داداشمن آرایشگاه رو برای ساعت دوازده و نیم رزور کردم .همون آرایشگاهی که برای عروسیم رفتم؛ خیلی هم دور نیست ،به خونه ی
شما نزدیکه.
 دمت گرم بخدا که تو بهترین خواهر شوهر دنیا میشی. بله پس چی.با آناهیتا تو پاساژ می گشتیم تا آناهیتا ی چیزی رو بپسنده .بخدا این برا مراسم عروسی خودش انقدر اینو اونور نرفت برگرده.
یکم که گذشت از شدت پا درد گفتم:
 وای آنا بخدا پاهام داغون شد بیا بریم ی جا بشینیم. وا؟ تو که دو قدم راه میای پا درد میگیری عروسیت میخوای چیکار کنی؟!نمیدونم چرا آناهیتا هی درباره عروسی صحبت میکنه ،یا برای اینکه خوشحاله از این موضوع ،یا میترسه پشیمون بشم یا...
 الو؟ مشترک مورد نظر کجا می باشند؟! همین جام فقط ،یکم داشتم فکر میکردم.آناهیتا با لحن شاد گفت:
 به چی فکر می کردی؟ هوم؟ نکنه به... به کی نه بهتره بگی به چی ،داشتم به این فکر میکردم که با اینکه حالت بهینه سازیم رو روشن کردم ولی زود شارژم تهکشید ،االنم به شارژ نیاز دارم.
 تو هنوزم مثل بچگی هاتی هیچ وقت هم عوض نمیشی .بیا بریم گشنه کوچک ی چیزی بخور این وسط غش نکنی مردم فکرکنن کرونا گرفتی.
 اون که چند ساله تموم شده (.چون نمیخواستیم درباره پروتکل و فاصله اجتماعی و ...بنویسیم ،گفتیم چند سالگذشته)...
 باشه از من گفتن بود.رفتیم آبمیوه فروشی و من رفتم یه گوشه نشستم تا آناهیتا بیاد.
آناهیتا با ی بستنی شکالت تلخ و موز برای من و آب زرشک برای خودش برگشت.
انقدر گرسنه بودم که دستام میلرزید ,برای همین سریع شروع کردم به خوردن بستنی و نفهمیدم کی تموم شد؛ سرم رو باال
آوردم که دیدم آناهیتا با چشمایی چه اندازه کاسه شده داره منو نگاه میکنه.
 -چیه؟
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بدون اینکه جوابم رو بده ابروهاش رو باال داد و بقیه آب زرشکش رو خورد.
از آب میوه فروشی بیرون رفتیم و آناهیتا گفت بریم ساعت فروشی رو به رومون.
داشتیم با آناهیتا ساعت های مارک دار خوشگل رو نگاه میکردم که گوشیم زنگ خورد .رو به آناهیتا گفتم:من میرم بیرون
جواب بدم میام.
 باشه عزیزم.تماس و وصل کردم:
 جانم!آرشام آروم گفت:
 عشقم! کجایی؟ زنگ زدم خونه خاله گفت رفتی بیرون!لبخند زدم و گفتم:
 با آناهیتا اومدم بیرون .اومدیم برای تولد مهشید کادو بگیریم تو کجایی؟! من تو ماشینم ،آدرس رو برام بفرست بیام دنبالتون. باشه لوکیشن میفرستم.ت ماس رو قطع کردم برگشتم به مغازه که دیدم آناهیتا نیستش از فروشنده سوال کردم گفت بعد من از مغازه رفت .یعنی کجا
رفته؟ بهش زنگ زدم ولی در دسترس نبود ،از نگرانی داشتم میمردم که بعد از حدود یک ربع برگشت.
(مجهول)
منتظر دستام و تو هم گره کردم تا بیاد
از آخرین باری که باهم قرار گذاشتیم خیلی وقته میگذره میدونم ،مقصر همه چی منم ،روزای آخر باهاش خوب نبودم بهونه
میاوردم ،دلم نمی خواست رابطمون و ادامه بدم ،ازش گذشتم االن بعد از چند سال منتظر نشستم تا بیاد حرفاش و برام بزنه.
بیقرار نگاهی به ساعت مچیم انداختم هنوز پنج دقیقه تا قرارمون مونده بود
یا من خیلی عجله داشتم یا زمان به کندی میگذره.
باالخره درب کافه باز شد ،چون حالت سنتی داشت پس از باز شدن در صدایی اومد.
من ،خب نمیتونم چیزی بگم ولی واقعا عاشقش نشدم ،ته قلبم یه جایی داشت ولی...
عینکش و رو موهای ریخته شده اش گذاشت و با قدم آروم به سمتم اومد .بعد از نشستنش سالم کرد که به آرومی جوابش و
دادم.
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چند ثانیه منتظر بهم نگاه کرد که شروع کردم
 متاسفم! نمیخواستم مزاحمت بشم .من و تو یه زمانی به هم عالقه داشتیم ولی من میخوام فراموشت کنم.پوزخندی زد و به آرومی گفت:
 فراموشم کنی! خیلی خوش خیالی پسر ،تو اگه همه ی عکسام و آتیش بزنی ،اگه از اینجا بری ،اگه من و نبینی بازم با خاطرههایی که باهم داشتیم یادت میاد.
 دور من و خط بکش. اوم ،یادته ما باهم چه خاطره هایی داشتیم بزار یاد آوری کنم ،رفته بودیم اسکی!چشام و با بیحوصلگی بستم که ادامه داد.
 یادته رو برفا سر خوردم ،انقدر هوا سرد بود صورت جفتمون سرخ بود یادمه پام پیچ خورد ،استخوان پام شکسته بود عملکردم ،بعد از چند وقت که بخیه هام و کشیدم ردش مونده بود ،تو بهم گفتی برای اینکه فراموش کنم روش تتو کنم ،یادته؟!
با لحن سردش ادامه داد:
 روش تتو زدم ،اسمت رو! هنوز دارمش ،به نظرت اگه عشقت ببینه چیکار میکنه.(فاطمه)
آناهیتا با قیافهای که به نظر مضطرب بود برگشت کنارم و گفت:
 چقدر زود تلفنت تموم شد. تو کجا بودی؟ میدونی چقدر منتظرت وایسادم؟ چیزه من رفته بودم برای پارسا یه چیزی بخرم ،گفتم تلفن تو طول میکشه منم یه چیزی براش بخرم.با شک نگاهش کردم و باشه آرومی گفتم.
یکم گشتیم که آرشام پیداش شد.
 سالم! عه آرشام؟ چقدر سریع اومدی! خب ،گفتم که ،همین هوالی بودم. باشه.نمیدونم چرا امروز همه عوض شدن .شاید هم من دارم این طوری فکر میکنم.
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یکم تو پاساژ گشتیم و بعدش آرشام من و آناهیتا رو رسوند آرایشگاه و گفت هر وقت حاضر شدیم زنگ بزنیم بیاد دنبالمون.
وقتی رسیدیم چون مشتری زیاد بود ،نشستیم و وقتی چند نفر رفتن نوبت ما شد .آرایشگاه بزرگ و شیکی بود و چند تا آرایشگر
داشت هر کدوم به نحوی کارشون رو عالی انجام میدادن .وقتی دیدم یکی از آرایشگرا پایین موهای یکی رو صورتی کرد دلم
رنگ خواست.
نوبت مون شد و کنار هم روی صندلی هامون نشستیم و گفتیم اول از هر چیزی صورتمون رو اصالح کنن .اول به آناهیتا گفتم
اصالح رو انجام بده که ببینم کارش چجوریه و ی جورایی آناهیتا رو طعمه کردم.
بعد از تموم شدن کار آرایشگر برگشتم سمت آناهیتا
صورت آنا تمیز و سفید تر شده بود.
 عزیزم منم اصالح کن پایین موهام هم آبی کم رنگ کن. باشه گلم پس بزار اول دکلره رو بزارم و بعد اصالح هم رنگ رو میذارم.پایین موهام رو تا اونجایی که گفتم دکلره کرد و بعدش بهش گفتم که نمیخوام موهام کامل سفید بشه و آسیب ببینه فقط در
حدی دکلره بمونه که موهام رنگ بگیره.
یکی از شاگرد ها رو صدا کرد تا حواسش به موهام باشه و خودش مشغول اصالح شد.
انقدر درد داشت که فکر کنم از زایمان هم بدتر بود ولی برای اینکه ضایع نباشه صدام در نیومد.
بعد از اون موهام رو شست و شامپو رنگ آبی روش زد.
زیر چشمی حواسم به آناهیتا بود که یکی داشت آرایشش میکرد .یکم موهام رو به هم زد تا رنگ به خوردش بره و بعدش دوباره
موهام رو شست.
وقتی موهام رو سشوار کرد موهام حالت گرفت و گفتم الزم نیست موهام رو صاف کنه و همین طوری بهتره.
 موهام عالی شد واقعا کارتون حرف نداره.آناهیتا :بله ،من برای عروسیم هر جایی نرفتم که عزیزم .پریسا جون این خانوم خانوما که دختر خاله یک منه به زودی زن
داداشم میشه بعدا برای عروسیش خودت درستش میکنی.
فکر کنم آناهیتا از همه هیجانش بیشتره چون هنوز به طور رسمی خواستگاری انجام نشده.
 آره عزیزم هر مراسمی داشتین خودم در خدمتتونم.بعد از موهام نوبت آرایش صورتم رسید که گفتم - :لباسم تاپ گردنی آبی کم رنگ و شلوارم شیری رنگ و زاپ داره.
 باشه عزیزم. فقط اگه میشه آرایشم خیلی غلیظ نباشه میخوام نچرال باشه. چشم.چشمام رو بستم و خودم رو به دست پریسا سپردم.
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وقتی چشمام رو باز کردم ،باورم نشد این منم؟ واقعا آناهیتا راست میگفت کار آرایشگر های اینجا عالیه در حین سادگی تغییر
هم کرده بودم.
سایه سفید اکلیلی خیلی به رنگ لباسم میومد ،خط چشمم کشیده بود که چشمام خمار تر شده بود رژ لب صورتی مالیم که
به پوست گندمی و صافم خیلی میومد و با کانتور فکمو زاویه دار کرده بود.
آرایشم مالیم بود ولی خیلی جذاب شده بودم.
بعد از اون گفتم برام ناخن بذارن و ناخن مربعی و کوتاه رو انتخاب کردم.وقتی نوبت به الک رسید گفتم چند تا رنگ آبی
می خوام .و بعدش به ترتیب آبی رو به طوسی و آبی کم رنگ و ...تا فیروزه ای .آناهیتا هم کارش تموم شد که زنگ زدم به آرشام
و گفتم بیاد دنبالمون.
آرشام از ماشین پیاده شد و با دیدن من چشماش برق زد و نگاهی به سر تا پام انداخت و لبخند غلیظی زد .وا این چرا مثل آدم
ندیده ها نگاه میکنه؟ انگار از غار فرار کرده.
رفتیم خونه ما و مثل اینکه مامانم حسابی با آناهیتا دست به یکی کرد که آناهیتا حتی لباسش هم آورده بود خونه ما.
لباسام رو عوض کردم که آرمان زنگ زد و گفت بریم کمک کنیم.
کفش پاشنه بلند سفیدم که پاشنه ش کوتاه و پهن بود و وقتی میپوشیدم جلوی پاهام حالت ضربدری میگرفت رو پوشیدم و
بعدش کیفم رو هم برداشتم و با آناهیتا سوار ماشینم شدیم و رفتیم به مکانی که آرمان گفت.

(سامان)
آرمان حسابی برای این روز تدارک دیده بود و نمیخواست هیچ کم و کسری توی مراسم باشه.
آرمان :خب برای پذیرایی همه چیز حاضره فقط باید به فاطمه زنگ بزنم بیاد اینجا رو تزیین کنه.
 دختره رو دعوت کردی تولد بعد بیاد اینجا رو تزیین کنه. آخه من همه چیز رو گرفتم بقیه ش هم با سلیقه فاطمه باشه. پس یه زنگ به فاطمه بزن سریع تر بیاد. -باشه االن زنگ میزنم.
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گوشیش رو از جیبش در آورد و به فاطمه زنگ زد؛ چون دستش بند بود گذاشت رو اسپیکر.
 جانم آرمان ،کاری داری؟! فاطمه کی میای بخدا من نمیدونم اینجا رو تزیین کنم آخر سر هم همه چیز ناقص میمونه و مهشید میاد و آبروم میره. اوه اوه آرمان امروز تو حسابی استرس داری ها! نگران نباش من دارم با آرشام و آناهیتا میام. باشه پس زود بیاین!با چشم اشاره کردم که چی گفت؟!
 با آرشام و آناهیتا تو راهه دارن میان .راستی داداش! بله؟ آم ،نمیخوام دخالت کنم ولی ،خب چجوری! بگم نمیخوای بری دنبال رها؟ آرمان من و اون ی مدت باید از هم دور باشیم .چون اون همه چیز رو خراب کرد .میدونی! فکر میکنه فاطمه به من چشمداره.
 چی؟!آرمان زد زیر خنده و با همون حالت گفت:
 حتما شوخی میکنی نه؟ -چرا باید درباره همچین چیزی شوخی کنم؟ آرمان حالت خوبه؟
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 آخه باورم نشد رها چرا باید این حرف رو بزنه؟شونه ای باال انداختم:خودمم نمیدونم ،فقط کاش دست از سره این بچه بازیاش برداره.
 نگران نباش اون دوستت داره مطمئن باش همه چیز درست میشه. خداکنه ،نگاه کن نشستیم اینجا از همه جا قافل شدیم کی کیک رو میارن؟به ساعتش نگاه کرد و گفت:تا یک ساعت دیگه آماده است.
 خوبه پس تا اون موقع همه چیز آماده ست.با صدای زنگ گوشیم سریع برداشتم
رها بود ،اگه جواب ندم حتما ناراحت میشه.
تماس و وصل کردم و بدون حرف زدن منتظر رها موندم.
 سامی جون؟ نمیخوای حرف بزنی؟ من که معذرت خواهی کردم. پس قبول داری کارت اشتباه بود. اوم خب آره دیگه ،حاال باهام آشتی میکنی؟! باشه االن کاری داشتی زنگ زدی ؟! -آره زنگ زدم ماشین بگیرم بیام ،تو که دعوتم نکردی! آرمان دیشب بهم زنگ زد.
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 باش منتظرتم. بای هانی. خدافظ.(سامان)
با صدای جیغ و دعوایی که از بیرون میومد بلند شدم ،سریع به سمت در رفتم هر چی جلوتر میرفتم صدا بیشتر میشد .با
دیدن رها و فاطمه که دارن جر و بحث میکنن چشمام گرد شد .دست رها باال رفت که فرود بیاد تو صورت فاطمه که فاطمه
دستاش رو گرفت و با دست دیگه ش زد تو صورت رها.
سریع جلوتر رفتم و داد زدم.
 رها!تا من رو دید بغض کرد و زد زیر گریه .با دو قدم بلند خودش رو پرت کرد تو بغلم
 رها جان ،عزیزم چی شده بهم بگو!با هق -هق گفت:
 سامان ،دیدی بهت گفتم فاطمه تورو میخواد ،اون میخواد تو رو ازم بگیره.فاطمه :تو دیوونه ای .هی من هیچی نمیگم داری بدتر میکنی.
رو کرد به من و گفت:
 -سامان به نامزدت یه چیزی بگو اگه با من مشکل داره اصال نیاد تو جمع خانوادگی ما.
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رها سریع از بغلم اومد بیرون و رو فاطمه گفت:
 آره من دقیقا با تومشکل دارم ،فکر کردی نمیدونم همه اش با سامان میری بیرون؟ تا یه چیزی میشه میچسبی به سامان،ببین دختر دارم چی بهت میگم دور سامان و خط بکش.
با صدای بلند گفتم:
 بسه!رو کردم به رها و گفتم:
 مگه نگفتی پشیمونی؟ رها بار چندمه که دوباره این بحث و آوردی وسط ما باهم صحبت کرده بودیم.دوباره زد زیره گریه که ریمل پخش شده اش ریخت زیر چشمش و کل زیر چشمش رو سیاه کرد.
آرشام و آناهیتا از پارکینگ بیرون اومدن و آرشام با دیدن ما گفت:
 اینجا چه خبره؟نگاهش که به رها افتاد چشماش گرد شد و زد زیر خنده.
رها چشم غره ای بهش رفت که آرشام خنده اش رو قطع کرد و قیافه جدی گرفت رو به فاطمه که با اخم رها رو نگاه میکرد
گفت:
 حالت خوبه عزیزم ،چیشده؟! اخم نکن که اصال بهت نمیاد.فاطمه :هیچی آرشام جان ،بریم تو دیگه! فاطمه رفت کنار آناهیتا و آرشام و رفتن داخل.
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بعد از رفتنشون با تاسف به رها نگاه کردم و دستمال بهش دادم تا اشک هاش و پاک کنه.
رها :سامان من دیگه طاقت ندارم نمیتونم ببینم تو داری از دستم میری.
 رها من و نگاه کن ،من کجام االن؟! با کیم؟! کی شده نفسم که بدون اون نمیتونم باشم! رها ما قراره باهم ازدواج کنیم! ولیفکر کنم تو هنوز اعتماد کامل به من و نداری.
 نه سامان! اینطوری نیست من دوست دارم نمیتونم تو رو حتی یه لحظه با کسی تصور کنم!میشه دیگه ازم ناراحت نباشی.سرم و تکون دادم که گفت:
 اینطوری نه دیگه ،بخند باشه؟!لبخند محوی زدم که خوشحال دستم و گرفت و به داخل کشوند.
(سامان)
همگی رفتیم داخل سالن و آرمان وسایل رو داد به فاطمه و گفت کارهای الزم رو انجام بده .آناهیتا هم برد تا سالن و اطراف رو
نشونش بده و کم و کسری ها رو بر طرف کنه .آرشام هم غیب شد و از سالن بیرون رفت.
رها هم یک گوشه نشست و مشغول سلفی گرفتن شد.
فاطمه رفت باالی نردبون و مشغول شد و منم برای اینکه سرعت کار بیشتر بشه یک کارایی برای خودم انجام دادم.
فاطمه :سامان اون ریسه رو باید با این مشکیه جابه جا کنی.
چشم غره ای بهش رفتم و ریسه ی قرمزی که وصل کرده بودم رو کندم.
دستم رو تو موهام کشیدم و با کالفگی گفتم:
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 فاطمه یعنی چی اینکارا؟ یا میگی این رو وصل کن یا میگی چرا رنگ ها به تم نمیخوره.پشم چشم نازک کرد و با لحن حق به جانب گفت:
 من می خوام یه جشن عالی برای مهشید بگیریم و زحمت های آرمان خراب نشه .اگه تو کارات و بد انجام بدی آرمان حسابترو میرسه.
ریسه رو پرت کردم سمتش و با خنده به دیوار اشاره کردم:
 کار خودته دیگه من نمیتونم. عه! سامان یعنی چی؟! خب من بلد نیستم بهتره تو خودت وصل کنی .بادکنک ها هم مونده.نگاهی به سر تا پای خودش انداخت و گفت:
 من با این موها و سر و وضع صد بار از نردبون بیام پایین دوباره برم باال؟ واقعا که.دست به سینه نگاهش کردم و منتظر موندم تا ببینم میخواد چی کار بکنه.
رها قدم زنان به سمتم اومد و رو بازوم آویزون شد.
رها :سامی جون میگن میمون هرچی زشت تر اداش بیشتر حکایت بعضیا است ،مگه نه عشقم؟!
اومدم جوابش رو بدم که فاطمه از باالی صندلی رو به رها با نیشخند گفت:
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 واقعا رها جون واقعا .واال تو بیشتر بهش شباهت داری تو خارج بزرگ شدی؛ ولی تنها چیزی که ازشون یاد گرفتی اینه کهدست پسرا رو تو مهمونی چه مدلی بگیری .عشقتم که با درخت موز یکی کردی ،اینطور که تو ازش آویزونی میمون آویزون
درخت نیست حاال از من گفتن بود.
رها لباش آویزون شد آماده بودم که بزنه زیر گریه که با اومدن آرشام خودش رو جمع و جور کرد و به فاطمه چشم غره رفت.
آرشام :فاطمه تو اون باال چیکار میکنی!؟ این سامان اینجا بایسته و نگاه کنه بیا پایین ببینم.
 حداقل من حواسم بود ،تو که اصال نبودی.رها :آم؛ سامان بیخیال چرا با هر کسی بحث میکنی؟
رها دستم رو کشید و همراه خودش برد سر میزی و نشست .با انگشتش زیر چونم رو گرفت و سرم رو باال گرفت و گفت:
 سامان تا کی باید جشن بقیه رو ببینیم؟ منظورت چیه؟!نشست رو صندلی بغلی من و گفت:
 یعنی این که بهتر نیست ما زودتر ازدواج کنیم؟! رها! چیه مگه دروغ میگم؟ ببین ما چند ساله با همیم بخدا مامانم هروقت زنگ میزنه میگه مامان بزرگم بهش گفته کی عروسیرها میشه؟ میخوام قبل از فوتم تو رخت سفید ببینمش خب من چی بگم بهش؟
 -رها فعال همه چیز قاطی شده بنظرم باید فعال بیخیال بشیم اونم با این اخالق جدیدت.
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 اما... رها خواهش میکنم بس کن ،بذار امروز راحت بگذره.(آناهیتا)
با آرمان کل سالن و بیرون رو نگاه کردیم ،واقعا همه چیز عالی بود و چیزی وجود نداشت که بخوام ایراد بگیرم.
 آرمان همه چیز عالیه واقعا سنگ تموم گذاشتی. خوشحالم که خوشت اومده چون وقتی تو و فاطمه دوست داشته باشین حتما مهشید هم خوشش میاد. بله معلومه. آناهیتا پارسا نمیاد.با شنیدن این حرف از طرف آرمان شوک شدم و با تته پته گفتم:
 چیزه ،حتما براش مشکلی پیش اومده.آرمان با خنده گفت:
 اوه اوه آروم باش دختر ،رنگت مثل گچ دیوار شده. آرمان جان تو برو من به پارسا زنگ میزنم میام. باشه دیر نکنی. -باشه.
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بعد از رفتن آرمان سریع شماره ی پارسا رو گرفتم بعد از چند تا بوق خاموش شد.
فکرم درگیر پارسا بود چند وقته خیلی مشکوک میزنه.
با کالفگی رفتم پیش بقیه...
فاطمه :آنا خوبی؟ مشکلی پیش اومده؟!
سریع لبخند زدم تا نگرانش نکنم.
 نه عزیزم چیزی نیست ،نگران نباش.نگاهی به دیوارا کردم .همه چیز تا اینجا عالی بود.
 بچه ها دستتون درد نکنه ،همه چی عالیه!سامان ابرویی باال انداخت و گفت:
 کاره من دیگه...فاطمه :عه؛ سامان دروغ نگو من رفتم باال تا ریسه ها رو وصل کنم.
صحبتشون باال رفت من هیچی از حرفاشون نمیفهمیدم .لبخند رو لبم بود ولی نگران پارسا بودم.
(مهشید)
داشتم جزوه هایی که استاد علیزاده بهم داده بود رو میخوندم که گوشیم زنگ خورد .نگاهی به اسم کردم که دیدم فاطمه
است .لبخندی زدم و بدون مکث تماس و وصل کردم.
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 جانم!فاطمه :ا ...الو مهشید...
 فاطمه عزیزم چیشده!؟ چرا صدات گرفته؟صداش گرفته بود معلوم بود گریه کرده.
 مهشید ( ...هق هق) توروخدا خودت رو برسون اینجا... فاطمه دیگه داری نگرانم میکنی ،برای کسی اتفاقی افتاده؟!بغضش ترکید و گفت:
 مهشید ،آرمان تصادف کرد!با حرفی که زد خشک شدم .آرمان! عشقم! کسی که نفسم براش میرفت تصادف کرده؟! حتما فاطمه داره شوخی میکنه
 چی داری میگی فاطمه؟ خیلی بیمزه ای ،من سر آرمان اصال با کسی شوخی ندارم ها! مهشید شوخی چیه؟ میگم تصادف کرده.بعد از حرفش اشکام از هم دیگه سبقت گرفتن.
 االن کجایین؟ -تصادف کردیم ماشینم خاموش شده تو رو خدا پاشو بیا تا اورژانس برسه میترسم اتفاقی بیوفته.
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 آدرس رو برام بفرست خودم و میرسونم. باشه ( صدای گریه)تماس رو قطع کردم.
آخ آرمان ،آخه چرا!؟ تو که همیشه حواست به همه چی بود.
قلبم تیر میکشید .عشقم حالش بد بود و من تو فکر و خیال.
سریع بلند شدم و بدون توجه یکی از مانتوهام رو برداشتم و سریع لباس پوشیدم .سوییچ ماشین رو برداشتم و سوار ماشین
شدم .گوشیم رو برداشتم ولی از شدت ترس و استرس گوشی از دستم افتاد .گوشی رو برداشتم و به آدرسی که فاطمه فرستاد
رفتم .تمام مسیر رو با سرعت رفتم و با هر بدبختی بود خودم رو رسوندم.
از ماشین پیاده شدم و فاطمه و آرمان رو صدا کردم .صدای فاطمه رو شنیدم که صدام کرد .برگشتم سمت صدا و فاطمه رو
دیدم که....

(سامان)
رها حتی یک لحظه هم من رو تنها نمیذاشت و هرجا می رفتم باهام میومد.
از سر میز بلند شدم که رها دستم رو گرفت:
 سامان کجا میری؟ منو تنها نذار. -اگه اجازه بدین دستشویی.
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با این حرفم سرش رو انداخت پایین و نشست.
از دستشویی بیرون رفتم که دیدم صدای گریه میاد و رها هم با اضطراب نشسته.
سریع رفتم پیش رها و گفتم:
 رها؟ خوبی؟ خو ...خوبم ...اون بیرون...با انگشت به در سالن اشاره کرد که دست رها رو گرفتم و از سالن بیرون رفتیم که دیدم ،بله نقشه آرمان کار خودش رو کرد ولی
به بدترین شکل ممکن.
مهشید سر فاطمه و آرمان داد میزد و گریه میکرد .یقه آرمان رو گرفت و گفت:
 چرا این کارو با من کردی ها؟ مگه نمیدونستی من روت حساسم.مهشید رو از آرمان جدا کردم و گفتم:
_ مهشید جان آروم باش .حق با توعه آرمان نباید این کارو میکرد ،ولی میخواست تو رو خوشحال کنه ( .زیر لب :البته با
بدترین شکل ممکن)
پارسا :بابا دست مریزاد ،همتون اومدین استقبالم؟ دمتون گرم.
برگشتیم سمت پارسا که به ماشینش تکیه داده بود و با لبخند ما رو نگاه میکرد.
آناهیتا دوید سمتش و بغلش کرد.
هممون از این حرکتش لبخند زدیم که قیافه پارسا حالت اخم گرفت.
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همگی رفتیم داخل سالن و آناهیتا و فاطمه سریع مهشید رو آرایش کردن و آرمان هم لباسی که با تم تولد ست بود رو به مهشید
داد.

(فاطمه)
دقیقا همون طوری که فکرش رو میکردیم شد.
مهشید وقتی من رو دید حسابی شوک شد و بعد از اینکه آرمان رو هم سالم و سرحال دید گیج تر شد.
وقتی واقعیت رو گفتیم خیلی ناراحت شد ،البته حق داشت ولی چه میشه کرد ،مگه میشه آرمان کاری رو که میخواد انجام
نشه؟
مهشید و بردم به یکی از اتاقا تا لباساش و عوض کنه.
آناهیتا بعد از چند دقیقه وارد اتاق شد .بدون هیچ عکس العملی نشست رو صندلی.
با صدای در بلند شدم و به سمت در رفتم.
 آرمان کاری داری؟!آرمان :داشت یادم میرفت لباس رو بهت بدم.
بعدش کاوری که تو دستش بود و به سمتم گرفت.
 این چیه؟! -آی کیوت پایینه ها دختر ،لباس مهشید دیگه.

172

WWW.98IA3.IR

گرفتار دل_فاطمه زمانی و مهشید عظیمی کاربر نودهشتیا

 آها؟ باشه دستت درد نکنه تو برو دیگه.در و بستم که دوباره در زد.
با بی حوصلگی در رو باز کردم و گفتم:
 آرمان دیگه چیه؟! اوم میگم نمیخواد مهشید و آرایش کنی. آرایش نکنم؟ چرا؟!ابرویی باال انداخت و گفت:
 خب اون بدون آرایش هم خوشگله. آرمان میزنم تو سرت ها! حاال خوبه جلوش نیستی اینهمه تعریف میکنی .توام دیگم مزاحمم نشو .بعدشم تو نمیخواد تواین چیزا دخالت کنی من خودم همه چیزو درست میکنم.
مهشید رو بردم به یکی از اتاقا تا لباساش و عوض کنه.
از گریه ای که کرده بود چشماش پف داشت.چقدر هم و دوست داشتن که با یه دروغ االن اینطوری شده بود.
داشتم آرایشش میکردم ،ولی ایشون همچنان با اخم نشسته بود.
 مهشید جان! هنوز ناراحتی ما که معذرت خواهی کردیم.مهشید :فاطمه من نمیتونم تحمل کنم اتفاقی برای آرمان بیوفته خواهشا درکم کن.
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 فقط میخواستیم سوپرایزت کنیم؛ ولی با اینحال هممون فهمیدیم آرمان چقدر برات مهمه و همونقدرم تو برای آرمان خیلیمهمی.
لبخندی رو لبش شکل گرفت.
خوشحال از اینکه ازم دلخور نیست ادامه ی کارم و انجام دادم.
بعد از تموم شدن کارم لباسی که آرمان داده بود رو به مهشید دادم و خودمم رفتم بیرون تا بپوشتش.
(آناهیتا)
پارسا رو کشوندم گوشه ی سالن و گفتم:
 چرا انقدر دیر کردی؟ کار داشتم عزیزم. اگه کار داشتی باید زود تر به من میگفتی ،نه اینکه کلی منتظرت بمونم آخرش هم آبروم بره. آناهیتا چه آبروریزی! میفهمی چی داری میگی؟ پارسا! فکر نکن حواسم بهت نیست .چند وقته زیادی سرت شلوغ شده.خنده کوتاهی کرد و گفت:
 خب عزیزم اگه من کار نکنم کی میخواد خرج تو رو بده؟زدم تو گوشش و با بغض گفتم:
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 خیلی بیشعوری.هلش دادم که برگه ای از جیبش افتاد.
خواست برگه رو برداره اما من سریع تر برش داشتم.
بازش کردم ،با دیدن اون کاغذ احساس کردم قلبم از کار افتاده .توی اون برگه جای بوسه با رژ قرمز و صورتی بود.
برگه رو زدم تو صورتش و گفتم:
 که بخاطر کار سرت شلوغ شده آره؟ اینه کارت.چشمام پر از اشک شد که همون موقع آرشام اومد و منو بغل کرد.
 آناهیتا ،چیشده؟ دا ...داداش ...پارسا... پارسا چی؟سرم رو باال گرفتم و گفتم:
ا -پارسا بهم خیانت کرد.
با این حرفم چشمای آرشام نزدیک بود از حدقه دربیاد.
من رو ول کرد و گفت:
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 آبجی قربونت برم ،تو برو یه آبی به سر و روت بزن و برو پیش فاطمه ،باشه؟سرم رو به نشونه باشه تکون دادم و رفتم.
وارد سرویس بهداشتی شدم و با دیدن خودم تو آینه بغضم گرفت.
این بود زندگی من؟ پارسایی که برای ازدواج با من هر کاری کرد ،چرا؟ چرا این کارو با من کرد؟
منی که بخاطرش از همه گذشتم .این تقاص عشقیه که بهش داشتم.
خوب شد لوازم آرایشیم رو با خودم آوردم.
رفتم رو صندلی نشستم و از رو میز وسایلم رو برداشتم و مشغول تمدید آرایشم شدم.
کارم که تموم شد رفتم اتاقی که فاطمه داشت مهشید رو حاضر میکرد.
(آرمان)
منتظر مهشید بودم که ببینم تو اون لباس چه شکلی شده .چند دقیقه منتظر موندم و وقتی فهمیدم به این زودی کارشون
تموم نمیشه پیش بقیه رفتم.
سامان :اوه چی شده داداش! اخمات تو همه!
 چیزی نشده فقط ،مهشید هنوز کارش تموم نشده.با حرفم همشون زدن زیر خنده.
رها :آرمان هیچوقت فکر نمیکردم عاشق بشی!
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با حرفش توجه بچه ها به من جلب شد.
سامان ضربه ای رو شونم زد و رو به رها گفت:
 مگه آرمان چشه ،به این آقایی! اتفاقا خیلیم بهش میاد.با این حرف رها هول شدم و سعی کردم بهش توجه نکنم برای همین از اونجایی که من صاحب مجلس بودم باید یکم فضا رو
گرم میکردم تا دخترا بیان.
با لبخند به پارسا گفتم:
 تو چیکار میکنی؟ انگار زیاد میزون نیستی.پارسا با لبخندی که نشون میداد واقعی نیست گفت:
 نه بابا خوبم.شونه باال انداختم و گفتم:
 باشه.آرشام با اخمای تو هم به سمتمون اومد و رو به پارسا گفت:
 هه! نشستی اینجا آقا پارسا؟ بیا بیرون کارت دارم.جو سنگین شد که پارسا بلند شد و به همراهش رفت .یه چشمم به در بود یه چشمم به بچه ها...
در اتاق باز شد و فاطمه سریع اومد بیرون .رفت پیش دوستم محمد که دیجی بود و چیزی بهش گفت و بعدش سری تکون داد
رفت باال.
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محمد منتظر به ساعتش نگاه می.کرد .با سر اشاره کردم چیشده که سرش رو به نشونه چیزی نیست تموم داد.
بعد از چند دقیقه موزیک مالیمی پخش شد و در اتاق باز شد.
فاطمه و آناهیتا زودتر اومدن پایین و یکم بعد مهشید از اتاق خارج شد.
خدای من! این مهشید منه که شبیه فرشته ها شده؟!
با ذوق داشتم به پیراهن سیاه و کفش قرمزش که با رژ سرخ و تم تولدش بدجوری ست شده بود نگاه میکردم.
وقتی به پله های آخر رسید دستم رو از جیب شلوارم در آوردم و به سمت مهشید رفتم و اونم لبخندی زد و با دستش بازوم رو
گرفت.
( آرشام)
از سالن بیرون رفتم و وقتی از در خارج شدم برگشتم سمت پارسا.
 می شنوم! چی رو؟! تو داری به خواهر من خیانت میکنی مگه نه عوضی؟! آرشام آدم باش فکر کردی کی هستی اینجوری با من حرف میزنی؟یقه ش رو با دو دستم گرفتم و چسبوندمش به دیوار و با عصبانیت گفتم:
 -ببین بچه ،اگه این کارو کرده باشی زنده ت نمیذارم.

178

WWW.98IA3.IR

گرفتار دل_فاطمه زمانی و مهشید عظیمی کاربر نودهشتیا

هولم داد و گفت:
 هه! تو برو دنبال کت شلوار دامادیت باش.زدم تو گوشش که افتاد زمین .با بی رحمی نگاهش کردم و گفتم:
 من نمیذارم به خواهرم خیانت کنی تو اسرع وقت طالق میگیرین و گورت و از زندگی خواهرم گم می کنی.برگشتم به تاالر که با آناهیتا رو به رو شدم.
 واقعا این کارو کرده داداش؟! اگه نکرده بود حداقل یه چیزی میگفت. این همه ،این همه تالش کرد تا به من برسه آخرش هم این کارو باهام کرد. آناهیتا! خواهر خوشگلم! فعال مدرکی نداریم .هر وقت مدرک پیدا کردیم فرداش طالق میگیرین .من عمرا بذارم تو با اینکثافت زندگی کنی ،االنم اگه کاری نکردم برای این بود که نمیخواستم تولد مهشید خراب بشه.
آناهیتا آهی کشید و گفت:
 خسته شدم از شک داشتن بهش. آناهیتا! تو که بهش شک داشتی چرا به من ،فاطمه یا مهشید چیزی نگفتی؟ ها؟ خب باشه با ما راحت نبودی چرا به ماماننگفتی؟
 -مثل اینکه یادت نمیاد خود مامان چقدر با ازدواج ما مخالف بود ،االن برم چی بگم بهش؟
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 شاید اولش غر بزنه که حق داره ،ولی بعدش... بچه ها شماها چرا اینجایین؟!دوتامون برگشتیم سمت فاطمه.
آناهیتا سرش رو انداخت پایین و منم برای اینکه مجبور نباشم برای فاطمه توضیح بدم رفتم پیشش و بغلش کردم.
 هیچی نشده عشقم! بیا بریم.یکم جلوتر رفتیم که فاطمه ایستاد تا آناهیتا بره جلو.
وقتی آناهیتا جلو رفت فاطمه سرش رو بلند کرد و گفت:
 چی شده؟ هوم؟ هیچی ،مهم نیست. آرشام! اگه میخوای با من ازدواج کنی باید همه چیز رو به من بگی. فاطمه خواهش میکنم؛ امروز خیلی خسته شدم ،بعدا همه چیز رو برات تعریف میکنم ولی االن نه.فاطمه با ناراحتی گفت:
 باشه.موهاش رو بوسیدم و گفتم:
 -من اگه تو رو نداشتم چی کار می کردم؟
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( فاطمه)
تولد مهشید به خوبی برگزار شد و همه از این جشن لذت بردن.
ً
بعد از اینکه کادو ها رو به مهشید دادیم و اونم حسابی خوشحال شد؛ مخصوصا با کادو آرمان که یک قلب نسبتا بزرگ از طال
گرفته بود که وسطش به انگلیسی نوشته بود مهشید.
وقتی مجلس تموم شد و رفتیم بیرون پارسا غیبش زده بود.
سوار ماشین آرشام شدیم که آرشام گفت میخواد همه گی بریم خونه خودشون که من کلی مخالفت کردم که باید برم خونه و
این حرفا که آرشام به مامانم زنگ زد و اجازه گرفت.
رسیدیم به خونه خاله ،آرشام در ماشین رو برام باز کرد و دستم رو گرفت تا پیاده بشم.
 خیلی خوب پرنسس ،رسیدیم.خنده ای کردم و گفتم:
 پرنسس؟ بله پس چی! تو پرنسسی.آرشام دستم رو گرفت و رو به آناهیتا گفت:
 بیا دیگه!نمیدونم چرا آناهیتا انقدر ناراحت بود.
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آرشام با اون یکی دستش که خالی بود ،دست آناهیتا رو گرفت و سه تایی رفتیم داخل.
خاله با دیدن ما سه تا حسابی تعجب کرد.
 مامان ما اومدیم. پسرم چرا نگفتی مهمون داریم؟ ی چیزی درست میکردم. سالم خاله. سالم فاطمه جان! خوش اومدی دخترم.آناهیتا رفت پیش خاله و گفت:
 مامان من کمکت میکنم.آرشام :الزم نیست چیزی درست کنید ما تازه تولد بودیم حسابی سیریم.
خاله :باشه پس اگه کاری ندارید بخوابید .آرشام فاطمه رو ببر اتاق مهمون.
 اتاق مهمون چیه مامان؟ فاطمه پیش خودم میمونه.خاله با تعجب :آرشام!
 چیزه! منظورم اینه من رو زمین میخوابم فاطمه رو تخت .اینحوری که نمیشه بفرستمیش یک اتاق دیگه. باشه .آناهیتا به فاطمه لباس بده .من میرم بخوابم.همگی به خاله شب بخیر گفتیم و من دنبال آناهیتا رفتم تا بهم لباس بده.
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رفتیم توی اتاق و آناهیتا سریع لباسی بهم داد و گفت همین رو بپوشم.
وقتی خواست از اتاق خارج بشه دستش رو گرفتم.
 آنا! حالت خوبه؟ آره خوبم. ببین من غریبه نیستم .خوب میشناسمت میدونم ناراحتی ،میتونی راحت با من حرف بزنی ،با پارسا به مشکل خوردین؟ فاطمه خواهش میکنم تنهام بذار خیلی خسته م.با ناراحتی گفتم:
 هر طور راحتی .ولی اگه خواستی با کسی حرف بزنی من همیشه هستم. ممنون. شب بخیر. شب بخیر .عه فاطمه کجا میری؟ لباست رو عوض نکردی! آخ ،راست میگی یادم رفت. من میرم بیرون تو لباست رو عوض کن. -باشه.
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لباسام رو عوض کردم و از اتاق بیرون رفتم.
خب ،حاال وقتشه برم پیش آرشام.
از پله ها باال رفتم و در اتاقش رو زدم.
 بفرمایید فاطمه خانوم.در رو باز کردم و با خنده گفتم:
 از کجا مطمئن بودی منم؟ چون قرار بود تو بیای پیشم. که اینطور.رفتم داخل اتاق.
 خب من کجا بخوابم؟!از رو تخت بلند شد و گفت:
 اینجا.آرشام برای خودش پایین تخت جا پهن کرد و بعد از شب بخیر گفتن برق ها رو خاموش کرد.
با حس اینکه کسی داره نگاهم میکنه چشمام رو باز کردم .با دیدن آرشام که زل زده بود بهم جیغی کشیدم و از تخت افتادم
پایین.
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 آخ دستم! خدابگم چیکارت نکنه آرشام ،به چی زل زده بودی بی ادب؟آرشام دستی تو موهاش کشید و گفت:
 مامان گفت بیام بیدارت کنم برای همون...نگاهی به لباسام کردم .تیشرتم رو شونم افتاده ،پایین شلوارمم باال اومده بود ،به آرشام اشاره کردم بره بیرون تا یه سر و سامانی
به خودم بدم.
بعد از عوض کردن لباسام و مرتب کردن موهام به سمت آشپزخونه رفتم.
 سالم خاله.خاله :سالم عزیزم ،خوب خوابیدی؟
 آره.اشاره کرد که بشینم بعد از گذاشتن چایی روی میز کنارم نشست و دستم رو گرفت.
 فاطمه جان میخواستم یکم باهات صحبت کنم! جانم خاله بگو.با لبخند گفت :من میفهمم که هم آرشام بهت عالقه داره هم تو به اون .خودت میدونی که من تو رو مثل آناهیتا دوست دارم
و برام فرقی ندارین هردوتاتون دخترای منین .میخواستم بگم آرشام شاید بعضی مواقع عصبی بشه و رفتارش تند خو باشه؛
اما از وقتی متوجه عالقه ی بینتون شدم فهمیدم رفتارش داره خیلی بهتر میشه .اگه روزی ازش ناراحت شدی باهاش حرف
بزن ،زود هم دیگه رو قضاوت نکنید.
 -حتما ،خب منم دوست ندارم با ی سری حرف ها بینمون شکرآب بشه.
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 خوشحالم که انقدر درک و فهم باالیی داری.من آرایشگاه وقت گرفتم میخوام برم ،دوست داری باهام بیای؟! نه خاله دیشبم خونه نرفتم! باشه عزیزم پس من میرم آماده بشم.بعد از رفتن خاله مشغول خوردن شدم.
آرشام :فاطمه! میخوای بری خونه؟!
 آره دیگه بهتره برم .من و میرسونی؟آرشام :باشه ،صبحونه بخوریم بعدش با هم میریم.
( سامان)
مشغول خوردن چای بودم که گوشیم صدا داد.
رها پیام داده بود ،پیام رو باز کردم.
با خوندن پیام از عصبانیت در حال منفجر شدن بودم.
سریع سوییچ ماشینم رو برداشتم.
مامان :سامان کجا میری؟
 -نپرس مامان ،نپرس!
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با عصبانیت به سمت مقصدم رانندگی کردم.
از ماشین پیاده شدم و بلند داد زدم:
 پارسا! بیا بیرون لعنتی.رفتم جلوی در و با مشت چند ضربه به در زدم.
یکم بعد در باز شد و آناهیتا با وحشت بهم نگاه کرد و با تته پته گفت:
 سام ...سامان ...چی ...چیزی ...شده؟! اون کجاست؟ کی؟ اون پارسای لعنتی ،اون عوضی ،کدوم گوریه؟آناهیتا با بغض گفت:
 بخدا نمیدونم بعد تولد نیومد خونه!با عصبانیت گفتم:
 یعنی چی؟ اون آشغال کدوم گوری رفته؟آنا :سامان ،آروم باش بگو چیشده؟! پارسا چیکار کرده!
 -هه بگو چیکار نکرده.
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آنا :یعن ...نی چی؟
یهو بلند تراز قبل گفت:
 سامان! پارسا چیکار کرد؟گوشیم رو در آوردم و عکسای رها و پارسا رو آوردم و گوشی رو پرت کردم سمتش.
 بیا مگه نمیخواستی ببینی چیکار کرده ،پارسا با رها رفته .با نامزد من ،کسی که میخواستم باهاش ازدواج کنم.با حرف آخرم سر خورد رو زمین.
آناهیتا :دروغه! داری دروغ میگی.
با بغض ادامه داد:
 پارسا عاشق منه .همچین چیزی امکان نداره.با هر کلمه ای که میگفت اشکاش از همدیگه سبقت میگرفتن.
 هه ،دلم برات میسوزه .من حتی عکس ها رو هم بهت نشون دادم ولی انگار نمیخوای باور کنی.خم شدم تا گوشی رو از زمین بردارم که اون سریع تر از من گوشیم رو برداشت .نمیدونم چی دید که باالفاصله بعدش بیهوش
رو زمین افتاد.
صداش زدم که دیدم جواب نمیده .گوشی رو برداشتم و دیدم رها عکس برگه طالق آناهیتا و پارسا رو فرستاده و عکس بعدی
هم برگه ازدواجشون بود که روش دو تا حلقه گذاشته بود.
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گوشیم رو پرت کردم رو زمین و بلند گفتم:
 لعنت به دوتا تون.هر کاری کردم آناهیتا بهوش نیومد .سریع به آمبوالنس زنگ زدم و بعد از اون به آرشام زنگ زدم.
(آرشام)

با فاطمه تو ماشین بودیم و من با یک دستم دستش رو گرفته بودم و تو سکوت به آهنگ گوش میدادیم که گوشیم زنگ خورد.
ماشین رو زدم کنار و گوشیم رو برداشتم.
 سامانه.دست فاطمه رو ول کردم و اونم کنجکاو بهم خیره شده بود.
 بله سامان؟ آرشام! چرا صدات گرفته چی شده؟! بیا خونه خواهرت ،بیهوش شده ،ولی نگران نباش به آمبوالنس زنگ زدم. چی ...چی داری میگی؟! آنا چش شده؟! -آرشام خودت رو زودتر برسون.
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باالفاصله بعد از حرفش گوشی و روم قطع کرد.
دستام به شدت میلرزید و نمیتونستم فرمون رو بگیرم .فاطمه با دیدن حالم دستم رو گرفت و گفت:
 آرشام چیشده؟! برای آنا اتفاقی افتاده؟!آروم گفتم:
 بیا بشین پشت فرمون .آناهیتا ،حالش بد شده.در راننده رو باز کردم و پیاده شدم.
فاطمه سریع نشست پشت فرمون و بعد از اینکه منم نشستم حرکت کرد.

(فاطمه)

استرس آرشام روی منم اثر گذاشته بود.
جامو با آرشام عوض کردم و نشستم بعد از ده دقیقه رسیدیم ،انقدر با عجله مسیر رو رفتم که نیم ساعته رو ده دقیقه ای طی
کردم.
به همراه آرشام از ماشین پیاده شدیم.
با دیدن سامان که کالفه باالی سر آناهیتا وایساده بود قدم هامون رو تند کردیم.

190

WWW.98IA3.IR

گرفتار دل_فاطمه زمانی و مهشید عظیمی کاربر نودهشتیا

همون لحظه آمبوالنس تو کوچه پیچید.
آرشام بدو -بدو به سمت سامان رفت.
آرشام :چر ...چرا حالش بد شد؟!
سامان با کالفگی رو به آرشام گفت:
 االن وقت سوال کردن نیست آرشام سریع ببرینش بیمارستان.روی زمین کنار آناهیتا نشستم ،چشماش خیس بود و معلوم بود گریه کرده.
مگه سامان چیکار کرده که آناهیتا به این حال و روز افتاده؟
بلند شدم و با خشم به سامان گفتم:
 چی کار کردی؟ من کاری نکردم. دروغ نگو اگه چیزی نگفتی چرا گریه کرده و بعدش بیهوش شده هان؟سامان تو روم دراومد و گفت:
 فاطمه! االن وقت این حرفا نیست؛ االن باید باید به فکر آناهیتا باشی بعدا درمورد این که چیشد حرف میزنیم.آمبوالنس اومد و آناهیتا رو روی برانکارد گذاشتن.
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من و آرشام سریع سوار ماشین شدیم سامان هم با ماشین خودش پشت سر ما میومد.
از یک طرف حواسم به رانندگی بود از ی طرف به آرشام.
 آرشام آروم باش چیزی نشده که فقط ،بیهوش شده االن میبرنش بیمارستان سریع حالش خوب میشه.آرشام با عصبانیت گفت:
 لعنت به این پارسا معلوم نیست کدوم گوریه .اون از پارسا اینم از سامان که پاشده اومده جلوی خونشون. آرشام؟ بله؟ بنظرت سامان چه حرفی داره که به آناهیتا بزنه و بعدش این اتفاق بیوفته؟! یکم فکر کن. نمیدونم فاطمه تنها چیزی که االن میخوام اینه که آناهیتا سریع بهوش بیاد.دستم رو گذاشتم تو دستش و گفتم:
 نگران نباش.رسیدیم بیمارستان.
یک ساعت الی یک ساعت و نیم بعد که سرم آناهیتا تموم شد ،بهوش اومد .تو این مدت سامان غیبش زده بود.
من و آرشام رفتیم اتاقش و با دیدن ما خوشحال شد؛ اما یکدفعه صورت آناهیتا حالت آناهیتا حالت بدی گرفت و داشت با
ناراحتی به روبه رو نگاه میکرد.
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من و آرشام برگشتیم و دیدیم سامان با دسته گل داخل اتاق اومده.
آرشام به سامان گفت تنهامون بذاره.
وقتی سرم آناهیتا تموم شد با هم از بیمارستان بیرون رفتیم.
 آنا! قربونت برم االن خوبی؟ خوبم.آناهیتا رو صندلی عقب ماشین نشوندم و بعد اینکه آرشام اومد گفت:
 بنظرم بریم یه غذایی بخوریم نظرت چیه؟ حال و هوای آنا هم عوض میشه. آره فکر خوبیه.سامان :آرشام!
آرشام برگشت سمتش و گفت:
 چی میخوای؟!سامان جلوتر اومد و گفت:
 بهتون گفتم به موقع تعریف میکنم چی شد.. خب؟ -هر چه سریع تر باید بهتون بگم چون خیلی کار دارم.
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 االن بگو. اوف! بنظرم اول آناهیتا رو برسونید خونه ش یکم استراحت کنه بعد ،چون حرف من یکم طول میکشه. هه! با کاری که تو کردی فکر نکنم بخواد بره خونش. شاید بهتره اول به حرفام گوش بدی بعدش اینطوری قضاوتم کنی. بنظرم بهتره ی جای مناسب درمورد این موضوع صحبت کنیم .سامان تو هم با ما بیا ،میخوایم بریم رستوران ی چیزیبخوریم.
 باشه.آرشام :باشه بریم.

(آناهیتا)
فاطمه گفت میخوایم بریم رستوران و سامان هم قراره باهامون بیاد تا یکم حرف بزنیم .حتما ...حتما میخواد درباره اون
موضوع صحبت کنه.
با یاد اتفاقی که افتاد بغض مثل یه غده ی سرطانی تو گلوم گیر کرد .من چی کم داشتم.
منی که هر لحظه قلبم فقط با پارسا میزد.
منی که بخاطر پارسا تو روی خوانوادم ایستادم.
نمی خواستم برم رستوران جدا از حال خرابم چیزیم از گلوم پایین نمیرفت.
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پس بهتره قبل از اینکه برسیم به رستوران و غذا کوفت همه بشه آرشام و فاطمه خبردار بشن.
اشکام داشت راه خودشون و پیدا میکردم برای ریزش .رو به آرشام گفتم:
 بزن کنار!فاطمه :آناهیتا حالت بده؟!
 خوبم! آرشام بزن کنار دیگه.سری تکون داد و گوشه پارک کرد.
(سامان)
وقتی دیدم آرشام ماشین و گوشه ای پارک کرد حسابی تعجب کردم و زیر لب زمزمه کردم:
 چیشده؟سریع از ماشین پیاده شدم و به آرشام گفتم:
 چیشده؟!اشاره ای به آناهیتا کرد که داشت از ماشین پیاده میشد.
با بغض گفت:
 -من نمی خواستم بریم رستوران .این حرفی که میفخوام بزنم چیز خوشایندی برام نیست که با افتخار بگم.
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بغضش ترکید و چشماش پر شد از قطره های اشک.
دلم گرفت ،همون طور که من عاشق رها بودم اونم عاشق پارسا بود.
حقش نبود اینطوری پس زده بشه و خیانت ببینه.
فاطمه و آرشام منتظر به آناهیتا چشم دوختن که ادامه داد:
 پارسا طالقم داد.همین حرفش باعث گرد شدن چشم آرشام و بلند چی؟ گفتن فاطمه شد.
آناهیتا با لحن پر از غمش ادامه داد:
 بله ،درست شنیدید .یه شبه من رو طالق داد و پشت سرش رفت با اون کثافت ،با اون رهای خارج از کشور.(فلش بک)
( سوم شخص)
در فصل پاییز دل ،زیر باران دستش را گرفت.
در آن روز بارانی درون سیاه چاله چشمانش ،دنیا را دید.
کمکم همون چشمای سیاه شد زندگیش
قلبش گرفتارش شد
گرفتار دختره زیبایی که با نگاهش دل میبرد.

196

WWW.98IA3.IR

گرفتار دل_فاطمه زمانی و مهشید عظیمی کاربر نودهشتیا

( مجهول)
وای خدا حاال که من دیرم شده باید بارون بباره؟
سر جام ایستادم؛ اگه بخوام این راه طوالنی رو برم هم بیشتر از این خیس میشم هم اینکه با این وضعیت که نمیشه دنبال کار
گشت.
ولش کن بعدا میرم دنبال کار االن بهتره برگردم خونه.
هی ،حتما االن مامان بهم میگه چرا چتر با خودت نبردی.
به سرعت برگشتم به پشت سرم که با ی چتر برخورد کردم.
?- Hey sir,what are you doing
(هی آقا چیکار میکنی؟)
همچنان مات و مبهوت نگاهم میکرد .انگار که چیز عجیبی و پیدا کرده.
دوباره گفتم:
- ?!can you speak english
(میتونی انگلیسی صحبت کنی؟)
به قیافش نمیخورد یکی از پناهنده های فقیر باشه و سواد نداشته باشه.
 -نگاه کن یه معذرت خواهیم نمیکنه.
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لبخند محوی زد و آروم گفت:
 پس شما ایرانی هستید!چشمام گرد شد ،نمیدونستم االن باید چیکار کنم؛ جدا از اون با لحن بدی فارسی حرف زدم.
 راستی ،معذرت میخوام که بهتون برخورد کردم! نه اشتباه خودم بود نباید یهو بر میگشتم.لبخند متواضعی زد و گفت:
 اشکالی نداره .خوشحال شدم که یه ایرانی دیدم .من خودم رو معرفی نکردم آرشام هستم ،آرشام امینی. خوشبختم! منم رهام.آرشام :رها چه اسم قشنگی ،آزاد و نجات یافته.
 ببخشید من دیگه باید برم! هواهم بارونیه. اوه یادم رفت چترم رو به شما بدم.چتر و به سمتم گرفت و اشاره ای به موهام و لباس های خیسم کرد و گفت:
 فکر کنم بهتر باشه پیش شما بمونه. -نه من مسیر زیادی برام نمونده تا به خونه برسم.
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لبخندی زد و گفت:
 تعارف می کنید؟ نه ،خب اگه من چتر شما رو بگیرم که اینجوری شما خیس میشید. من خونم همین اطرافه اومده بودم هوا خوری.چترش رو به طرفم گرفت و گفت:
 خواهش میکنم بگیریدش.چتر رو ازش گرفتم و گفتم:
 بخاطر لطفتون ممنونم ،چطور میتونم چترتون رو برگردونم؟! من هر روز این ساعت اینجا پیاده روی میکنم. خوبه پس ،میبینمتون. خدانگهدار.با خوشحالی رفتم خونه .در حیاط رو باز کردم و بعدش چتر رو کنار زدم و سرم رو باال گرفتم و دور خودم چرخیدم.
رفتم داخل خونه و بعد از اینکه چتر و پالتو رو به عاطفه خانوم دادم( خدمتکار) وارد پذیرایی شدم.
از پله ها باال رفتم تا....
 -رها! تا االن کجا بودی؟
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برگشتم سمت مامان و گفتم:
 رفته بودم دنبال کار ولی... چندبار بهت بگم؟دستاش رو باز کرد و به دور و اطراف اشاره کرد و گفت:
 ما نیاز به این نداریم که تو بری سر کار .نگاه کن چیکار کرده با خودش مثل موش آب کشیده شده.از شانسم همون موقع عاطفه خانوم با لباس های خیسم و اون چتر اومد جلوی ما و گفت:
 خانم لباس دیگه ای ندارید؟!هول زده رفتم و چتر رو ازش گرفتم.
 آم ،چرا دارم؛ وقتی رفتم حموم بیا لباس هامو از سبد بردار. چشم خانوم. رها؟ بله مامان؟ اون چتر ،مال کیه؟! -مال منه.
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 تا اونجایی که یادم نمیاد همچین چتری نداشتی.پشتم رو به مامان کردم و آروم از پله ها باال رفتم و گفتم:
 چند وقت پیش گرفته بودمش. که اینطور؛ خوبه چتر داری و بازم انقدر خیس شدی .هوم( پوزخند)(رها)
آماده شدم تا صاحب چتر دیروزی و ببینم.
از اینکه اینجا یه ایرانی پیدا کرده بودم خیلی خوشحال شدم؛ اما چون ایرانیه دلیل نمیشه سریع بهش اعتماد کنم.
بعد از خارج شدن از خونه قدم زنان به طرف اون دارم راه افتادم .هوا مثل دیروز بارونی نبود اما سوز هوا باعث شد شالگردنم و
پیشتر به گردنم بپیچم.
نگاهی به اطراف کردم ،به دلیل سردیه هوا کسی تو پارک نبود .باالجبار گوشه ی درختی ایستادم.
با دیدن مردی قد بلند که به سمتم میومد صاف ایستادم .جلو اومد و با لبخند گرمی سالم کرد.
آرشام :چه سورپرایزی! فکر نمیکردم امروز هم ببینمتون.
 گفته بودم که باید چتر و پس بدم.تک خنده ای کرد و گفت:
 -درسته گفته بودید.
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چتر رو به سمتش گرفتم و گفتم:
 خب ،اینم از چترتون .بازم معذرت میخوام که چترتون رو گرفتم. این چه حرفیه .این تنها کاری بود که از دستم برمیومد.خداحافظی گفتم و برگشتم اما وقتی چند قدم برداشتم صداش رو شنیدم:
 حاال که تا اینجا اومدید بنظرم میتونم به قهوه مهمونتون کنم. مزاحم نمیشم. این چه حرفیه .راستش من تازه اومدم اینجا شاید شما بتونید یکم منو با فضای اینجا آشنا کنید. حتما!با هم به کافه رفتیم و سر میزی دونفره نشستیم .بعد از سفارشمون آرشام پرسید:
 شما دانشگاه میرید؟! آره من ترم اول دانشگاهم.ابروهاش و باال انداخت و گفت:
 به چهرتون نمیومد ،حاال رشتتون چی هست؟ من گرافیک میخونم.لبخندی زد و گفت:
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 پس اهل هنرین ،چه زیبا! شما از خودتون نگفتین! من دانشجوی ترم سه ریاضیم.ابروهام رفت باال فوق فوقش بهش میخورد ،رشته اش ربطی به هنر و موسیقی داشته باشه.
 ریاضی و دوست ندارم رشته ی پیچیده ایه.فنجون قهوش و رو میز گذاشت و خیره به چشمام گفت:
 نه ریاضی پیچیده نیست .ریاضی مثل بازی میمونه باید بلد باشی چجوری باهاش بازی کنی.اومدم جوابش رو بدم که گوشیم زنگ خورد.ببخشیدی گفتم و جواب دادم:
 بله. کجایی تو رها میدونی چقدر نگرانت شدم.صدای مامانم بود.اون همیشه نگران منه.
 اومدم کافه .قهوه ام رو که خوردم میام. منتظرتم ،زود بیا.گوشی رو قطع کردم که با نگاه خیرش مواجه شدم.
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 مادرتون بود!؟ درسته ،ببخشید من باید برم. منم دوست ندارم بیشتر از این مزاحمتون بشم.تو دلم گفتم مزاحم نیستی همینکه من دوست ایرانی اینجا ندارم و تونستم با اون راحت باشم خوبه اما شونه ای باال انداختم و
گفتم:
 نه مزاحم نیستید اما مادرم یکم نگرانمه. مادره دیگه نگرانی هاش تمومی نداره. درسته.از سر میز بلند شدم و دستم رو دراز کردم و گفتم:
 خب! از دیدنتون خوشحال شدم. منم همین طور. به امید دیدار.با این حرفم لبخندی زد و گفت:
 به امید دیدار.گونه هام سرخ شد و کیفم رو برداشتم و از کافه بیرون رفتم.
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(چند وقت بعد)
مشغول آرایش کردن بودم و به اتفاقاتی که این مدت افتاد فکر م۵یکردم.
بعد از اون روز چندبار دیگه هم آرشام رو دیدم کم کم با هم دوست شدیم و من ی جورایی بهش وابسته شدم.
فکر کنم اونم همین حس رو نسبت به من داره...
در اتاقم باز شد برگشتم که مامانم رو دیدم.
 جانم مامان کاری داری؟مامان با همون ژست همیشگی که از دور میدیدیش متوجه میشدی زن پولدار و محترمیه اومد سمتم و گفت:
 این هفته خونه خاله ت دعوتیم امروز با عاطفه برو پارچه بخر و بده خیاط برات بدوزه. نیازی نیست کلی لباس دارم .تازه میتونم برم از مغازه بخرم چه نیازیه بدم برام بدوزن؟ من ی چیزی میدونم که میگم؛ بقیه لباسات رو قبال پوشیدی .از مغازه هم بخوای بخری ممکنه قبال مثل اون رو دیده باشن. باشه ،فقط ،کی قراره بریم خونشون؟ چهارشنبه. خوبه.خاله م دوتا پسر داشت که اسم هاشون سامان و آرمان بود.
سامان بزرگتر بود و یکمی هم مغرور و خشک؛ ولی آرمان همیشه مهربون بود و رفتار گرمی داشت.
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از آرایش دست کشیدم و به آرشام زنگ زدم.
بعد از چندتا بوق گوشی رو برداشت.
 جانم رها! چیکار میکنی؟! هیچی ،داشتم درس میخوندم. آخ ببخشید ،مزاحمت شدم. نه بابا این چه حرفیه منم کارم تموم شده بود. خب پس ،امروز میتونی باهام بیای بیرون؟ میخوام پارچه بخرم. خیاط هم بودی و من نمیدونستم؟ نه بابا خیاط چیه ،میدونی که مامانم یکم فاز ملکه بودن رو داره ،برا همین گفت با عاطفه برم پارچه بخرم بدم خیاط برامبدوزه.
 صبر کن ببینم تو به مامانت گفتی اسم من عاطفه س؟ نکنه تو گوشیت هم عاطفه سیو کردی؟قهقهه ای زدم و گفتم:
 آرشام بخدا دیوونه ای معلومه که نه .قبال هم گفته بودم بهت عاطفه خدمتکار مونه .فکر کنم زیاد به ماهی عالقه داری. -نه چطور؟
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 آخه حافظه ت مثل ماهیه.انقدر خندیدم که دلم درد گرفت.
 مرسی از تعریفت. وایسا وایسا ،قطع نکنی ها! ببین من االن لوکیشن برات میفرستم بیا اونجا .بعدشم من عاطفه رو میپیچونم میام پیشت باهم بریم خرید باشه؟
 باشه کاری نداری؟ نه عزیزم.گوشی رو قطع کردم و ی کاپشن شیری رنگ پوشیدم و شال و کاله مشکی رنگم رو سرم کردم.
بعدش هم دستکش سیاهم رو دستم کردم.
پوتین مشکیم رو پوشیدم و رفتم پایین.
 عاطفه خانوم!عاطفه اومد پیشم.
 جانم خانوم؟ کاری داشتید؟ فکر کنم مامانم درباره مهمونی بهت گفته. -بله گفتن.
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 خوبه .من االن کاری ندارم میای بریم پارچه بخریم؟ چشم االن میام. تو ماشین منتظرتم.به مقصد رفتیم و وقتی ماشین رو پارک کردم گفتم:
 عاطفه خانوم مرسی که اومدی ولی من میخوام با دوستم برم بیرون .فکر کنم خونه دخترت هم همین جاها بود میتونیبری پیشش.
 اینجوری که نمیشه مادرتون.... نگران نباش اون با من. باشه.تو برو پیش دخترت من کارم تموم بشه میام دنبالت ،تنها نری خونه ها! وگرنه مامانم میفهمه.
 چشم شما نگران نباشید.وقتی عاطفه خانوم رفت از ماشین پیاده شدم و به آرشام زنگ زدم و گفتم بیاد ی کوچه پایین تر از اون آدرسی که بهش دادم.
 سالم. سالم ،خوب همه رو پیچوندی ها شیطون. -بله پس چی فکر کردی؟
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 خب ( ،به پاساژ اشاره کرد) مغیخوای از اینجا پارچه بخری؟ نه .الزم نیست پارچه بخرم چون لباس آماده رو میگیرم. چی؟ مگه نگفتی... آره آره میدونم .ولی برنامه عوض شد .جای اینکه دنبال پارچه بگردم و وقتم رو تلف کنم جاش یک لباس میخرم و چند روزبعد میبرمش خونه و به مامانم میگم بفرما اینم لباسم.
 با این نقشه هایی که میکشی آدم باید از تو بترسه.دستام رو انداختم دور گردنش و گفتم:
 هیچ وقت از من نترس ،من نقشه هام هیچ وقت به تو آسیبی نمیزنه.رفتم دنبال عاطفه و وقتی به در خونه ی دخترش رسیدم زنگ رو زدم.
یکم بعد عاطفه اومد.
 سالم. سالم.نگاهی به دستم انداخت و گفت:
 پارچه رو خریدید؟ -پارچه که نه ،.لباس رو خریدم.
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 چی؟ خب من حوصله این کاراو ندارم .برم پارچه بخرم بعد بدم خیاط بعد وایسم اندازه بگیره بعدش برم لباسو ازش بگیرم چه کاریهاخه؟
 حاال میخوای به مادرت چی بگی؟ هیچی ،میگم پارچه خریدیم االنم دست خیاطه .فقط شما نباید لو بدی. دخترم این چه حرفیه. عاطفه جون به مامانم نگی ها باشه؟ قول بده دیگه چیکار میتونم بکنم! باشه نمیگم به کسی.لبخندی زدم و ازش تشکر کردم بعد از سوار شدن سریع به سمت خونه حرکت کردم.
در و باز کردم آروم سرک کشیدم .خب خدارو شکر مامان انگار نیست .بدو -بدو به سمت اتاقم رفتم که مامان عین جن جلوم
ظاهر شد .انقدر یهویی بود که ناخودآگاه جیغ کشیدم .مامان با اون ماسک سیاهی که گذاشته بود شبیه حاجی فیروز شده
بود.
 ای خدا من از دست این دختر چیکار کنم که همه ش منو با ماسک میبینه جیغ میزنه.مامان نگاهی به دستام انداخت و گفت:
 پارچه کجاست؟ -اوم دادمش به خیاط.
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 آفرین سرعت عملت باال رفته ،من برم حموم .عاطفه غذا درست کن.رفتم اتاقم و میکاپم رو پاک کردم و بعد از اینکه لباسام رو عوض کردم کتابم رو برداشتم و رفتم تو تختم و مشغول خوندن شدم.
خودم رو گذاشتم جای دختره و آرشام رو گذاشتم و جای پسر توی داستان .یکم که خوندم خنده م گرفت رها چه کارایی
میکنی .بعدش گوشیم رو برداشتم و به آرشام زنگ زدم.
بعد از چند تا بوق جواب داد:
 بله دختر آزاد؟ اه آرشام تا کی میخوای با این اسم من شوخی کنی؟خنده ای کرد و گفت:
 خب رهایی دیگه چی صدات کنم! خیلی خب ناراحت نشو کاری داشتی؟ آره میخواستم بگم کی وقت داری بیام لباسم رو ازت بگیرم؟ من فردا دانشگاه دارم و ی مقدار از پروژه هام مونده پس فردا بیای بهتره. باشه پس باهات هماهنگ میکنم.بای خداحافظ.گوشی و قطع کردم و خیره بهش شدم.
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از روی کنجکاوی وارد پیجش شدم .عکسای کمی داشت اما همونا انقدر ژست و مکانش زیبا بود که آدم ناخودآگاه خیره به
عکسش میشد.
خب بی انصافی نکنیم اون قیافه ی خوبی هم داره.جذابه ،مهربونه بخوام صفتاش و بگم خیلی زیاد میشه .
فالووش کردم و پست هاش و الیک کرد و با آرامش خاطری که داشتم چشمام و بستم و خوابیدم.
(رها)
دو روز بعد
امروز با آرشام قرار داشتم تا لباسم رو ازش بگیرم .رفتم حموم و بعد از خشک کردن موهام و مرطوب کردن دست و صورتم به
سمت کمدم رفتم.
بعد پوشیدن شلوار طوسی رنگم بافت قرمز رنگم و پوشیدم و انتهای لباسم زدم تو شلوارم بعد از برداشتن عینکم و پالتوی بلند
سفیدم به سمت در رفتم.
باالفاصله مامان جلوم ظاهر شد.
 کجا به سالمتی؟ برم لباسم و برای امروز بگیرم!مامان ابروهاش و باال انداخت و گفت:
 چقدر زود آماده شد پس از این به بعد لباسهای منم ببر اونجا. -این با بقیه فرق داره زیاد مشتری قبول نمی.کنه ،منم چون دوستم سفارشم رو کرده بود سریع حاضرش کرد.
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 خیلی خوب ،دیر نکنی کلی کار داریم.با خداحافظی از مامانم سریع اومدم بیرون و به سمت خیابان پنجاه و ششم رفتم تا آرشام بیاد دنبالم.
با دیدن ماشینش که داره میاد سمتم صاف ایستادم دستی به موهام کشیدم.
پیاده شد و با لبخند اومد سمتم ،به هم دست دادیم و بعد از اون در و برام باز کرد.
آرشام :نظرت چیه بریم ناهار بخوریم؟
 دوست دارم ولی ،باید سریع برگردم خونه کلی کار دارم. باشه.با آرشام رفتیم خونه اش ،زیاد بزرگ نبود ولی فکر کنم برای ی نفر بد نیست.
از اتاق لباسم رو آورد.
ازش گرفتم و گفتم:
 مرسی .ببخشید دیگه مامانم اینجوریه چه میشه کرد. این چه حرفیه همین که دلیلی شد دوباره هم رو ببینیم کافیه.خنده ای کردم که گوشیم زنگ خورد.
لباس رو دادم دستش و گفتم:
 -یک لحظه اینو بگیر.
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گوشی رو برداشتم ،آرمان بود.
 جانم آرمان! رها دختری در خیاطی ،وی در خانواده ای درست و حسابی با موهایی چو گندم چشم به جهان گشود و در حال حاضر اینبنده حقیر افتخار هم نشینی امشب رو با ایشون دارم.
خندیدم و گفتم:
 از دست تو آرمان ،هر بار که زنگ میزنی یک چیزی اولش میگی .بخدا باید شاعری چیزی میشدی. حیف. چرا؟ خب کسی نیست که براش شعر بگم.نگاهی به آرشام کردم و بعدش گفتم:
 آم ،آرمان من برم خونه مامان منتظرمه میبینمت. باشه پرنسس. وایسا وایسا ،اون دیگه چی بود؟! چی؟ پرنسس؟ -آره.
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 خب مامانت ملکه است تو هم پرنسس دیگه.قهقهه ای زدم و گفتم:
 همیشه آدم رو با دیوونه بازی هات میخندونی ،بای. خداحافظ.گوشیم رو داخل کیفم گذاشتم.
لباسم رو از آرشام گرفتم و گفتم:
 شرمنده منتظر گذاشتمت پسر خاله ام بود خیلی شوخه. عیبی نداره .گفتی اسمش آرمانه؟ آره. چقدر جالب منم یه پسر دایی دارم اسمش آرمانه.زدم رو شونه ش و گفتم:
 بله کسی که پیش منه تصادف های خوبی براش پیش میاد. بله پس چی.لباسم رو به ی دستم گرفتم و دست دیگه م رو به طرفش دراز کردم و گفتم:
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 خوشحال شدم دوباره دیدمت.باهام دست داد و گفت:
 من بیشتر.سوار ماشینم شدم و رفتم خونه.
وقتی برگشتم دیدم چندتا آرایشگر دارن مامان رو درست میکنن؛ یکی موهاش رو اتو میکشید ،یکی ناخن هاش رو درست
میکرد و اون یکی هم مشغول میکاپ بود.
رفتم جلو سالم کردم و گفتم:
 مامان لباسم رو ببین.با غرور به آرایشگر ها گفت برن کنار.
پیراهنم رو نشونش دادم .پیرهنم سبز تیره بود ساده و کوتاه بود مدل عروسکی و روی کمرش بند میخورد.
از چهره ش مشخص بود خوشش نیومده.
 خب معلومه که چرا سریع حاضر شده. مامان بیخیال ،ببین چقدر خوشگله از این بهتر؟ بد نیست ،ولی ...خیلی ساده است میتونست آستین های لباس حلقه ای باشه. -من که دوسش دارم.
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نگاهی به ساعت کرد و گفت:
 سریع تر لباست رو بپوش بیا پایین. باشه.وقتی بابا اومد سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.
قبل از اینکه راه بیوفتیم آرایشگر های مامان افتادن به جونم.
وقتی رسیدیم همگی از ماشین پیاده شدیم که مامان غر زد:
 نمیدونم چرا خواهرم نمیخواد خونش رو عوض کنه ،واقعا در شأن خواهر من نیست که جایی زندگی کنه که از محلهخانواده اش دور باشه.
بابا :بله همه که مثل من نیستن بهترین زندگی رو برات درست کنن.
مامان :ساکت شو! مثل اینکه یادت رفته بابام وقتی شرکتت داشت نابود میشد چطور بهت کمک کرد.
بابا با اخم از مامان رو گرفت .ای خدا یک بار نشد ما کنار هم باشیم و بحثی پیش نیاد.
رفتیم داخل که خاله در رو باز کرد و بهمون خوش آمد گفت.
خاله م خیلی زن مهربونیه همسرش هم همین طور؛ البته مامان همیشه میگه خواهرش نسبت به شوهرش سره ولی بنظر من
خیلی به هم میان و یک جورایی هم رو کامل میکنن.
رفتیم تو نشیمن که سامان و آرمان هم اومدن.
یکم که گذشت آرمان گفت بریم اتاقش تا حرف بزنیم ،منم بدم نمیومد از این فضا خارج بشم.
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من و آرمان و سامان رفتیم طبقه باال.
روی کاناپه نشستم که پیامی از طرف آرشام اومد .با روشن شدن صفحه گوشیم نگاه آرمان و سامان متعجب شد.
من آرشام رو ام آر سیو کردم.
خب با دیدنش فکر نکنم چیزهای مثبتی به ذهنشون بیاد.
آرمان با کنجکاو گفت:
 رها با کسی تو رابطه ای؟دهنم قفل شده بود.درسته آرشام یه دوست معمولی بود اما واقعا معمولی بود؟
سرم رو انداختم پائین و با لحنی که سعی میکردم عادی باشه گفتم:
 خب ،من جدیدا با یکی آشنا شدم .ازش خوشم میاد.تقریبا چند ماهی از مهمونیه خاله گذشته بود .آخرین بار که هم رو دیدیم خیلی وقت پیش بود که باهم رفتیم اسکی.
از همون روز آرشام نبود که نبود.
قلبم با شنیدن اسمش تند -تند میزد.
چرا این کارو میکنه؟ گناه من چی بود مگه.
من یکی رو میخواستم خالصانه بهم محبت کنه .دوستم داشته باشه ،تو ناراحتی هام آرومم کنه.
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بغض کرده رفتم تو پیجش تا با دیدن عکساش آروم شم.
با دیدن اینکه بعد از چند ماه استوری گذاشته بیقرار روش زدم.
با دیدن چیزی که دیدم نفسم میره.
داره میره ایران...
برای همیشه .بغض کرده استوری بعدش و میبینم .بلیط هواپیما! اشکام دونه -دونه ریزش میکنند.
من کسی رو به قلبم راه ندادم بخاطر اون ،من عاشقش شدم .شاید خیلی مسخره بنظرم بیاد؛ کی با دیدن کسی که از
آشناییشون شش ماهم نگذشته عالقه مند میشه؟
شاید اگه زودتر میگفتم ،یه چیزی ته دلم گفت « مگه میشه بهت وابسته نشده باشه؟»
هزار تا فکر اومد تو سرم ،اینکه شاید من مورد عالقش نیستم یا زیادی ساده ام.
اینا باعث شد خودم رو گول بزنم؛ اما مگه ممکنه دلم با یادش طوفانی نشه؟ اون من و گرفتار کرد؛ گرفتار قلبش ،وجودش،
خودش و مهربونیاش.
اما حاال به راحتی ازم گذشت.
دیگه بابام هم متوجه شده بود حالم خوب نیست ،مامانم حسابی نگرانم بود چندباری هم روانشناس آورد خونه ولی من قبول
نکردم.
امشب هم برای اینکه حالم بهتر بشه مامان گفت خانواده خاله بیان تا یکم دور و اطرافم شلوغ بشه.
با شنیدن صدای در اتاقم از افکارم خارج شدم.
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در باز شد و مامانم اومد داخل.
 عزیزم هنوز حاضر نشدی؟ مامان حوصله ندارم بیخیال. بخاطر خودت میگم چند وقته حالت خوب نیست.. مامان ،خواهشا تنهام بذار. باشه.چند ساعت دیگه هم تو اتاقم موندم تا اینکه زنگ خونه به صدا دراومد.
چند لحظه بعد صدای همه تو خونه میپیچد ،اما همچنان هم نمیخواستم برم پایین.
بیحوصله لباسی که باهم خریده بودیم تو آغوشم گرفته بودم زیر لب باهاش حرف میزدم.
فکر کنم دیوونه شدم ،این کارا از من بعید بود.
با صدای در با فکر به اینکه مامانه داد زدم:
 مامان گفتم نمیام ،چرا انقدر اصرار میکنیرو تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم.
 فکر نمی کردم یه پسر بتونه اینطوری تو زندگیت تاثیر بذاره.از ترس هینی کشیدم و سیخ نشستم.
نگاهی به سامان انداختم و با بیخیالی گفتم:
 -تو اینجا چیکار میکنی؟
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رو تخت نشست و آروم گفت:
 چرا این کارو با خودت میکنی؟ اون از زندگیت رفته فراموشش کن.بغض کرده نگاهش کردم.
 نه اینطوری هم نیست من خوبم. پس مشکلت چیه؟با دست اشکام رو پاک کردم و گفتم:
 من بهش نگفتم ...نگفتم دوسش دارم ،نگفتم حاضرم براش هر کاری کنم. رها اون دیگه نیست .خاله راجع بهش بهم گفته بود ،فقط میتونم بگم متاسفم.سری تکون دادم چشمام و بستم.
سامان درست میگه .اون نیست و هیچ وقتم قرار نیست من براش مهم باشم .انقدر که برای رفتنش حتی بهم زنگ نزد ،من رهام
کسی که میتونه طوفان بشه و یه زندگی و درگیر خودش کنه.
صدای دینگ -دینگ موبایلش میومد.
بهش توجهی نکرد ولی پشت سر هم صدا میداد.
 سامان نکنه به نت خونه ما وصل شدی؟متعجب نگاهم کرد و گفت:
 چطور؟ آخه همین جوری پشت سر هم داره پیام میاد ،شیطون بهش گفتی کی پیام بده نه؟ چون حالت خوب نیست چیزی بهت نمیگم.گوشیش رو روشن کرد و مشغول شد؛ با خودم گفتم االن کارش تموم میشه اما مگه ول کن بود؟ فکر کنم نت خونمون خوب به
گوشیش ساخته.
سوتی زدم و گفتم:
 خوش میگذره؟!سرش رو باال آورد و گفت:
 ببخشید آرشام پیام داده نمیتونم جوابشو ندم.با شنیدن اسم آرشام چشمام گرد شد ،یاد روزی افتادم که آرشام گفت تو فامیلشون آرمان و سامان دارن.
نکنه این تشابه اسمی ،نه امکان نداره مگه میشه آرشام و سامان فامیل باشن؟
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اینجوری نمیشه باید مطمئن بشم وگرنه از فکر و خیال میمیرم.
با ِمن ِمن گفتم:
 عه ،میشه عکسش رو ببینم؟سامان متعجب نگاهم کرد و گفت:
 دنبال جایگزینی؟مشتی به بازوش زدم و جدی گفتم:
 مسخره بازی درنیار فقط عکس رو نشونم بدم. باشه بابا آروم باش.صفحه گوشی رو به سمتم برگردوند.
نه ،چشمام دروغ میگن! همچین چیزی رو باور نمیکنم.
 الو! رفتی تو فکرا.سرم رو تکون دادم و گفتم:
 چه نسبتی با هم دارین؟ پسر عمه ام.اینطور که معلومه با نزدیک شدن به سامان میتونم یه راهی برای رسیدن به آرشام پیدا کنم.
(فاطمه)
بعد از رفتن آرشام بی حوصله سرم و روی میز گذاشتم .به سرنوشت هممون که بازیچه ی دست رها شد؛ من آرشام و دوست
داشتم.
سامانی که برای رها جون میداد و پنداری که با تمام گذشته و جروبحث های بی پایانمون به من دلبست
مهشید ،خواهر عزیزم ،کسی که تو این جمع تونست به عشقش برسه و تو داستان زندگیش با صفحه ی جدیدی روبه رو بشه و
به آرمان برسه.
آرمان ،پسر دایی خوب و مهربونم که بهش دلبستم و وابستش شدم.
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اشتباه زندگی اکثرمون این بود که با یه قضاوت قلبمون رو شکوندیم و با فکر و عالقه ی زیاد و توهم به عشق خیالی ،دست
سرنوشت مون رو به دست یکی دیگه دادیم.
شاید اگه آناهیتا انقدر به پارسا اعتماد نداشت و پارسا خیلی راحت آناهیتا رو به رها نمیفروخت من هنوز به این باور نمیرسیدم
که رها عاشق آرشام بوده.
شایدم باید از پارسا ممنون باشم که با عالقه مند شدن به رها؛ سامان رو از خواب غفلت بیدار کرد.
از عشق مهشید و آرمان گفتم! دیروز عروسیشون بود.
باالخره ت و جمعمونم کسی بود که به عشق افسانه ای برسه .مهشید با لباس پف دار و سفیدش تو جمع چرخ میزد و با تنها
سلطان قبلش میرقصید.
نبود سامان تو جشن خیلی به چشم میخورد و آرمانی که از شروع مجلس با چشم منتظر ورود تک برادرش بود.
خب حق داره ،اون هنوز نتونست با رفتن رها و پارسا کنار بیاد ،باید زندگیش رو از نو میساخت.
فکرم رفت سمت آرشام...
حتما از دستم خیلی ناراحته؛ اما باید بهم حق بده .چیزایی که من فهمیدم هرکسی میشنید مثل من بیتاب و بی قرار میشد.
من قلبم و جونم و روحم و گرفتار آرشام کردم در صورتی که شناخت کافی ازش نداشتم ،بی قرار به به ساعت زل زدم.
چند ساعتی میشد که آرشام رفته؛ با هر ثانیه ای که میگذره من دلتنگ و دل نگران میشم.
با صدای تلفن همراهم به سمتش حجوم بردم و بدون نگاه کردن به اسم مخاطب جواب دادم...
 -الو؟
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 اگه یادتون باشه خانوم زمانی! گفتم زندگی بدون شما برای من معنی نداره.با ترس زیر لب زمزمه کردم:
 آرشام. گفته بودم نه؟ همون روزی که من رو طرد کردی گفتم.صداش یه جور بغض داشت ،آرشامم داره گریه میکنه.
 آرشام ،بیا اینجا باهم حرف میزنیم. فکر می کنم ما حرفامون رو زدیم؛ زنگ نزدم ناراحتت کنم و یادآور روزای تلخ زندگیت باشم .فقط زنگ زدم برای آخرین بارصدات و بشنوم.
از حرفی که زد تنم یخ زد.
با هق -هق گفتم:
 آرشام چی داری میگی؟ االن کجایی؟ یه جای خوب.بلند داد زدم:
 لعنتی میگم کجایی؟ -جایی که برای آخرین بار اشکت رو پاک کردم و نذاشتم به گونه ت برسه.
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گوشی رو قطع کرد ،نه ،آرشام این کارو نمیکنه ،نه نمیکنه!
پله ها رو دوتا یکی کردم و رفتم پارکینگ شرکت ،ماشینم رو برداشتم و راه افتادم.
انقدر ذهنم پر بود که نمیتونستم به جایی که میخوام برم فکر کنم .سعی کردم حواسم رو جمع کنم؛ آخرین بار ،همون روزی
که قضیه رها و پارسا رو فهمیدیم رفتم لب یک پرتگاه و آرشام دنبالم اومد؛ بغلم کرد و نذاشت اشکام به گونه هام برسه ،اونجا
اعتراف کرد که زندگی بدون من براش معنی نداره اما من اونو طرد کردم ،ولی! نمیذارم هیچ اتفاقی براش بیوفته.
دیوانه وار این کلمه رو با خودم تکرار میکردم:
 نمیذارم ،نمیذارم.تمام صحنه های باهم بودمون از جلوی چشمام گذر کرد ،من چطوری تونستم ،با عشقم ،نفسم ،زندگیم ،اینطوری رفتار کنم.
بهم گفته بود رها رو دوست نداره؛ اما من بهش شک کردم ،قلبی و که گرفتارش شدم شکوندم .بی مهابا خودم رو ازش دور
کردم و سعی کردم فراموشش کنم.
با هق -هق زیر لبم زمزمه کردم:
 لعنت به من.ماشینی که جلوم بود نمیذاشت حرکت کنم با عصبانیت دستم و رو بوق نگه داشتم ،سرم و از شیشه ی ماشین بیرون بردم و با
عصبانیت داد زدم:
 برو کنار دیگه گاریچی!از ترس اینکه به آرشامم دیر برسم به زمین و زمان فحش میدادم .پام و رو گاز فشار دادم تا سریع برم پیشش.
با نگاه کردن به اطرافم متوجه شدم رسیدم ماشین و گوشه ی جاده پارک کردم با سرعت دویدم و خودم رو به لب پرتگاه
رسوندم.
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ته دلم یه امیدی بود برای اینکه قلبم شکسته نمیشه .آرشام لب پرتگاه وایساده بود.
اشک تو چشمام جمع شد ،اون زنده است.
با خوشحالی داد زدم:
 آرشام.برگشت سمتم ،معلوم بود کلی گریه کرده.
 آ ...آرشا ...م بیا!دستم رو دراز کردم به سمتش.
قدمی به جلو برداشت که جیغ بلندی زدم و گفتم:
 چرا؟! چرا این کارو با من میکنی؟ لعنتی بخاطر تو اومد اینجا.قدم دیگه ای برداشت که گفتم:
 اگه این کارو بکنی هیچ وقت نمیبخشمت! خودمم از صفحه روزگار محو میکنم.آروم و جوری که صدای پام رو نشنوه رفتم جلو.
اگه یه قدم دیگه برمیداشت...
دستام میلرزید ،نه من میتونم! اون منو تنها نمیذاره.
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دقیقا لحظه ای خواست قدم آخر رو برداره محکم عقب کشیدمش و بغلش کردم.
از ترس اینکه از دستش بدم محکم بغلش کردم و با صدای بلند گریه کردم.
 تنهام نذار ،آرشام من ،بدون تو میمیرم.اونم دستاش رو دورم حلقه کرد.
بعد چند ثانیه حس کردم ،قطره ای روی صورتم چکید.
سرم رو باال بردم.
آرشام من داشت گریه میکرد! با دستام اشکاش رو پاک کردم و گفتم:
 مگه قرار نبود نذاریم اشکها به گونمون برسه؟با دستهای لرزونش اشک هام و پاک کرد و لب زد:
 دیگه نمیزارم ،نمیزارم اشکهات بخاطر من بریزه ،نمیزارم قلبت بشکنه عشقم!نبینم داری میری
نشنوم که بریدی
مگه بد کرد دلم با تو
جدیدا گوشه گیری
مگه بد کردم
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عشقتو باور کردم
یه گوشهای تو قلبم
تو رو نوازش کردم
مگه بد کردم
عشقتو باور کردم
یه گوشه ای تو قلبم
فقط به تو فکر کردم
دل دل دل نکن بیا سمتم هی
عشقت بهم نذار یه وقت کمتر شه
دل دل دل نکن بیا سمتم هی
عشقت بهم نذار یه وقت کمتر شه
دل دل نکن بمون
قدرمو بدون
دردتو درد قلبمه
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وابسته ای به جون
آره به جون خودت
میگذره سخت بدون خودت
یکی یه دونه تویی
بگو نمیتونی بدون تهی
مشکالتو دک می کنیم
همدیگه رو درک میکنیم
معتاد همدیگه شدیم و بقیه رو ترک میکنیم
دل دل دل نکن بیا سمتم هی
عشقت بهم نذار یه وقت کمتر شه
دل دل نکن بمون
دل دل دل نکن بیا سمتم هی
عشقت بهم نذار یه وقت کمتر شه
دل دل دل نکن بیا سمتم هی
عشقت بهم نذار یه وقت کمتر شه

229

WWW.98IA3.IR

گرفتار دل_فاطمه زمانی و مهشید عظیمی کاربر نودهشتیا

دل دل دل نکن بیا سمتم هی
عشقت بهم نذار یه وقت کمتر شه
دل دل دل نکن بیا سمتم هی
عشقت بهم نذار یه وقت کمتر شه
*پایان*
*به قلم فاطمهزمانی مهشیدعظیمی*
ساعت پایان۱۴:۱۴ :
تاریخ۱۳۹۹٫۹٫۲۱:
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قدردانی
سالم!
مهشید هستم نویسنده رمان گرفتار دل!
به پایان آمد این دفتر.حکایت همچنان باقیست!
گرفتار دل هم تموم شد...با همه فراز و نشیب هایی که داشتیم...با همه اتفاقاتی که براش برنامه ریزی کردیم و نشد!
با تمام اتفاقاتی که در نظر گرفتیم ولی بعدش مسیر رمان عوض شد ،با این حال رمان رو هر چقدر هم که سخت بود ادامه
دادیم.
ی وقتایی بود که نا امید شدیم ،ولی بخاطر وجود شما عزیزان ادامه دادیم.
چه روزایی که برای رسیدن فاطمه و سامان نقشه ها کشیدیم و چه روزایی که دوریشون رو دیدیم!
چه روزایی بود! یادمه وقتی رمان رو نوشتیم حتی اسم بعضی از شخصیت ها این نبود.
اوایل رمان رو که میخونم ،وقتی با اآلن مقایسه میکنم میفهمم که گرفتار دل چقدر بزرگ شده!
خام و بزرگتر ها بهش بال و پر میدن؛ شما هم به قلم ما و شخصیت های گرفتار دل بال و پر
مثل بچه ای که وقتی به دنیا میاد ِ
دادید!
و.....
سرتون رو درد نیارم خالصه اینکه خیلی خوشحالم که همراهمون بودید.
و تشکر میکنم از دوستان عزیزم خانم نازنین عنابستانی و خانم فاطیما فالح ( .خواهر سامان و آرمان که اجازه دادن از اسم
برادرانشون و عکس سامان برای رمانمون استفاده کنیم .همین طور این ایده رو در ذهن ما ایجاد کردن که اسم سامان و آرمان
رو برای شخصیت ها بذاریم).
و فاطمه ی عزیزم! کسی که بدون اون رمان هیچ معنایی نداشت.
خواهر عزیزم که این رمان رو به وجود آورد و از من خواست تا با هم دیگه به این راه ادامه بدیم....
و در آخر سپاسگزارم از همه دوستانم! خانوادهام! سایت نودهشتیا! ویراستار عزیز رمان یاس عزیز!
و در آخر چشمان زیبای شما که نظاره گر رمانمون بود.
سپاس!
مهشید عظیمی پور
سالم به همه عزیزانی که تا اینجا رمان رو دنبال کردن و به دوستانشون معرفی کردند.
هرچیزی یه پایانی داره اما گرفتار دل شروع نوشتن من و دوست خوبم بود.گرفتار دلی که خیلی وقت برای نوشتن خط به
خطش صرف شد تا رمانی جذاب براتون باشه .شاید اول های رمان به این پایان فکر نمیکردم چون به دالیلی مسیر
داستانمون خیلی تغییر کرد...
روزهایی که هممون تو فکر پایانی با زندگی فاطمه و سامان بودیم.
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میدونم خیلی هاتون از اینکه فاطمه به سامان نرسید ناراحت شدید اما...
رسیدن به سامان باعث نرسیدن های زیادی میشد.خب این هم داستانی شد برای خودش...
ما با دستانمون گره هایی ایجاد کردیم و سعی کردیم با قلب شخصیت های داستان دنبال راه حلی باشیم.
سامان رفت تا درد قلب گرفتارش و کمتر حس کنه.
خیلی ها مونم با کار سامان موافق نبودیم.نمیدونم اگه خودمون جای سامان بودیم چه تقدیری برای خودمون رقم میزدیم.
شاید گرفتار دل هم فصل دومی داشته باشه اما االن نه...
برای پایان گرفتار دل خیلی ناراحت بودم...اولین رمانی که براش حرف ها شنیدم و گریه ها کردم به پایان رسید.با نوشتن این
رمان خیلی هارو شناختم و سعی کردم از عده ای فاصله بگیرم که موفق شدم...
ممنونم از دوست خوبم نازنین که خیلی برای پیشرفت رمان کمکمون کرد و آقای سامان فالح که عکسش رو به ما داد تا برای
شخصیت سامان از ایشون استفاده کنیم که در کانال تلگرام قرار دادیم...
و تک تک شما عزیزان و دوستان خوبم.
مرسی از توجهتون....
فاطمه زمانی

جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.

@98IA.IR
www_98iia_com
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