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روی یه تخت توی فضای باز باچندتا از دوستام نشسته بودم وهوای پاک میخوردم!
نمیخواستم به امتحانای طاقت فرسامون فکرکنم...بااینکه شنبه کالس داشتیم ولی همه بچه ها کالس بدون استثنا
اومده بودیم کوه!
از بس راه رفته بودم پاهام بی حس شده بود.کمرمم که ازوسط داشت نصف میشد!
ازبیکاری برگشتم به چندماه قبل.وقتی که واسه ی دانشگاه اومدم تهران.
جون کنده بودم تاپزشکی قبول بشم وشدم.
توی خونه ی تهران مون تک وتنها زندگی میکردم!
خونه زیبایی بود!دوتا اتاق خواب داشت وآشپزخانه هم روبروی درورودی بود.وسط پذیرایی هم یک دست مبل کرم
وقهوه ای که بارنگ دیوارهاکه کرم بودهم خونی داشت.
همون اوایل بافریال آشناشدم.اهل مشهدبود.چشمهاش عسلی وموهاش هم وزوزی قهوه ای!یه برادربه اسم
فرشیدداشت که2سال ازش بزرگتربودوحدودا22سال داشت وتوی مشهدمهندسی نفت می خوند.
اما مارال چشمهاوابروهای مشکی وقدبلندی داشت وتک فرزندبود.خانواده پولداری داشت ودرتهران زندگی می
کرد.یک202سفیدهم داشت که باهاش همه جا می رفتیم و خیلی حال میکردیم!!!!
مارال درحالی که باخوشحالی به طرف من وفریال میدویید باهیجان ولی آروم گفت:
بچه هاساسان به من شماره داد!!
 وای ازدست تومارال! یه جوری میگی انگارکه ازچندنفرشماره گرفتم!بادلخوری روبروم نشست وادامه داد:
 من چیکارکنم که فرهادبهت شماره نمیده؟؟؟؟!!!!یکم ناراحت شدم ولی به روی خودم نیاوردم.
 خیلی خب شوخی کردم بی جنبه!فریال بالحن غم انگیزی گفت:
 خوش بحالت.من که چندماهی احسانوندیدم!(احسان پسرخاله فریال بودوالبته عشقش!احسان درتهران معماری میخوند ولی فریال خیلی کم می دیدش!)
مارال -توهم که صبح تاشب غصه اونوبخور اونم شب تا صبح بایکی دیگه حال کنه!!
فریال -خاک برسرت.مثالساسان فقط باتودوسته؟معلوم نیست چند تا دیگه زیرسر داره!
برای اینکه خفه شون کنم گفتم:
 یه چیزی رومی دونین؟مارال -چی رو؟
 فرهادازهردوشون سرتره!!!!مارال -خفه نشی تو!!!سفت بچسبش ندزدنش!
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 -چه حالل زاده هم هست اومد!!

فرهادموهای مشکی کوتاه صاف باچشمای مشکی داشت.وقتی هم می خندید چالهای روی گونه اش دیده
میشد!هیکلی ورزشکاری باشکمی گنده داشت!!!!
ایش!!!!!محمد م که همراشه!عین کنه بهش چسبیده!
فرهاددانشجوی رشته داروسازی بود ومن خیلی کم توی بعضی ازکالسهایاکوهنوردی مثل االن می دیدمش والبته
دوست فابریک محمدهمکالسم بود.
محمدچشمهای قهوه ای وموهای مشکی داشت فقط چشمهاش یکم هیزبودوهمه جا می چرخید!روزی بایه نفردوست
می شد!یه لبخندبی ریخت هم همیشه روی لبش ماسیده بود!
همین طورداشتم بهشون نگاه می کردم که فریال نیشگونم گرفت .
 آی!چیه؟! بابا آالن خودتولومیدی ها!بااین نگاه کردنت!اه.....آبرومون رفت!مارال -ازبس آقارودیربه دیرمی بینن وقتی می آدبایدسیرنگاشون کنن!!!!
بعدهم دوتایی زدن زیرخنده!فرهادومحمد روی تخت بغلی نشستن.
آخیش حاالراحت میشه فرهادو دید!
مارال بلندشدوگفت:پس مابریم یه جا دیگه!!!!
 وای مارال بسه بشین دیگه! نه میرم پیش ساسان. خب ازاول بگو. ا ساسان خودش اومد الزم نیس توبری!بچه طاقت دوری تو نداشته!ساسان هم کالسیمون بود.چشمهای طوسی وموهای بورداشت!مارال آروم بهم گفت:
حواست باشه به دوست پسرم چپ نگاه کردی نکردیا!!
بعدهم آروم خندیدومن هم محکم به پهلوش زدم.
ساسان روبرومون نشست.
 چه سربه زیرم هست!فریال بلندخندید!
مارال عصبانی گفت.
 غش نکنی یه وقت!!چندتاسیخ جیگرباهم دیگ این کردیم!(زدیم تو رگ!)بعدهم یکم تفریح کردیم و برگشتیم.فریال هم اومد پیش
من.
به خونه رسیدیم ازمارال خواحافظی کردیم وداخل خانه شدیم.داشتم عصرونه درست میکردم که فریال باموبایلم به
آشپزخونه اومد.
 نفس محمداس داده. -وا کن ببینم چی گفته!
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 سالم این جمعه کوه نمیریم هواسرده! چشمم روشن!!! چی بگم بهش؟! چی داری بگی؟ولش کن.چرااصالبه تونداده؟!مگه شماره هامونونگرفته تاهراتفاقی افتادهمه روخبرکنه؟!چراهمش من؟!این پسره کرم داره دیگه!نبایدمحلش داد!
فریال گوشی رو روی اپن گذاشت وکنارم ایستاد.
 نفس جون زیادخودتوخسته نکن!میدونستم داره مسخره میکنه چون داشتم نیمرودرست می کردم!
 نه عزیزم خسته نمیشم!آخه این ساعت میخوای چی واست درست کنم؟!تازه من اصالحال آشپزی ندارم!مگه ناهارنخوردی؟!
 بیچاره فرهادزنش هرروزبایدبهش نیمروبده! بیچاره احسان که زنش انقدرغرغروئه!دوباره صدای اس ام اس اومدتوی گوشم!
 محمده که!میتونم اون جزوتونوقرض بگیرم؟!وااااای حالم ازش بهم میخوره! چیه یه جزوه خواسته!اشکال داره؟! نه ولی خودت خوب میدونی میخوادسرصحبتوبازکنه!ول کن جواب نمیدم!باهم یه عصرونه خوردیم که بازاس داد.
(چرانمی جوابید؟!من جزوه روالزم دارم!)
 آره جان خودت!بازهم جواب ندادم!
عصرباهم رفتیم به یک پاساژتاپالتوبخریم.فریال به مغازه بزرگ وشیکی اشاره کردوگفت:
بیابریم اینجاببینیم چی داره!
یه لحظه احساس کردم فرهادودیدم!چشامو بازترکردم تادرست ببینم......چقدر شبیهشه!...نه خودشه!
اوه باچندتادختر!یکی هم نه3تا!
فرهادجلواومدوبه فریال سالم کرد.بلندسالم کردم تانشونش بدم منم اینجام!بی تربیت!
آروم جواب داد.خیلی ازدستش دلخور شدم.
 فری بیابریم. صبرکن من که چیزی ندیدم.ببین این خوبه؟!به پالتوقهوه ای رنگی اشاره کرد. آره زودتربخر.نمیتونستم تحمل کنم.داشتم خفه می شدم.یعنی اون دختراکی بودن؟!اصالبه من چه!!!!!
دلم میخواست ببینم کجامیرن.یکم مشکوک بودن!ازمغازه بیرون اومدم.نگاشون کردم.هرچهارنفرشون
میخندیدن!بهشون حسودی میکردم!
خجالتم خوب چیزیه دختر!
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به مغازه برگشتم.فریال پالتوقهوه ای رو خریدومن هم پالتوی طوسی تاباچکمه های مشکی م بپوشم.چراهمش
مشکی؟!شایدبه خاطراینکه فرهادهم همیشه سفیدومشکی وطوسی ست میکند!(مشکی رنگ عشقه!!)
صبح روز بعد شنبه بود.یه کالس داشتیم که آخرین کالسمون بود وبعدش امتحانا.
بعدازکالس بامارال وفریال رفتیم خونه و من یه ناهار حسابی درست کردم.
مارال ازهمون اول غرزد:نمک نداره که!
 ببخشیدشمابانمک خودتون میل کنید!نمک پاش و روی خورشت خالی کردوگفت:
دیروزخیلی خوش گذشت!عصر باهم رفتیم کافی شاپ!
 چرا؟!مگه صبح همو ندیدین!؟ مگه شد دوکلمه بحرفیم؟!فریال -ندیدبدید!خوبه فقط خودمونیم وگرنه آبروت میرفت!
مارال -شماچه خبر؟!خریدخوب بود؟
من -آره یادت باشه پالتوموبهت نشون بدم!
فریال -فرهادبا4-3تاازدوست دختراش تومغازه مانتوفروشی بود!واسه همشونم یه پالتوخرید!
غذاتوی گلوی مارال گیرکرد.چشمهاش نزدیک بودازحدقه دربیان.به سرفه افتاده بود.لیوان و دستش دادم.
مارال -این دیگه کیه؟!
فریال -همش میگم این پسره به دردت نمیخوره نفس میگی نه!نه سالم کردنه خداحافظی!نفسوکه آدم حساب
نکرد!!!
 آره نفس؟!!عجب آدمیه من جای توبودم محلش نمیذاشتم!روزبعداولین اولین امتحانو داشتیم.هنوزبه دانشگاه نرسیده بودم که محمدجلوم سبزشد.
سالم خانم آزاده.چراجواب ندادین!؟
جواب چی رو؟! اسمودیگه! من اس ام اسی ندیدم!حتماگوشیم خاموش بوده!حاالجزوتونومیدی؟! شرمنده دست خانم سماواته!سریع ازکنارش ردشدم...یعنی داشتم میدوییدم!ولی دست خودم نبود حالشو نداشتم!
~فصل چهارم~
درمحوطه دانشگاه ایستاده بودیم ودرباره ی آخرین امتحان صحبت میکردیم که محمدبه طرفمون اومد.
سه تاکارت دستش بود.اوناروبه طرفمون گرفت.
 بفرمایید.بعدهم عین چی سرشو پایین انداخت ورفت!
-کم داره!خب بگوایناچین!

5

گمشده ای در رویا – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
کارتوبازکردم!

باورم نمیشد2روزدیگه تولدفرهادبودوماهم دعوت بودیم!
خیلی خوشحال بودم اصالفکرشونمی کردم!
نفس بازتوخل شدی؟!مگه باراوله میری جشن تولد؟!
کمدلباسهامو بازکردم.این پیراهنهاخیلی مجلسین.شلوارجین بایک تاپ چی؟!نه....تاپش خیلی لختیه!دامنم
نه!شلوارک چی؟!بدفکری هم نیست!ولی شلوارک ندارم که!میرم میخرم!بافریال ومارال بیرون رفتم تاهم یک لباس
بخرم هم یک کادوواسه فرهادبگیرم!
باالخره 5شنبه رسید.ساعت2دعوت بودیم وحاالساعت.3قراربودفریال ومارال بیان تاباهم
حاضربشیم.شلواربرموداجینی روکه گرفته بودم ازکمدبیرون آوردم.کمربندی سفیدداشت به نظرم برای جشن
تولدمناسب بود.تاپ سفیدمو به همراه کت صورتی کمرنگ کتانی که آستین سه ربع داشت برداشتم.مارال وفریال
هم رسیدن.
فریال -وای بااین همه وسیله ازنفس افتادم بیابگیرشون دیگه.
وسایلشو گرفتم وداخلشم نگاه کردم.سشوار .اتومو .ژل .تافت .واکس مو.لباس و کفشهاش و...
 فری فک کردی اینجاسشواروژل وازاین جورچیزهاپیدانمیشه؟!همه وسایلتوجمع کردی آوردی؟! گفتم بیارم شایدبخوایم باهم استفاده کنیم2تاباشه بهتره.کارمون زودترپیش میره!مارال شلوارجین سفیدخریده بودبایک تاپ نقره ای.موهای صافشم سشوارکشیدوالک نقره ای زدباآرایشی
غلیظ.فریال شلوارجین پاره پوشیده بودبه همراه بلوزسفیدآستین سه ربع.هرکاری کردموهای وزش صاف نشد
اونهاراباکلیپس بست وآرایش کمی هم کرد.من هم الک صورتی زدم وآرایش کردم وموهای بلندنیمه فرم و
بازگذاشتم!
به طرف خونشون حرکت کردیم.دلم میخواست خونشونو زودترببینم.وقتی رسیدیم خوب خونه رو دیدزدم.
خونه ای دوطبقه باسنگهای سفیدوپنجره های طالیی.ازحیاط بزرگی عبورکردیم.فرهادجلوی درورودی ایستاده
بود.بلوز آستین کوتاه مشکی یقه گرد باسرآستینای سفیدبه همراه شلوارجین پوشیده بود.
فرهادسالم کردوماهم جوابش و دادیم وتولدشوتبریک گفتیم...چه تزیین جالبی!
کلی بادکنک روی زمین بودوریسه های رنگی هم به دیوارزده بودند.
فرهاد -بفرماییدباالاتاق من.اونجاخالیه.بقیه اتاقهاپرن!
چه بهتر!خیلی دوست داشتم اتاقشوببینم!یعنی چه شکلیه؟!
ازپله های بزرگ باالرفتیم.فرهاددرآخرین اتاقو بازکرد و گفت:
بفرمایید.
من اولی داخل شدم.چقدرفضولم!درروبست ورفت.
رنگ اتاقش سفیدبود.سمت چپ تختmdfمشکی گذاشته بودوکنارش میزآرایش مشکی وروبروی اونم کمدمشکی
وکنارش میزکامپیوترسفید!وای چه عطری هم زده.
فریال -چراهاج وواج ایستادی؟!بیالباستوعوض کن.
 -خوشبحالتون الزم نیست شلوارتونوعوض کنیدباهمون اومدید!
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 توهم باشلوارکوتاهت میومدی اشکالی نداشت!مارال وفریال درحال رسیدن به موهاشون بودن که ناگهان صدای دربلندشد.
هول شدم وسریع شلوارمو باالکشیدم!!!!!!
 ببخشید.فرهابود.کسی چیزی نگفت.شالموسرم کردم وگفتم:بفرمایید.
ازروی میزچیزی برداشت ورفت.
مارال -این حجب وحیاش منوکشته!!!!!
موهامو باز وجلو شوکمی کج کردم.تامارال وفریال آماده شوندمن روی تخت فرهاد نشستم.نگاهم به شیشه ی
عطرش افتاد.اشکالی که نداره اگه یکمی به مانتوم بزنم؟!!!!!!
سریع عطروبرداشتم وبه مانتوم زدم.بوش بلندشد.
مارال نگاهم کردوگفت:چیکارمیکنی؟!
عطروپشتم قایم کردم وگفتم:هیچی.منتظرشماهام!
فریال -بریم من آمادم.
کفشهای پاشنه بلندمون روهم پوشیدیم.کمی مسخره بودیم!قدهرسه مون خیلی بلندشده بود!کفش من مشکی کفش
فریال سفیدوکفش مارال هم نقره ای بود.ازپله ها پایین رفتیم.
~فصل پنجم~
چشمم به سه دختری افتادکه اونروزهمراه فرهادتوی پاساژبودن!یکی ازاونهاموهاشو عسلی کرده وازپشت بسته
بودوتاپ ودامن مشکی وقرمز پوشیده بود.دیگری موهای کوتاه قهوه ای شو به صورت فشن درست کرده
بودوپیراهن تنگ صورتی پوشیده بودکه به صورت برنزه اش نمیومد!آخری هم موهای بلوندشو سشوارکشیده
بودوتاپ ودامن بنفش پوشیده بود.هرسه شون آرایش غلیظی داشتن.
نگاه فرهادبه من افتاد.انگارتوی دلم یه چیزی وول میخورد!
سریع نگاشوگرفت وبه طرف دوستانش که تازه اومده بودن رفت.ماهم روی سه تامبل تک نفره نشستیم.
خیلی زودمجلس گرم شد!
مارال -بچه هابریم برقصیم؟!
هرسه باهم بلندشدیم وبه افرادی که دورمحمدوفرهادحلقه زده بودن پیوستیم.همه تک تک بافرهاد میرقصیدن.
نوبت من که شداهنگ خیلی شادی شروع شد.فرهادلبخندمی زد!چه لحظه خوبی بود!چقدردوست داشتم
فرهادهمیشه لبخندبزند!خوشگل ترمیشد!تاآخرآهنگ باهم رقصیدیم!خیلی هیجان داشتم!توی دلم قندآب میکردم!
بعداز پایان آهنگ سریع سرجام برگشتم.مارال وفریال هم بالبخنداومدن!
فریال -نفس چه خوشگل می رقصی!خوش گذشت؟!
فقط لبخندزدم!
مارال -میگم این دختره که پیراهن صورتی پوشیده چشم ازت برنمیداره ها!!
نگاهش کردم.راست میگفت!اه...فرهاد...توهم بااین دوستات!
برایش چشم غره ای رفتم ونگاهم راازش گرفتم.
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فریال به خانم مسنی که موهاشو فندقی کرده بوداشاره کردوگفت:مامانشه!
 ایش چه خشکه!نه لبخندی نه چیزی!!فریال ومارال باهم گفتند:نفس!
 خیلی خب باشه ولی چیکارکنم خیلی خودشوگرفته!مارال فوراگفت:محمدداره میاد!
 من خیلی جلوش معذبم کاش شالی چیزی داشتم! توجلوهمه اینجوری ای به محمدکه رسیدمعذبی؟!فریال بلندخندید.حق هم داشت بخنده!
یه مشت چیپس برداشتم وخودمومشغول خوردن نشان دادم.
سالم.جوابشودادم.دستشو درازکردوگفت:افتخارمیدید!؟
چشمهام گشادشده بوداصالازاین کارهاخوشم نمیومداگرهم بافرهاد رقصیدم به خاطراین بودکه اون فرق داشت!!!!!!
ببخشیدنمیتونم!!دستشو باعصبانیت مشت کردورفت!
مارال وفریال خندیدند.
فریال -ضایع شد.
صدای بازشدن درتوجهمو جلب کرد.مردی بایه جعبه واردشد.
بااین سن چه شیک کرده!کت وشلوارطوسی باکروات سفیدومشکی!ایناخانوادگی توکارسفیدومشکی هستنا!
ژاله یکی ازهم کالسیهامون که داروسازی میخوندودختردایی فرهادبود به طرفم اومدوگفت:
نفس جون میشه توچاقوروبیاری؟
 حتما .به آشپزخونه رفتم وچاقوروگرفتم.یک ربان هم روش زدم وباشروع آهنگ جدیدبیرون رفتمهمه تعجب کرده بودن.حقم داشتن.من که هیچ نسبتی بافرهادنداشتموغریبه بودم بایدچاقورامیاوردم؟!داشتم اب
میشدم.اصالروم نمیشدبه فرهادنگاه کنم.فرهادهم همین طوربه من خیره شده بود!خنده م گرفته بودبه خصوص وقتی
که نگاهم به مارال وفریال میخوردکه ازخنده ریسه رفته بودن!!!!!!
دیگه طاقت نیاوردم وچاقورو به فرهاددادم.چاقوروگرفت.یه لحظه دستم به دستش خورد!
اروم بهش گفتم:تولدتون مبارک ژاله چاقوروبهم داد!
فقط لبخندزد.ای کاش همیشه می خندید!
نفس بازتوخودتوگم کردی؟!!
سرجایم برگشتم مارال بالبخندگفت:چی بهش گفتی ذوق کرد؟؟!
 مطمئن باش حرفهاعاشقانه نزدم!!فرهادکیکو بریدوهمه دست زدن.دوباره همه وسط سالن ریختن.فرهادباپدرش می رقصید!
نه باباعجب پدردل زنده ای!
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ساسان هم اومده بودولی هرکاری کردمارال باهاش می رقصید!بچه هاچه فکری میکردند؟!البته کم وبیش از عشق
آتشینشون خبرداشتن!
نوبت به کادوهارسید.من براش یه عطرگرفتم که واقعاخوشبووسلیقه خودم بود.
دوست داشتم اینوبزنه.بااینکه عطر خودش خوشبو بود.
فریال هم بلوزسفیدخرده بود.خودم ازش خواستم سفیدبگیره.آخه خیلی بهش میومد.
مارال هم کیف پول وکمربندگرفت.
داشتیم کیک میخوردیم که ژاله بااون سه تا دخترا اومد.الن چه وقت اومدنه؟!
ژاله کنارمارال نشست وگفت:بچه هامیخوام دخترعمه هاموبهتون معرفی کنم.
به دختری که تاپ ودامن مشکی وقرمزپوشیده بوداشاره کردوگفت:هاله.
روبه دختری که پیراهن صورتی داشت:سمیرا.
وآخرهم هما.
هاله وهمالبخندزدن.
 مارال وفریال ونفس هم دوستان من!هما -بااجازتون من برم.ژاله جان سیاوش کارم داره.فعال!
سمیراهم بی هیچ حرفی رفت.اماهاله کنارم نشست.
هاله سرصحبتو بازکرد.
 داروسازی می خونید؟! نه پزشکی.شماچی؟ من لیسانس زبان دارم. چندسالتونه؟(چقدرسوال میکنم!!!!) 24شماچی؟ .21 شوهرم پرهام داره میاد.نگاش رودنبال کردم.مردی که بلوزآستین سه ربع بنفش پوشیده بودبه طرفمون اومد.دست هاله رو گرفت وگفت:
هاله جان بیامادرت کارت داره!
باباعاشق!!
سپس روبه من گفت:ببخشید.
هاله -نفس جان من فعالمیرم خوشحال شدم!
 منم همین طور!ژاله درحال حرف زدن بافریال ومارال بود.
فریال -هاله چندسالشه؟!
25سال خواهرش هماهم.22هردوشون ازدواج کردن به جزسمیرا.ازبس که اخالقش گنده!مارال -مثل اینکه میونت باهاش خوب نیست.
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 -نه زیادازش خوشم نمیاد.

فریال -اوناروول کن ازخودت بگو2.سال دیگه درست تمومه دیگه نه؟
 آره بعدشم داروخانه میزنم.بیاین بریم شام بخوریم.گرسنمه!!همگی به طرف میزرفتیم.ماآخرین نفری بودیم که غذاکشیدیم.روی یک میزبزرگ کلی غذاچیده بودندودوتاشمع
بزرگ وخوشگل هم وسط میزگذاشته بودند.یکی یکی غذاهارو نگاه کردم.میگوباسیب زمینی های سرخ
شده.ساندویچ سوسیس وکالباس .همبرگر .پیتزا .ساالدالویه .مرغ .خوراک زبان وخیلی چیزهای دیگه.
من میگوباسیب زمینی ویه برش پیتزاوالویه برداشتم.می خواستم سرجام برگردم که دیدم فرهادجای من
نشسته.یعنی ازقصدنشسته بود؟!آره دیگه این همه جا!!!
چی داره میخوره؟!!ساندویچه.منم ساندویچ میخوام!!!ول کن بشین همین پیتزاتو بخور!!!روی صندلی روبروی
فرهادنشستم ومشغول خوردن شدم.کاش اون جا نمی نشستم.غذا از گلوم پایین نمی رفت!
مارال وفریال هم کنارم نشستن.
مارال -فرهادودوستاش چراجاهامونواشغال کردن؟!!!
فریال -خب چه اشکالی داره اینجابشین!
مارال -اونجابهتربود!این صندلیه سفته!
بعدازشام هم رقص هم چنان ادامه داشت.امامن حوصله نداشتم.خیلی خسته بودم.
باالخره ساعت20آماده ی رفتی شدیم.به اتاق فرهادرفتیم.حوصله لباس عوض کردن نداشتم!
چیه نفس؟!موقع اومدن که خیلی شنگول بودی حاالچی شد؟!
لباسهاموبابی حوصلگی عوض کردم وبه پایین رفتم.
فرهاد -تشریف می برید؟!
ازکی تاحاالباادب شدی؟!!
مارال -بله دیگه.
 خوش اومدید!فریال -مرسی.
وااای عطرفرهادوزیربالش قایم کرده بودم تامارال نبینه!!
االن میفهمه که برداشتم!چیکارکنم؟!دوباره برم باال؟!
 ببخشیدمن یه چیزی جاگذاشتم میشه برم بیارم؟!!!!فرهاد -چی جاگذاشتین براتون بیارم؟!
وای عجب گیریه؟!چی بگم؟!
 یه چیزشخصیه!!!دستش روبه طرف پله هابردوگفت:بفرمایید!
به اتاقش رفتم وعطرراسرجایش برگرداندم!ازاتاق بیرون آمدم.فرهاپایین پله هامنتظربود.
توکاردیگه ای نداری اینجا ایستادی؟!!!
خب خونشه!!!مارال وفریال رفته بودن.
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 برداشتید؟؟!په نه په!الکی رفتم وبرگشتم!!!!
بله بااجازتون!خداحافظ!خداحافظی تو دهنش نیست!

به طرف دررفتم وباژاله هم خداحافظی کردم.هاله هم جلو او مدوشماره م وگرفت وگفت که میخوادبازم منوببینه.
به طرف ماشین رفتم وسوارشدم.
مارال برگشت وگفت.
 چی روجاگذاشتی؟!من هم قضیه عطرفرهادروگفتم.فریال باخنده گفت:گفتم بوی عطرفرهادتوماشین پیچیده!یه لحظه فکرکردم اوهم
اومده!!!!!
مارال ماشین راروشن کردوگفت:حاالاین هیچی چیزشخصی چی بوددیگه گفتی؟!!!
تازه یادم افتادچه حرف مزخرفی زدم!!!
آن شب خیلی به فرهادفکرکردم.به خانواده اش.وازاینکه فهمیدم هاله وهما وسمیرادخترخاله هایش هستندخوشحال
شدم!!!!ویک چیزدیگه اینکه فرهادتک فرزندبود وامسال24سالش تمام میشدامامن تازه21سالم بود!!!
صبح روزبعدباناراحتی ازخواب بلندشدم.بایدبه سمنان می رفتم.اصالنمی خواستم بروم!ولی مجبوربودم.پدرومادرم
ناراحت می شدن.مادربزرگها ودایی م هم منتظربودن.دلم براشون تنگ شده بود.ولی به اینجاعادت کرده بودم ومی
خواستم بمونم!هرچندکه 2هفته کالس نداشتیم وفرهادرونمیدیدم!!
بعدازصبحانه وسایلمو جمع کردم وبه آژانس زنگ زدم.اگه خودم ماشین داشتم راحت بودم!!
بهتره این دفعه که رفتم به بابابگم واسم بخره!!!
چه ماشینی بخرم؟؟!
فرهادپرشیاسفیدداشت ولی من خوشم نمیومد!بیشتربه دردپسرامیخوره!202هم که مارال داره!اگه بخرم فکرمیکنه
از اون تقلیدکردم!
کمری یاپرادوچی؟!
نه خیلی بزرگن!!!
نفس پاشووسایلتوبردار که االن آژانس میاد!کمترخیالبافی کن!بذاربابات قبول کنه اون وقت انتخاب کن که چی
بخری؟؟؟؟!!
سوارماشین شدم.واای دوباره ترمینال!!!!اگه سمنان یه فرودگاه داشت نمی خواست اینطوری رفت وآمدکنم!!!!به
فریال ومارال خبرنداده بودم که دارم میرم.
تصمیم گرفتم وقتی رسیدم بشون خبربدم...
طبق معمول تمام راه رو توی اتوبوس خوابیدم!ولی وقتی رسیدیم بازهم سرم دردمیکردوحالم اصالخوب نبود!
بازهم باآژانس به خونه رفتم.
خونه ماخونه ای دوطبقه باسنگهای سفیدودروپنجره ی سفیدومشکی بود.
مامان جلو اومد و گفت:
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سالم خوبی؟تازه رسیدی؟!چرانگفتی بیایم دنبالت؟!
 سالم.خودم اومدم دیگه!بوسش کردم وداخل شدم.
نازنین خواهرم رودیدم.سوم ریاضی بود ولی هنوزشیطنتهای بچگی ش و داشت!هرچی فکرکردم دیدم وقتی من
همسن اوبودم اصال بازیگوش نبودم!!این به کی رفته خدامی دونه!!!
 سالم نازی خوبی؟!به پشتم زدوگفت:صددفعه گفتم نگونازی خوشم نمیاد!
 به نظرم بهتره ازنازنینه!!!من دوییدم تاازش دورشم اوهم مثل همیشه دنبالم اومد!االنه که صدای مامان وبابا بلندبشه ومنو دعواکنن!عجب
شانسی!!!!همه تقصیراگردن منه!!
با باباهم روبوسی کردم.به طبقه ی باالرفتم.دراتاقی راکه ته راهروبودبازکردم.
پایین پنجره تختم بود.کنارش هم یک میزکوچک مشکی وروبروی تخت هم کمددیواری وکنارش کتابخانه م وطرف
دیگرهم کمدعروسکام!خیلی دوسشون داشتم!بااین سنم عروسکهام بیشترازنازنین بود!!!
به اتاقم تو تهران فکرکردم.تخت و روبروی در زیرپنجره گذاشته بودم باروتختی صورتی کمرنگ وقلبای
سرخابی!روبرویش میزآرایش سفیدم قرارداشت وسمت راست اتاق هم کمدلباسام که دیواری بودورویش ماه
وستاره های صورتی ویاسی چسبانده بودم .وقفسه سفیدکتابام و سمت چپ اتاق گذاشته بودم.رنگ اتاق هم صورتی
بود.کف اتاق هم سرامیک های سفیدبارگه های صورتی که یه قالیچه کوچک صورتی اونارو خوشگلتر می کرد.
ولی اتاق اصلی م سفیدبود.
لباسام و تازه عوض کرده بودم که مامان صدام زد:نفس ناهارحاضره!
موبایلموبرداشتم وبه مارال زنگ زدم.
 معلوم هست کجایی!؟ سالم. علیک سالم. سمنانم. سمنان؟!چرابه مانگفتی؟؟! وقت نشدگفتم رسیدم میزنگم! به خونتون کلی زنگیدم کسی جواب نداد نگران شدم خب! ازکی تاحاالنگران من شدی؟!باورکن اصالوقت نداشتم.
 حاالدیگه واسه ماوقت نداری؟! کلی کاردارم باید به دوستهامم سربزنم.سعی میکنم تادوروزدیگه برگردم. کدوم دوست؟!دوست جدیدپیداکردی ماروفراموش کردی؟! -نخیرحسود!!!!!دوست دبیرستانم!!

12

گمشده ای در رویا – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
 پس بروباهمونا! -ا مارال چرااینجوری میکنی؟!!!

 شوخی کردم.خب دیگه کاری نداری؟عصرباساسی قراردارم!باشه بروبای!به فریال هم زنگ زدم.اونم صبح رفته بود مشهد.
به آشپزخانه رفتم.وسط آشپزخانه میزگردچهارنفره ای بودوسمت راست اجاق گازوسمت چپ ظرفشویی ویخچال
بود.
ناهارو باهم خوردیم.مامان وباباخیلی راجع به درسهاپرسیدن.من هم وسطا موضوع ماشینو مطرح کردم.همشون
دربرابرم جبهه گرفتن ومخالفت کردن!بایدحدس می زدم!
اول مامان شروع کرد:فعالبه دردت نمیخوره!
(اگه االن نمیخوره پس کی میخوره؟!واال!)
 مامان الزم دارم میخوام برم دانشگاه برم خریدبیام سمنان بهترازاتوبوس وآژانسه!نازی -خودت میگی میتونی باآژانس واتوبوس رفت وآمدکنی وقتی ایناهستن ماشین شخصی میخوای چیکار؟!
 نازنین توحرف نزن.وقتی خودت ماشین الزم داشتی میگم برات نخرن ها!!همیشه نازنین بامن مخالف بودوحسودی میکرد.
بانازنین رابطه ی خوبی نداشتم.فقط گاهی اوقات باهم جورمی شدیم که میخواستیم کاری روبدون اجازه انجام بدیم
یاوقتی بهم احتیاج پیدا میکردیم.مثالمن درسا بهش کمک میکردم.ولی بازهم اخالق بدی داشت.اگه تمام کارهاشم
انجام می دادم به جای تشکربامن دعوامی کرد.
باباهم طبق معمول چیزی نگفت.
بحث بااونهافایده ای نداشت.اگرتاصدسال دیگه هم جلوشون می نشستم ودلیل میاوردم که ماشین الزم دارم بازهم
اونهاحرف خودشون و می زدن.به اتاقم رفتم.چنددقیقه ای بیشترطول نکشیدکه مامان واردشد.
~فصل نهم~
روی تخت نشست وگفت:دیگه چه خبر؟!
 هیچی من فردامیرم خونه مامان بزرگ پس فرداهم برمیگردم.تعجب کردوگفت:چرا؟!مگه کالس داری؟
 نه ولی کاردارم بایدبرگردم!!!نازنین باسروصداواردشدوخودش راروی تخت پرت کرد.اتاق که نیست!!!!!....
میخواستم چیزی بهش بگم که دیدم هنوزمامان اونجاست اگه دعواکنیم همه چیزتقصیرمن می افته!
همین که مامان رفت بهش گفتم:چه خبرته؟!من کی اینجوری تواتاقت اومدم که تومیای؟!!!!
ازجاش تکون نخورد.
 نازنین پاشوبرواتاقت. -نمی خوام!!!
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می دونستم که حرف زدن باهاش فایده نداره بلندشدم وبه اتاقش رفتم ومحکم روی تختش نشستم.
دنبالم اومدوگفت:پاشو!!!!!!!!(چه پرروئه!!)
به اتاقم رفتم ودرروقفل کردم.اصالحوصله ش ,نداشتم.
تاساعت4خوابیدم بعدهم به سانازدوستم زنگ زدم تاببینمش.
توی پارک باهاش قرارگذاشتم.وقتی که دیدمش فورابغلش کردم.دلم خیلی واسش تنگ شده بود.
سانازتوسمنان فیزیوتراپی میخوند.
چشم وابروهایش قهوه ای وموهای وزقهوه ای داشت.قدش هم مثه من بلندبود.همیشه ته کالس می نشستیم!
 چطوری نفس دلم واست یه ذره شده بود.روی نیمکت کنارش نشستم.
 منم همین طور.چه خبر؟ سالمتی خبرخاصی نیست.چندروز می مونی؟ پس فردابرمیگردم. چراانقدر زود؟! کاردارم دیگه! می خواستم خونمون دعوتت کنم حیف شد! باشه دفعه بعدمیام.یادت نره ها!خندیدوگفت:باشه منم بایدیه روزبیام!
 پس بیاتهران. باشه اگه اومدم بهت سرمی زنم.تاشب باهم حرف زدیم وشامم باهم خوردیم.
صبح روز بعدبه خونه ی مادربزرگ مادریم رفتم.دایی هم اونجابود بادخترداییم سوگل که 5ساله بود.
اختالف سنی رو!
ناهارو اونجاخوردیم.عصرهم به خانه ی پدربزرگم رفتم.پدربزرگ جلوی شومینه نشسته بودومجله میخوند ومامانی
هم قرآن...خیلی دوسشون داشتم.
من ونازی تنهانوه هاشون بودیم.وقتی کنارشون بودم خیلی خوشحال می شدم.شام روهم اونجاموندم.
کالدعوت بودم!!!!!
صبح ساعت7بیدارشدم.هیچ وقت یک خواب درست وحسابی نداشتم.مامان هم بیداربود.باهم صبحانه خوردیم.نازی
به مدرسه وباباهم به اداره رفت.ازهردوشون خداحافظی کردم.
ساعت20به طرف تهران حرکت کردم.ظهربه اوننجا رسیدم.به اتاقم رفتم ووسایلمو گذاشتم.
به مارالsmsدادم که عصربیایدپارک تاباهم صحبت کنیم.
سریع جواب داد:برگشتی؟باشه میام.
انگارکه جلوی گوشی نشسته بودتامن اس بدم!شایدهم منتظراس ساسان بود.
نوشتم:آره تازه برگشتم2بیا!

14

گمشده ای در رویا – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
به فریال زنگ زدم.
 سالم فری چطوری؟! سالم خوبم خوبی؟!خوبم هنوزمشهدی؟!آره جات خالی توکجایی؟! خوش بگذره من تازه برگشتم.چه زود!-دیگه!!

خندید:مامان دعوتت کردکه بیای اینجاگفتم میری سمنان حاالکه برگشتی بیا.
باخوشحالی گفتم:خیلی دوست دارم بیام ولی مزاحم شمانمیشم.
 نه بابااین حرفاچیه؟!مارالم میاد.باشه من عصرمارالومیبینم بلیط که گرفتیم بهت خبرمیدم.پس منتظرتم.خداحافظ.خیلی خوشحال بودم که مشهدمیرم وازهمه مهم تراینکه کناردوستامم!
تازه میتونستم احسانم ببینم!!چه شکلیه؟!!
هروقت فریال ازش صحبت می کردتصویرش توی ذهنم یک مردعینکی باته ریش مشکی میومد!
خانواده فریال زیادمذهبی نبودن نمیدونم چرامن درباره احسان اینطوری فکرمیکردم!
شایدبه خاطراین بودکه فریال میگفت سرش همیشه پایینه! منم اینوبه پای مذهبی بودنش گذاشتم!!!(بیچاره!!)
مارال به پارک اومد.
 چراانقدرزودبرگشتی؟! ناراحتی برگردم نه ولی ماهنوزیک هفته دیگه بیکاریم.نکنه دلت طاقت نیاورده واومدی که زودترببینیش!اگه اینطوریه بایدبهت بگم که تادوهفته دیگه نمیبینیش!!!
 اصالاینطورنیست!نظرت راجع به سفرمون چیه؟!!!!
 من که میرم به نظرت چندروز بمونیم؟! من میخوام4-3روزبمونم چون اینجابیکارم!بالبخندگفت :اگه کاری نداری پس چرااومدی؟!
ا مارال گیردادی ها!!خونه فریالشون بمونیم؟!بدنیست؟!االن میگن چه پرروئن! خودشون دعوتمون کردن بدون دعوت که نمیریم!ولی من ساسی روچیکارکنم؟!دلم واسش تنگ میشه!چه لوسی!!!!باورکن اگه دوروز نبینیش چیزی نمیشه!راستی بلیطهاروهم بگیر. قطاریاهواپیما؟! -فرقی نداره.
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 قطارحالش بیشتره. باشه روز وساعتشم بهم خبربده.!ok-

برای پس فرداپروازداشتیم.به پدرومادرم هم زنگیدم وخبردادم.
درفرودگاه:
 مارال مگه نگفتی واسه قطارمیگیری؟!بعدشم آخه این ساعته؟!22میرسیم.نمیگی مردم میخوان بخوابن؟! چیکارکنم قطارتایه هفته دیگه نداشت ماهم که واسه همین هفته میخوایم.هواپیماهم فقط این ساعت بود.همان طورکه انتظارداشتم22شب رسیدیم.فریال باکسی که احتماالبرادرش بودمنتظرمون بود.وباهردوشون سالم
واحوال پرسی کردیم وبه طرف ماشین حرکت کردیم.
ماشینشون کمری سفیدبود!اصالبه فرشیدنمیومدپشت این ماشین گنده بشینه!وقتی پشت فرمون نشست خندم
گرفت!!!
چشمهاش عسلی وموهای بورصاف داشت.تی شرت سفیدی هم پوشیده بود.
فری ببخشیداین موقع مزاحمتون شدیم تقصیرماراله!
 به من چه؟!همین یه ساعتوداشت خب! اشکال نداره فقط خداکنه واسه شماهم یه روزاینجوری مهمون برسه!!! ااااا گفتی اشکال نداره که!این دیگه چه نفرینی بود؟!!!!!به خونه شون رسیدیم.خانه ای ویالیی بانمای سورمه ای ودروپنجره های سفیدومشکی.
واردخانه شدیم.پدرومادش هم بیداربودند.
وقی مامان فریالو دیدم فهمیدم که فریال وفرشیدشبیه مادرشون هستن.چون باباش چشماوموهای مشکی داشت ولی
چشمای مادرش قهوه ای بود.
بعد از روبوسی به اتاق فریال توی طبقه باال رفتیم.رنگ اتاقش بنفش بود.گوشه اتاق یک تخت سفیدبامیزآرایش
سفیدگذاشته بود.سمت چپ هم قفسه کتابهاش که به رنگ بنفش بود.کف اتاق هم پاالزموکت یاسی.
اتاقش بزرگ وخوشگل بود.مارال روی تخت نشست وگفت:من که خوابم میاد!
بعدم روی تخت درازکشیدوچشماشو بست.
 چه زودپسرخاله شد!روی تخت من که نبایدبخوابی!پاشولحافی چیزی بنداززمین بخواب!مارال چشمهاشو بازو با اخم گفت:من رو زمین نمیخوابم.اتاق مهمونی چیزی ندارید؟!
 دیگه چی؟!چه پرروئه!پاشوخودم خستم میخوام بخوابم.مارال بلندشدوگفت:پس یه چیزی بنداززمین بخوابیم!!اه....اینم ازمهمون داریش!!!!
فریال غرغرکنان براوان لحاف انداخت وماهم تا20صبح خوابیدیم.
احساس کردم کسی بهم لگد زد!
 اه پاشین دیگه تنبال!!مگه دیشب نخوابیدین؟!!اه فریاله!!!
 -چته یواش تردردم اومد!
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مارال -فری ولمون کن!!
پاشین مگه نمیخواین برین بیرون؟!نشستم وگفتم:چرامیایم.
 -پس بجنبین حوصلم سررفت!

بلندشدیم ولباسهامون و عوض کردیم.
فریال -این شاال تونو در بیارین پایین کسی نیست!تنهاییم.
به طبقه پایین رفتم.
رنگ پذیرایی شون کرم بودوبامبالی قهوه ای زیبایی خاصی داشت!
تو آشپزخونه دوریک میزمربع4نفره نشستیم.سمت راست آشپزخونه سینک ظرفشویی وسمت چپ یخچال
وگازبود.
من -فری دمپایی ندارین؟!پاهام روسرامیک یخ زد.
دمپایی هاشوبه طرفم پرت کردوگفت:بی خوددعوتتون کردم ازوقتی اومدین یه ریز غرمی زنین!
مارال -نفس جمع کن بریم!
 بریم. بی جنبه هاحاالکجامیخواین برین؟!شوخی کردم ببخشید!مارال خندیدوگفت:اگه اینوهم نمی گفتی نمی رفتیم!
فریال ازروی زمین لنگه کفشو برداشت وبه پشت مارال زد.
 آخ!!!!مارال دمپایی روبرداشت وبه طرف فریال پرت کرد.
به فریال گفتم.
فری آخربهم دمپایی ندادی!!فریال لنگه دیگه روبرداشت وبه سرم زد!!!!
 بابایواش تر!!!!بنده خداشوهرت نمیتونه باهات دعواکنه!فکرکنم میکشیش!!!!!فریال خواست چیزی بگه که مارال باخنده گفت:بچه هااونجارو!
نگاهمون به شیرسماورافتادکه داشت ازش آبجوش بیرون میومد!
همه زدیم زیرخنده!
فریال:خاک برسرتون حواسموپرت کردین!!!!
~فصل یازدهم~
رفتم طرفش تابهش کمک کنم که زمین و خشک کنه!که خوردم زمین!
 آی کمرم شکست!مارال وفریال بلندمیخندیدند!بلندشدم وروی صندلی نشستم!
فریال به طرف اومدکه مثه زمین خورد!!!!چه لحظه باحالی بود!!!!همون طور روی زمین نشسته بود!!!
صبحانه روخوردیم وبرای بیرون رفتن آماده شدیم.
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فریال -االن فقط میشه رفت فردوسی چون همه جاتعطیله.اگه بخواین هرروز تااین ساعت بخوابین به هیچ
جانمیرسیم!!!گفته باشم!!
بعدهم به اتاق فرشیدرفت وباسویچی برگشت.
 باماشین فرشیدمیریم!ماشین فرشید زانتیابود!بازاین بیشتربهش می اومد!
سوارشدیم وبه طرف آرامگاه فردوسی حرکت کردیم.
راه تقریبازیاد بود وجاده هم کسل کننده.
باالخره رسیدیم.یک استخربزرگ وسط کلی درخت اونجارو خیلی زیبامیکرد.باهم عکس گرفتیم وبعدهم داخل
شدیم.مجسمه هایی ازشاهنامه اونجابود.همین طورآرامگاه فردوسی.فاتحه ای خوندیم وبه طرف موزه رفتیم.چیزهای
خیلی زیبایی داشت.
بعدهم رفتیم تاخریدکنیم.من مجسمه فردوسی ومارال هم چیزهای تزیینی خرید.هرسه مون سه تاکاله کرم خریدیم
وسرمون گذاشتیم!چه قیافه های خنده داری!!!
برای ناهاربه خانه رفتیم.مادرفریال ته چین درست کرده بود.من خوشم نمیومد.ولی چه میشه کردبایدخورد!!
خوشمزه بودولی وقتی آدم یه چیزی رودوست نداره نداره دیگه!!
تشکرکردیم وسه تایی باکلی اصرار ظرفهارو جمع وشستیم.
به اتاق فریال رفتیم.هرسه روی تخت نشستیم.
من-مارال فک کنم االنه که تخت بشکنه!!
فریال -اشکال نداره!شماتاچیزهامنوبهم نزنین راحت نمیشین!
مارال -من میگم عصربریم الماس شرق بعدهم حرم نه؟!!!
من -نه الماس شرق خیلی وقت می خواد به حرم نمی رسیم.بریم بازاررضایه چرخی بزنیم بعدحرم!چی میگید؟!
مارال -باشه قبول.
فریال -منم موافقم.
من -راستی فری احسان کی میاد؟!
باشوق وذوق گفت :فرداشب میان منوببینن!!!!
عصربه بازاررضارفتیم.چیزخاصی نخریدیم فقط چرخیدیم وکلی خندیدیم !جواب تیکه های پسرارو میدادیم
وردمیشدیم!
یه پسره که مغازه عطر فروشی داشت بادیدنمون تنشو روی پیشخون خم کرده بود ومیگفت:
دخترا یه دقیقه بیاین اینجا...بیاین کارتون دارم!
 اه جون بکن بگو چیه! نه شمابیاین!ماهم نرفتیم.
دوباره یه پسر دیگه جلوی مغازه ایستاده بود گفت:عطرنمیخواین؟!
ماهم فقط میخندیدم ورد میشدیم!
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بعدش به حرم رفتیم.چادرهامونوسرمون کردیم.عجب قیافه هایی!باخنده واردشدیم.
همش بهمون گیرمیدادن.
 دخترم موهاتو بپوشون!یا زنا با فرچه میزدن تو سرمون!
 چادرتو جلوتربکش!مافقط غش غش میخندیدیم!
فریال به تنگ اومد باآرنجش به پهلوم زدوگفت:زشته!
داخل شدیم.زیادشلوغ نبود.دستمون به ضریح رسید.کاش فرهادهم اونجابود.براش دعاکردم تاهرجاکه هست
شادباشد!
قرآن خوندیم وبعدهم به طرف سقاخانه رفتیم.به به!!عجب آب خنکی!!!
زمین خیس بودوبا اون پالستیکهایی که پامون کرده بودیم چیزی نمونده بودکه زمین بخوریم!به خصوص من که
همش پاهام به زمین میچسبید!
درمحوطه بیرون نشستیم.بهم چسبیده بودیم تاگرم شویم.
به آسمون نگاه کردم پرازستاره بود.یه ستاره پرنورتوجهموجلب کرد.نگاش کردم.
باصدای فریال به خودم آمدم:کاش احسان اینجابود!
مارال سرشو روی شانه فریال گذاشت وگفت:وساسان!
منم سرمو روی شونه مارال گذاشتم وگفتم:بی معرفتاپس فرهادمن چی میشه؟!!!!!
مارال -باشه اونم بیاد!
بغض کرده بودم کاش این آرزویم برآورده می شد!
یعنی روزی می رسه که ماباهم بیایم اینجا؟!
جلوی چشمهام تارشده بود.باالخره اشکهاجاری شدند!پاکشون کردم وصاف نشستم.
مارال -چراساسان زنگ نزد؟!
فریال -چرازودترفردانمیشه احسان بیادخونمون؟!!!
من -چرادلم واسه فرهادتنگ شده واون اینجانیست؟!!!!!
باهم زدیم زیرخنده!!!چه حرفهایی می زدیم!!!یه لحظه فکرکردم هنوزهم بچم!!!!!!
بعدازاینکه حرفهامونو زدیم بیرون رفتیم که چشممون به عصایی خوردکه دست یک خادم بود.
وقتی نگاه کنجکاومونو دیدگفت:هرکس بهش دست بزنه بختش بازمیشه!
مارال -نفس اول توبرو!!!!!!
االن مرده چه فکری می کرد؟!!!!!!!
باالخره سه تایی باخنده بهش دست زدیم!!!!بلکه بختمون واشه!
شاموباهم بیرون خوردیم.مادرفریال جلوی درمنتظربود.
 چقدردیراومدین؟!شام یخ کرد!فریال -مابیرون خوردیم!
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 چراخبرندادی؟!من کلی غذادرست کردم! یه دفعه ای شد!!!!بذارفردامیخوریم دیگه!ازدست تو!!!!این و فرشیددرحالی که ازپله هاپایین میومدگفت!
هرسه به دستش خیره شدیم!
فریال به طرفش رفت وپرسید:چی شده؟!توکه تاظهرخوب بودی!
فرشید -تصادف کردم!عین آدم داشتم ازپیاده رو رد می شدم که یه نفرباموتور زد دستمو شکوند!
فرشیدروی مبل نشست وفریال هم کنارش.
 آخه چراحواست نبود؟! من حواسم بود اون مرده حواسش نبود!فریال دست فرشیدو بوسیدوگفت:الهی بمیرم برات!!!!
فرشیدخودش و ازفریال دورکردوگفت:حاالخودتولوس نکن!
فریال بلندشدوگفت:بی جنبه!حقته!
من -ایشا...که زودترخوب میشه!
مارال -همین طوره!
صبح روزبعد به چندمرکزخریدرفتیم وخریدکردیم!خریدکردن خیلی حال میده اونم بادوستات!
تو یکی ازپاساژهابودیم که گوشی مارال زنگ خورد.سرم و جلوبردم وگفتم:مارال دعادیشبت برآورده
شده!!ساسانه!!!
مارال -االن چه وقت زنگ زدنه؟!بعدازدوزروزتازه به یاد من افتاده!؟ولش کن جوابشونمیدم!
ساسان چندباردیگه هم زنگ زدولی مارال جواب نداد.
ناهارو توخونه خوردیم.پدرومادرفریال به خانه خاله ش رفته بودن تا شب باهم به اینجابیان.چهارتایی سرمیزنشسته
بودیم.
فرشید -فریال اون لیوانو بده.
فریال -خودت بردار.
 بده دستم نمیرسه! میرسه یکم بیشتردرازکن میرسه! مثال دستم شکسته ها! یکیش شکسته اون یکی که سالمه!من یه لیوان به فرشیددادم.
 مرسی!برای خودش آب ریخت وروبه فریال گفت:آب نمی خوری؟!
 چرااتفاقاخیلی تشنمه! -پس بیابخور!
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فریال دستشوجلوبردتالیوانوبگیره.

که فرشید آبو روی سرش خالی کرد!!!!!!!
ما میخندیدیم وفریال جیغ می زد!
 فرشیدحسابتومی رسم اه!!!!االن بایدبرم حموم!!یه مشت به بازوی فرشیدزدو بلندشد.
 آخ دوستم باباشکسته!!!حاالکجامیری بیاظرفهاروبشور!! عمرا اگه من بشورم خودت بایدبشوری! اگه نشوری دوستات می شورن ها! بشورن خب چه بهتر!من -اااا یعنی چی؟!مامهمونیم!!!
 مهمون ومیزبان نداره که پاشین میزو جمع کنین!فرشیدبلندشدوگفت:شوخی کردم!میشورم!
ظرفهارو ازش گرفتم وگفتم:منم شوخی کردم!
فرشیدبیرون رفت ومن ومارال ظرفهارو شستیم!
مارال -ازدست فریال!!اگه نمی رفت مانمیشستیم!
 اشکال نداره حاال!دراتاق فریال منتظرش نشسته بودیم.بعدازچنددقیقه اومد.
من -صدسال بعد!!!چراانقدر دیراومدی؟!
مارال -یه ذره آب ریخت الزم نبودبری حموم!آبش تمیزبود باورکن!
فریال روی تخت نشست وگفت:واسه شب رفتم!
مارال -آهان خب اینو ازاول بگو!تقصیرفرشیدننداز!
من -فری ماپس فردابرمیگردیم.میای دیگه؟!
فریال -زودنیست؟!
مارال -نه چندروزدیگه بایدبریم دانشگاه.
من -اگه منتظراحسانی بایدبگم معلوم نیس که دوباره بیادخونتون تاببینیش!
فریال -حاالببینم چی میشه!
من -پس زودباش موهاتوخشک کن که بریم الماس شرق تابعداببینی چی میشه !
فریال -باشه!
به الماس شرق رفتیم.مارال برای ساسان عطرخرید.کاش من هم میتوانستم برای فرهادچیزی بخرم!
یهو فکری به سرم زد!
یک گردنبندقلب خریدم که یک طرفش نگین ریزداشت وداخلش هم()Fبود.
مارل -توکه نمیخوای اینوبهش بدی؟!
من -معلومه که نه مگه خلم؟!
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 -شاید.این کاراازتوبعیدنیس!

به خونه برگشتیم.مهمونا هنوزنرسیده بودن.
من بلوزمشکی باجین سفیدپوشیدم.مارال هم بلوزیاسی فریال هم بلوزصورتی پوشید.
من -چه خوشگل شدی امشب!
باالخره احسانو دیدم.موهای مشکی لخت وچشمهای مشکی داشت.عینک مشکی هم زده بودکه بزرگترازسنش نشون
میداد.به فریال نگاه کردم فقط لبخندمی زد!
معلوم بودخیلی خوشحاله!خوش بحالش!
مادرفریال مارابه خواهرش معرفی کرد.
بعدازکلی صحبت شام خوردیم.انگاربازهم مهمانهاقصدرفتن نداشتند!خسته شده بودم.به فریال که نمیتوانستم چیزی
بگویم چون مطمئن بودم اگه اوناتافرداصبح هم میموندن اوهم میموند!
مارال هم که انگاربی میل به شنیدن صحبتهاشون نبود!
به احسان نگاه کردم داشت زیرچشمی به فریال نگاه می کرد.فریال هم سرشو پایین انداخته وباریشه های شالش
بازی میکرد.قربون خجالتت!
چه لحظه قشنگی!!!!!!
مهمونهاآماده رفتن شدن.
ماهم بعدازجمع کردن ظرفهابه اتاق فریال رفتیم.فریال روی تخت نشسته بود.
مارال بالشو به طرفش پرت کردوگفت:کجایی تو؟!!
 همین جا!!!!موبایل مارال زنگ خورد.
 ساسانه چیکارکنم؟دلم واسش تنگ شده! خب برداردیگه زنگک نمیزنه اونوقت پشیمونی سودی نداره!!!!!مارال به من وفریال نگاه کرد.به فریال اشاره کردذم که بیرون برویم شایدبعدازچندروزمیخواستندح رفهایی بزنندکه
به مامربوط نبود!
فریال -مارال مامیریم پیش فرشیدببینیم دستش چطوره!
مارال -باشه!
به اتاق فرشیدرفتیم.رنگ اتاقش آبی آسمانی بود.تختش هم مشکی وگوشه اتاق قرارداشت.سمت راست اتاق هم
یک میزولپ تاپ قرارداشت.
فرشیدروی تخت جابه جاشدوگفت:ا چه عجب اومدی به داداش بیچارت سربزنی!
 دستت چطوره؟! مردم ازدرد!وحشتناکه!من-واقعا؟!
فریال -نه بابافیلمشه!
فرشیدبه فریال لگدی زدوگفت:توکه نمیدونی!!هیچی نگو!
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من -ایشا...زودترخوب میشه!

فرشید:ایشا!...فریال میشه یه لیوان آب بیاری؟!
فریال -ا توچقدراب میخوری نترکیدی؟!
فرشید:یه دفعه ازت اب خواستمها!
فریال -این دومین دفعه تو امروزه!
فرشید -دفعه هاشم حساب کردی؟!
فریال -نفس میشه براش آب بیاری؟!
فرشید:من به توگفتم توبازبه یه نفردیگه میگی؟!
برایش آب آوردم وبعدهم باهم به اتاق فریال برگشتیم.
من -چی شد؟
مارال -هیچی گفت صبرکرده تابرسم بعدبزنگه!آره جان خودش!
فریال -دیگه چی؟!
مارال -هیچی گفتم پس فردامیایم ودیگه همین!
من -همین!!!!!!!!
دیگه چیزی نپرسیدیم وخوابیدیم!
صبح روزبعدتاعصربه موجهای ابی رفتیم وناهار رو هم اونجاخوردیم.واقعاخوش گذشت!
عصررفتیم حرم بعدهم شهربازی!
فریال تصمیم گرفته بودبامابرگرده.
آماده ی رفتن بودیم.فرشیدماروتافرودگاه همراهی میکرد.بااون دست شکسته ش مجبوربودیم باآژانس بریم!
چمدونارو جمع کردیم.مامان فریال پایین پله هامنتظرمان بود.پدرش هم سرکاربود.مامانشو بوسیدم وگفتم:
ببخشیدتواین مدت مزاحمتون شدیم!
 شمامراحمیدبازهم بهمون سربزنین خوشحال میشیم!مارال وفریال هم خداحافظی کردند.آژانس اومد.فرشیدجلووماهم پشت نشستیم.
چه لزومی داشت فرشیدهم بیاد؟!!!!اوکه رانندگی نمیکرد!!!(بازپرروشدم!!!)
درذهنم دنبال روزی میگشتم که بافرهادکالس داشتیم!
قطعاتا8-7روزدیگه نمیدیدمش!چه بد!
فرشیدسکوتو شکست وگفت:چراهمتون توفکرید؟!ناراحتیدکه برمیگردید؟!
فریال -آره من حوصله دانشگاهوندارم!
فرشید:تنبل!مثل اینکه خیلی بهت خوش گذشته!
مارال -بایدهم خوش بگذره!!!!!وبلندخندید!
فرشیدسریع به عقب برگشت ومارال و نگاه کرد.
 -منظورم این بودکه پیش خانوادش بهش خوش میگذره دیگه!
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فرشیدبرگشت.مارال به من وفریال آروم گفت:منظورم احسان بود!میدونیددیگه!
به فرودگاه رسیدیم.فریال وفرشید هم دیگر و بغل کردن وبعدازخداحافظی سوارهواپیماشدیم.
درفرودگاه ساسان منتظرمان بود!(چقدرطرفدار داریم!هرجا میریم یکی منتظرمونه!)
ساسان -سالم زیارتتون قبول!خوش گذشت؟!
یه دسته گل ازپشتش بیرون آوردوگفت:قابل نداره!
سعی کردم نگاه نکنم تاخندم نگیره ولی نمی شد!
مارال هم معلوم بودداره ازخجالت آب میشه!گل و گرفت وتشکرکرد.
ساسان ماروبه خونه رسوند.
بعدازاینکه وسایلم و جابه جاکردم به مامانم زنگ زدم تاخبررسیدن مو بدم!
 سالم خوبی؟خوش گذشت؟ آره مامان جاتون خالی! چه خبر؟کجاهارفتید؟!بعدازصحبت بامامان وباباونازنین گوشی روقطع کردم.
یک هفته ازشروع کالسهامی گذشت.اونروز فرهادهم سرکالس میومد.چشمم به در بود تااینکه اومد.
باقیافه ای گرفته.کنارمحمدنشست ولی سرش پایین بودوجواب محمدو نمیداد.
صدایشان رامی شنیدم.
محمد -سالم خوبی؟
فرهاد -سالم.
محمد -چه خبر؟!
فرهاد دیگرپاسخی نداد.
ازاین رفتارش تعجب کردم چون همیشه سرحال بودبه خصوص وقتی پیش محمدبود!
دیگه نگاهشون نکردم ومشغول گفت وگوبافریال شدم که تازه اومده بود.
بعدازکالس به طرف بوفه رفتم و3تاچایی گرفتم.مارال وفریال منتظرم بودن.
لیوانهاداغ بودن ومن بااحتیاط به عقب چرخیدم که محکم به یه چیز نرم خوردم!یعنی کی بود؟!سرمو باالگرفتم.
فرهاد!!!چایی روی مانتو من وبلوزش ریخته بود.عقب رفت!معلوم بودچاییهاحسابی داغ بودن وبدجورسوخته!
باعصبانیت دستشو توی موهاش برد و بدون اینکه فرصتی برای گفتن ببخشیدبه من بده رفت!
انگارکه مقصرمنم!چسبیده به پشتم!خب برو اون ورتر!
گریم گرفت!چرابامن اینطوری میکنه؟!این پسره چشه؟!مگه باهاش چیکارکردم؟!
ازیه جادیگه ناراحت سرمن خالی میکنه!
نتونستم بیشترازاین خودمو کنترل کنم.رفتارش غیرقابل تحمله!
باگریه ازدانشگاه بیرون رفتم.مارال وفریال دنبالم اومدند.
فریال -نفس چی شده؟!وایسا!
شدت گریه م هرلحظه بیشترمیشد.
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انگارآسمونم دلش به حالم می سوخت وازرفتارفرهادناراحت بود چون باصدای بلندی شروع به باریدن کرد
ورعدوبرقهاش نشان ازعصبانیتش میداد!
توان راه رفتن نداشتم.روی نیمکتی درپیاده رونشستم.مارال وفریال هم بهم رسیدن ومن هم ماجراروتعریف کردم.
مارال خندیدوگفت:این که گریه نداره!واقعاخلی!
 بچه ها به خاطرلباسش ازم عصبانی شد؟!فریال -نه بابا!خودتوناراحت نکن!واقعاکه بی لیاقته!
مارال مرابه خانه رساند.فریال هم پیشم ماند.
همش تو فکراون لحظه بودم.اصالانتظارچنین برخوردی رونداشتم.
ولش کن نذاشت چاییمونوبخوریم!برم یه چایی واسه خودمون بریزم که یخ زدم ازسرما!
لباسهامونو عوض کردیم ومشغول چایی خوردن شدیم.
فریال روی مبل نشست وگفت:آخیش اینجاچه گرمه!
من هم کنارش نشستم.
فریال -خیلی ناراحتی؟!
همونطورکه به روبروخیره بودم وچهره اشو تصورمیکردم گفتم:چرارفتارش اینجوریه؟!
 ولش کن خیلی خودشومیگیره انگارکه کی هست!درذهنم دنبال دلیلی برای رفتارش می گشتم.شایدازمن بدش میاد!ولی مگه من چیکارکردم!
منم هم کالس شم مثه بقیه دخترا!بااونامیگه ومیخنده بامن!!!!....
ازاین به بعدمنم بهش محل نمیدم!تحملم یه حدی داره اخمو!!!!
فریال به دستم زد وگفت:کجایی؟عصربریم بیرون؟من یه رمان جدیدمیخوام.
 آی دستم!سوخته ها!اتفاقامنم بیکارم یه رمان میخوام.به دستم نگاه کرد یکم پماد زده بودم ولی بازم می سوخت!
 ببخشیدندیدم!فرهادچه شانسی داره که رولباسش ریخته!واال!به دستم خیره شدم.دوباره لحظه برخوردمون جلوی چشمم اومد!اگه میتونستم تمام چایی روروی سرش میریختم!
نه گناه داره!!
هواخوب شده بود.کمی درپارک قدم زدیم وازهوای تازه لذت بردیم!
دوتارمان متفاوت گرفتیم تاباهم عوض کنیم!
درراه برگشت بودیم قدم زنان مغازه هارونگاه می کردیم.دوتاذرت مکزیکی هم گرفتیم.
توی هوای سردفقط همین می چسبه!
گوشیم زنگ خورد.شماره ناآشنا!یاکسی به مازنگ نمی زنه یامزاحم زنگ میزنه!
 بله؟ سالم نفس جون خوبی؟هاله ام! سالم خوبم مرسی.توخوبی؟ -مرسی می خواستم ببینمت دلم واست تنگ شده.
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 منم همین طور چه روزی؟ فرداعصربیکاری؟ آره.پس میبینمت. باشه خداحافظ.فریال -کی بود!؟!
 -هاله میخوادمنوببینه!

 خوبه!من دیگه ماشین میگیرم میرم خسته شدم. باشه پس فرداتوی کالس می بینمت! مرسی ازولخرجیت!به ذرت مکزیکی اش اشاره کرد!
 قابل نداشت!ایشا...جبران میکنی! تاببینم چی میشه!بای!فردای اون روز کالس نداشتم.چه بد.حوصلم سررفته بود.روی مبل نشستم وتلویزیونو روشن کردم.
هرکانالی زدم چیزبه دردبخوری نداشت.نه فیلمی نه کارتونی نه برنامه آشپزی که الاقل یه چیزی یادبگیریم!
بایدیه کالس ثبت نام کنم تا روزهایی که بیکارم حوصلم سرنره!
عصربه کافی شاپ رفتم.هاله دیرترازمن آمد.
هاله -کاش به فریال ومارال هم می گفتی بیان.
 حتما واسه دفعه بعدمیگم!راستی هاله جون می خواستم کالس طراحی ثبت کنم به نظرت کدوم آموزشگاه برم!؟ یه آموزشگاه روبروخونه خالم مامان فرهادهست .من شنیدم خوبه.دوستم دخترشواونجامیبره.هم واسه بزرگساله هم بچه ها.نمیدونم دیدی یانه؟
 آره دیدمش.یه سرمی زنم. پنجشنبه سالگردازدواج من ومیثمه میخوام یه جشن کوچولوبگیرم میای؟ من؟ باشه حتما! به دوستاتم بگو. باشه چندساله باهم ازدواج کردین؟ امسال دومین ساله!فقط میثم چیزی نمیدونه میخوام سورپرایزش کنم!چه عااااااشقانه!!!!!!
لبخندزدم.
باهم درباره چیزهای دیگه ای هم صحبت کردیم.
فهمیدم میثم فوق لیسانس زبان داره وباهم یک آموزشگاه زدن.
به خونه رفتم.میخواستم به فریال ومارال خبربدم تادعوتندولی صبرکردم تافرداسرکالس بگم.
دیربه کالس رسیدم.برای همین وقت نشد باهم صحبت کنیم.
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بعدازکالس مارال گفت:بریدیه جایی بشینیدتا من یه چیزی بخرم بخوریم.
من -بذارباهم بریم ببینیم چی داره.
مارال -نمیخواد میای دسته گل به آب میدی!خودم میرم.بگین چی میخواین.
من -منو بهونه نکن چون اون دفعه تقصیرفرهادبودنه من!بعدشم من که میدونم میخوای بری پیش ساسی جونت!
مارال -باشه ولی اون دفعه تقصیرخودت بود!بیاین بریم!
وقتی قضیه سالگردازدواج هاله روگفتم ازخداخواسته قبول کردن!
فریال -چه عالی!من که میام!
مارال -منم همین طور!
من -بچه هامن میخوام کالس طراحی ثبت نام کنم شمام میاین؟
مارال-نه خوشم نمیاد.
فریال -من میام خیلی دوست دارم.
من -وقتی دبیرستان بودم کالس می رفتم ولی ادامه ندادم.االن دوباره بیکارشدم میخوام برم.
فریال -طراحی من متوسطه!حاالکجابریم؟
 هاله آموزشگاه جلوخونه فرهادشونوپیشنهادداد.هردوخندیدند.
مارال گفت:خب زودتربگومن فک کردم واقعابه طراحی عالقه داری حاالنگوکه به خاطرفرهادمیخوای بری!
 آخه چه ربطی داره؟!من میخوام برم کالس خونشون که نمیرم!مارال -نه توروخدابرو!
فریال -ول کنیددیگه به هردلیلی چه فرقی داره؟!من میخوام باشگاه هم برم موافقین؟
مارال -اره میام یکم چاق شدم.
من -یعنی تاحاالباربی بودی؟!به هرحال منم میام!بریم باشگاهی که جلوخونه شماس؟
مارال -آره میرم هرسه تاییمونوثبت نام میکنم.
من -پس فری ماهم عصربریم کالس طراحی ثبت نام کنیم.
 باشه.باهم به آموزشگاه رفتیم وساعت4ونیم عصرراانتخاب کردیم.بعدهم به اوازم التحریری رفتیم تا وسایل موردنیازمون
روبخریم.
کالسها ازیکشنبه هفته بعدشروع میشد.
پنجشنبه هم رسید ومن مونده بودم که چی بپوشم!بعداززیر و روکردن کمدم تصمیم گرفتم شلوارجین بابلوزصورتی
بپوشم.بامارال وفریال به خونشون رفتم.خونه قشنگ ونوسازی بود.
مااولین نفری بودیم که رفتیم.میخواستیم خیرسرمون به هاله تو تزیین خونه کمک کنیم.
مبلهاشونو گرد روبروی تلویزیون چیده بودن وبعدازسالن پذیرایی آشپزخونه بود.سمت راست سالن 2-5تاپله به
دواتاق خواب می خورد.به اتاقشون رفتیم.روی تخت یک بلوزسفیدوشلوارجین خوشرنگی بود.معلوم بودهاله واسه
میثم خریده تاامشب بپوشه!لبخندی زدم وباخودم گفتم:
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هرچی هاله احساسیه پسرخالش!!!!!....
ااا خب همه آدماکه مثل هم نیستن!

بیخیال!هرجوری که هست باشه مهم اینه که من دوسش دارم!!!!!!!!
دلم میخواست بپرم هوا!!!!!ازاون خوشحالی های الکی اومده بودسراغم!
لباسهامونوعوض کردیم.این دفعه هرسه موهامونو جمع کرده بودیم.
مارال دوطرف موهاشو بافته بودوپشت سرش گیره زده بود و شلوارجین پررنگ وبلوزسفیدپوشیده بود.
فریال هم بلوزیاسی وموهاشو باکلیپس بست.
بادیدنش گفتم:اه توچقدریاسی و بنفش میپوشی؟!کم مونده صورتت هم بنفش بشه!
 خب ازاین رنگ خوشم میاد. یکم تنوع هم بد نیست. نفس گیرنده خودتوچرانمیگی دائماسفیدومشکی میپوشی؟2شدی شطرنجی!!!!!مارال بلندخندیدوگفت:اینوموافقم!
 االن که صورتی پوشیدم!مارال -خب شدی پلنگ صورتی!
جوابش و ندادم ومشغول درست کردن موهام شدم.
نصفی ازموهاموباکلیپس جمع کردم نصف دیگه رو یه طرف شونم ریختم.
باهم به پذیرایی رفتیم.هاله پیراهن کوتاه مشکی باکفشهای پاشنه دارسفیدپوشیده بود.
 خیلی خوشگل شدی!!!!! مرسی عزیزم نظرلطفته!توهم همین طور.فریال دستهاشو به کمرش زدوگفت:پس ماچی؟
هاله باخنده گفت:شماهم همین طور!راستی خوب شد اومدین تنهایی نمیتونستم کاراروانجام بدم.مامان وباباوخاله هام
رفتن مسافرت من هم فقط دوستامودعوت کردم.
یعنی فرهادنمیاد؟!!
دیگه حال کارکردن نداشتم!انرژیم کم شد!
هاله غذاهاروتزیین کرد.مارال هم خونه رومرتب میکرد.من وفریال هم شرشره هاروبه دیوارزدیم.
داخل بادکنکهاهم شرشره وکاغذرنگی ریختیم وبادشون کردیم!که بیشترشون ترکیدند!
بادکنکهاروتوی یک تورریختیم تابه سقف آویزون کنیم ووقتی میثم میاد بریزیم روسرش!!!!!
کم کم مهمونا اومدن .باالخره فرهادهم اومد و من نفس راحتی کشیدم!بلوزطوسی باخط صورتی پوشیده بود.
بابلوزمن سته!!!!!!یک لحظه لبخندزدم ولی وقتی بازهم نگاه عصبی شو دیدم اعصابم خردشد.
هاله به طرفش رفت من هم دنبالشون رفتم!
 فرهادچی شده؟ هیچی قرصی چیزی نداری سرم داره می ترکه!هاله بانگرانی نگاهش کرد:داریم مطمئنی چیزی نشده؟
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صداش کمی باالرفت:نه چیزی نیس!
 -باشه!

دیگه فرهادچیزی نگفت.هاله به آشپزخانه آمدوقرصی رابه من دادتابرایش ببرم.
 بی زحمت اینوبده به فرهاد. حتما!سینی چایی رو بردم.آخرازهمه به فرهادتعارف کردم بدون اینکه نگام کنه گفت:نمیخورم!
واقعاکه بی تربیته!به درک نخور!معلوم نیست چش هست!!!
باحرص ازجلوش ردشدم.
یک لیوان آب برداشتم وبه طرفش رفتم.لیوانو گرفت وگفت:مرسی!
چه عجب!!!!!!!
 خواهش میکنم!هاله کنارپنجره رفت.
 میثم اومد!چراغهاروخاموش کردیم.صدای بازشدن دراومد.
هاله خونه ای؟!هماچراغهاوروشن کرد.فریال بادکنکهاروترکوندمنم برف شادی روزدم!خیلی تعجب کرده بود.
هاله به طرفش رفت وکیفشوگرفت وگفت:عزیزم امشب سالگردازدواجمونه!
میثم بغلش کردوگفت:مرسی عزیزم!
هاله رو بلند کرد وبه وسط سالن اومد.چه صحنه عاشقانه ای!هاله روپایین گذاشت وباهمه احوالپرسی کرد.
واقعاکه بعضیابایدعشق وعاشقی روازش یادبگیرن!!!!!!!!!!!به فرهادنگاه کردم لبخندمی زد!
چقدرخوبه وقتی اون هم شاده!خوشحالیم دوچندان شد!خوشحالی من خوشحالی اون بود!
ازفکروخیاالت بیرون اومدم.میثم نبود!حتمارفته لباساشوعوضکنه!
حدسم درست بودهمان لباس سفیدروی تختوپوشیده بود.به طرف فرهادرفت وکنارش نشست.
خودمونیم وقتی حرف میزنه چه خوشگل میشه!!!!
هاله برای میثم یک زنجیرطالسفیدگرفته بودوجلوی همه گردنش انداخت.بعدهم شام خوردیم.
فرهاد سرمیزنیومد تا غذا بکشه میثم برای اوهم غذابرد.فرهادعین بچه هاغذانمیخورد!!!!من که نمیفهمم قضیه چیه؟!
فرهادی که ازهرچی میگذشت به غیرازغذا!حاالازغذاهم دست کشیده بود!
خداباعث وبانی شولعنت کنه!!!!!!!
اااااااا نفس به توچه آخه؟!
دلم واسش میسوزه خب!!!!
اشتهامنم کورکرد.کاش میتونستم دلداریش بدم!!
زدی به سیم آخرا!!!!
میخوای بری به پسرغریبه چی بگی!؟
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اگه برم پیشش سرم دادمیکشه ومیگه:به توچه؟!
بعدهم ازخونه پرتم میکنه بیرون وازعصبانیت موهاشوچنگ میزنه!وسوییچشودرمیاره ومیره!!!!
اووووووه تاکجاهاپیش رفتم!بسه دیگه!خجالت بکش!
بلندشدم وظرف تنبلهایی روکه غذاخورده بودندوظرفهای خالی روجلوشون گذاشته بودن تاامثال من براشون جمع
کنه راجمع کردم!!!یکی ازهمون تنبالفرهادبود!خم شدم تاظرفشوبردارم.
احساس کردم گردنبندم ازلباسم زدبیرون!یک لحظه نگاه فرهادبهش افتاد.پوزخندی زد و روشو برگردوند.
ظرفهاروبه آشپزخونه بردم.صورتم داغ شده بود!شک نداشتم که عین لبوسرخ شدم!خاک برسرم که انقدربی
احتیاطم!!فوراگردنبندوتوی لباسم کردم.
االن دارهچه فکری میکنه؟!اگرفک کنه منظورم از()fخودش بودم که خیلی زشته!خودشومیگیره وفکمیکنه کی
هست وکلی خاطرخواه داره!اگه فک کنه یه نفر دگهرومنظورمه که خیلی بدتر!!!!!!
اصالچرابایداین فکرهاروکنه حرف دوم اسمم ()fداره دیگه!که به انگلیسی میشه حرف سوم!
آره!همه حرف اولوگردن میکنن من حرف سوم!
روم نمیشدنگاش کنم!ولی اون نگام میکرد!!اماچراحاال؟!!!!!
همه کاراش عجیبه!وقتی که بایدنگاه کنه نگاه نمیکنه وقتی که نبایدنگاه کنه نگاه میکنه!!!!
آه بلندی کشیدم وکنارفریال نشستم.
 بازچی شده؟!!این آه هایی که میکشی طبیعی نیست! فرهادگردنبندمودید!لبخندپررنگی زدوگفت:اینکه خوبه!آه کشیدن نداره!البته اون که نمیدونه منظورت خودشه!!!!!!
 آبروم جلوش رفت!چرادرش نیاوردی؟همه جاگردنته اگه یه نفردیگه مثالمامانت دیدچی؟به اون چی میگی؟
 فعالکه ندیده! ببین این یه اخطاربودتاهرجایی نندازی گردنت. چشم مامان بزرگ دیگه تکرارنمیشه!بلندخندیدوگفت:دیگه چیکارکردی که انقدرعصبی نگات میکنه؟
به فرهادنگاه کردم دستش رومحکم زیرچونه اش فشارمیدادوبهم نگاه میکرد.
 چه میدونم این پسره مشکل داره!دوست دارم خفش کنم! آروم ترحاالچته؟!یه روزقربون صدقش میری یه روز میخوای خفش کنی!!مارال کنارم نشست و نذاشت جوابشوبدم.
 مردم ازبس کارکردم!مثالجشنشون کوچیکه؟!هزارتاآدم دعوت کردن!به مبل تکیه دادوگفت:کمرم شکست!
پس ازمدتی جشن تمام شد.ماسه تابافرهادمونده بودیم.
هاله -ببخشیدامروزخیلی خسته شدید.
 -خواهش میکنم کاری نکردیم.

31

گمشده ای در رویا – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
 -به هرحال مرسی.

هاله به آشپزخونه رفت.من هم با بی حالی روی صندلی رفتم تابادکنکهاوشرشره هاروبکنم.یهو ازروی صندلی پرت
شدم زمین!یه بادکنک زیرم بود که محکم ترکید!یه لحظه ترسیدم!گیج بودم!هنوزنفهمیده بودم که چی شده!
مارال وفریال ازخنده ریسه رفته بودندومن هم به خاطراینکه انقدر دست وپاچلفتی بودم به خودم لعنت
فرستادم!سریع ازروی زمین بلندشدم.
هاله -چی شد؟!
مارال باخنده جواب داد -هیچی یه بادکنک ترکید!
خونه رو جمع وجورکردیم وآماده ی رفتن شدیم.
فرهادومیثم ازاتاق بیرون اومدن.
فرهاد -بااجازتون من برم.
هاله -اگه میخوای اینجابمون.
نه مرسی مزاحم نمیشم.به طرف مابرگشت وگفت:اگه ماشین ندارین برسونمتون.
 نه داریم ممنون.فرهادبعدازخداحافظی رفت ماهم پشت سرش رفتیم.
روزهامی گذ شتند.ازاین روزهای تکراری خسته شده بودم.نه اتفاقی می افتادنه ماکاری انجام میدادیم.
دلم خوش بودکه هردوهفته یکبار فرهادروسرکالس میبینم!!البته بعضی وقتهاهم تو دانشگاه دیده میشد!!
زمان میگذشت.یکشنبه هاوسه شنبه ها ازساعت4تا7کالس زبان وطراحی داشتیم.
کاش هیچ وقت کالس طراحی نمی رفتم.واقعامزخرف وخسته کننده بود!
همش استادمون یک حالت مینشست ومیگفت:ازمن طرح بزنین ببینم!
بعدهم هزارویک ایرادمیگرفت که بایدمردونه کارکنی!خطات ضعیف هستن و!!!...
اسفندرسیده بود.میخواستیم بعدازکالسهابریم خریدعید!!!
جلوی در آموزشگاه ایستاده بودیم.کسی نبوددرهم بسته بود.
 اه اینا نمخوان بیان؟! خداکنه نیان بیابریم ولش کن! کجابریم تواین آفتاب؟!ناگهان لبخندی زدوگفت:نظرت چیه بریم خونه فرهادشون؟!
 چراخیلیم خوبه میریم میگیم بیکاربودیم گفتیم بیایم یه سری بهتون بزنیم!!!! پس بیازنگشونوبزنیم دربریم! ول کن!من میترسم! توبروتاکسی بگیرتامن بیام!!!به طرف خونشون رفت ماشین فرهادپشت دربود.پس اوهم خونس!طوری که ازآیفون تصویری دیده نشه زنگو
زدوبه طرف من اومد.
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فورادرتاکسی نشست.من هم آدرس خونه مارال و دادم.
 هه هه االن ازخواب می پرن!چه حالی میده!زیادطول نکشیدکه رسیدیم.
زنگوزدم.بعدازمدتی آیفونوبرداشت.
 بله؟ مهمون نمیخوای؟ شما؟جلوی آیفون رفتم تامنوببینه.
 خسته نباشی واقعا!نفسم دیگه! تواینجاچیکارمیکنی؟ بزاربیام تومیگم!دروبازکردو باهم داخل شدیم.یک طرف حیاط باغچه بود وطرف دیگرهم پارکینگ.چندتاپله هم به درورودی
وچندتای دیگربه درهال میخورد.
مارال دروبازکرد.
 سالم خواب بودی؟ په نه په!یه چرت کوچولوبود.نمیبینی صدام گرفته وچشام عین هیوالشده!؟ چرا!عین جن شدی!!!خمیازه ای کشیدوگفت:حاالمن یه چیزی گفتم.بیاین توکسی نیس!
ازجلوی درکناررفت.داخل شدیم.
یک دست مبل راحتی به شکل دایره وسط هال بود و طرف دیگرمبلهای سلطنتی وناهارخوری.
گوشه پذیرایی هم بایک اپن به آشپزخونه میخورد.پله هایی باکمی پیچ به طبقه باالراه داشت.
روی مبلهای راحتی نشستیم.
فریال -کالسمون تشکیل نشداومدیم بهت سربزنیم!
مارال -میگم بدنسازی هم نریم نه؟
 اره حوصله ندارم.مارال به آشپزخونه رفت.
من -بیابشین زحمت نکش!ماچیزی نمیخوریم.
 واسه شماچیزی نمیارم خودم تشنمه! بلندشدم ودستمو روی اپن تکیه دادم وگفتم:یه چیزی بیاربخوریم تعارف الکی کردم. چیزی نداریم باورکن!درکابینتوبازکردوسه چهاربسته چیپس وپفک آورد ویکیشو به طرفم پرت کردوگفت:بیافقط همین مونده بود!تازه
یادم اومد.
 -میدونم!
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کالس بدنسازی هم نرفتیم.فقط عصرواسه خریدبیرون رفتیم.
جلوی یکی ازمغازه هاایستاده بودیم که پسری باکاپشن چرم تنگ،موهای فشن،ابروهای گرفته ومژه های فرداده
شده ازجلومون ردشد!!!!
روبه مارال کردوگفت:جیگرفدات!شماره بدم؟!
مارال اخم کردوگفت:مزاحم نشو!
وبه طرف دیگه ای رفت.پسره شماره روجلوی مارال گرفت وگفت:منتظرتماستم.
دوباره مارال روشو برگردوند وبازهم پسره ی دیوونه دنبالش!
 وایساببینم!صداازعقب بود.برگشتم....سوپرساسی!!!!!
ساسان سرخ شده بود!باباغیرت!!
 باهاشون چیکارداری؟مارال -ساسان ولش کن!
آروم به مارال گفتم:خاک برسرت این چه حرفی بودکه زدی؟االن فک میکنه یه سروسری باهاش داری!
پسر -جنابعالی؟
ساسان -به توچه ربطی داره ازجلوچشمام دورشو!!
اصالبه ساسان این کارانمی امد!!!!
پسره بی حیا همون طوربه مارال خیره شده بود و دست به کمرآدامس میجوید!!!
ساسان به سینه اش زدو به عقب هلش داد:باتوام مرتیکه!
پسره رفت وساسان باداد گفت:این چه وضع بیرون اومدنه؟!اقصیرخودته که اینجورپسرامی افتن دنبالت!
واقعابرات متاسفم!
بدون اینکه مهلت جواب دادنوبه مارال بده رفت.
مارال باعصبانیت دنبالش رفت.ماهم عین آدم آهنیها دنبالشون!!!!
مارال جلوی ساسان ایستاد و دستاشوبه کمرش زد!!
 به توچه من چه جوری میام بیرون؟!واسه چی دخالت میکنی؟ ساسان بدون اینکه نگاش کنه گفت:خیلی بی لیاقتی!مارال دستشوباالآورد و محکم به صورتش زد!آخ که چه حالی داد دیدن این صحنه!!!!دلم خنک شد!!!
مگه ساسان کی بودکه راجع به مارال نظرمیداد!
کاش منم یدونه سیلی اون طرف صورتش می زدم!!!توی دلم خندیدم!
 بارآخرت بود اینطوری راجع به من حرف زدی فهمیدی؟!بعدهم ازساسان دورشد.دلم میخواست ساسانوکتک بزنم!شایدهم میخواستم تالفی فرهادوسر این بیچاره
دربیارم!!حتماهمین طور بود اگه فرهادم اونجابو میزدمش!چقدر خشن!!!!!!!!!!!
چشم غره ای به ساسان بدبخت رفتم وبه دنبال مارال راه افتادم!
به نظرم حجاب مارال خوب بود!شال سرش بود یه ذره شالش عقب بود!که طبیعیه!!!!!آرایش هم میکرد!!!
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به هرحال اینکه پسره افتاده دنبالش به خاطرحجابش نبوده بلکهبه خاطرزیبیایی ذاتی بوده که همه خانمها از اون
برخوردارن!!!!
مارال یه گوشه پاساژکه کسی نبیندش داشت گریه میکرد و به ساسان بدوبیراه میگفت!!!
 دیوونه به من توهین میکنه!! ولش کن خله!فریال هم به مارسی وگفت:اصالاون ازکجاپیداش شد؟!خروس بی محل!
مارال -خریدمونم خراب کرد!
من -خیلی خوب زدیشا حال کردم!!!
مارال -حقش بود!خودمم حال کردم!توهم بایدفرهادومیزدی!!بیشترازمن !!!!!!!!!
 ایشا...دفعه بعد!!!!سه تایی خندیدیم و وارد پاساژشدیم.
گریه چنددقیقه پیش مارال،حرفهاساسان هیچ کدوم مهم نبودن!مهم این بود که مارال خیلی زود همه چیزو فراموش
میکرد و اون لحظه شادبود!
سه تامانتوخریدیم.فریال سورمه ای خرید من طوسی ومارال هم مشکی.
قراربود هفته اول عیدمامان اینابیان تهران هفته دوم هم مابریم سمنان.هردوهفته ی بیخود بودند!!!!
هفته اول بایدنازنینوتحمل می کردم هفته دوم هم سمنان!البته هفته اول بهتربود!حداقل تهران بودیم!!
نمیدونم چراعالقه عجیبی به این شهرپیداکرده بودم!!به خاطر اونه؟!!!!!
روی مبل نشسته بودم و به این فکربودم که چطوری بپیچونم ونرم سمنان!!
هیچ فکری به ذهنم نرسید!چون باید خونه فامیالمون می رفتیم!پس هیچ عذری توی تعطیالت عیدقابل قبول نبود!!اه
کاش حداقل چندروز شمال می رفتیم!حوصلم سررفت!
مارال با خونوادش به کیش میرفتن.فریال هم میرفت مشهد و دیگه صفاسیتی!!!!!!فقط من میموندم!
بلند شدم ولپ تاپمو روشن کردم.یه آهنگ گذاشتم تا حال وهوام عوض بشه!
بدعادت کردی چشمامو
از اون وقتی که اینجایی
توبا آرامش چشمات
بااین لبخندرویایی
همه حرفاهمه شعرا
بی تو تصویری از دردن
چشات معیارزیبایی رو
تو قلبم عوض کردن
کسی مثل من عاشق
به احساس تومومن نیست
میخوام افسانه شم باتو
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میدونم غیرممکن نیست
توروازوقتی که دیدم
چشاموروهمه بستم
همه عالم میدونن که
به چشمای تو وابستم
دیگه قلبم باآهنگ
نفسهای تومانوسه
توکه میخندی انگاری
منو خوشبختی می بوسه!

تازه روی مبل لم داده بودم وبااهنگ زمزمه میکردم که گوشی زنگ خورد!نه انگارخوشبختی به مانیومده!
 بله؟ سالم نفس ساسان احمق پشت دره چیکارکنم؟!مارال وساسان ازاون روز باهم قهرکرده بودن.حاالبه چه دلیل معلوم نبود!شایدمارال از دست ساسان ناراحت بود که
بهش توهین کرده بود شایدم ساسان به خاطرسیلی اونروز ناراحت بود یا به خاطر وضع بیرون رفتن مارال!هرچه که
بود با هم قهربودن!
فقط این اواخر ساسان چنددفعه زنگ زده بودکه مارال جواب نداده بود.حاالمارال زنگ زده بودتا ازمن راهنمایی
بخواد!منی که خودم تاآخردر مشکالتم غرق شده بودم!ولی دوستم بود دیگه!
مارال داد زد:نفس برم یانه؟!
میخواستم بگم چه میدونم ولی دلم براش سوخت!نمی تونستم ناامیدش کنم!
مارال -اگه برم فک میکنه تااالن منتظرش بودم!
باخودم گفتم:مگه غیرازاین بوده؟!
خندیدم وگفتم:برو هرفکری میخوادبکنه بزاربکنه شایدکارمهمی باهات داشته باشه.
چیزی نگفت صبرکردم تافکراشوبکنه!
 باشه میرم. پس بهم خبربده! خب بای!فورا قطع کرد.نذاشت جواب خداحافظیشوبدم!
بعدازیک ربع دوباره زنگ زد.این دفعه باشوق گوشیوبرداشتم.
 چی شد؟! صدای گریه میومد!وای خدااین پسره چی بهش گفته!
 مارال داری گریه میکنی؟بگوچی شده؟!باعصبانیت وفریاد گفت :اومده بهم میگه رفتاراون روزت خیلی زشت بود تو حق نداری دست رومن بلندکنی!
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 -فک کدم اومده منت کشی!!

 نه بابا2این ساسانی که من میشناسم اهل این کارانیس!داشتم میگفتم....من بهش گفتم خوب کاری کردم!حجابمنم به تومربوط نیس!گفت بامن اینجوری حرف نزن منم بلنددادکشیدم!دستشوبردباال که بزنه ولی جاخالی دادم
دستش خوردبه در!!!
بلندخندیدم!چه لحظه باحالی روازدست دادم!
 دست و پاچلفتی!!!!!!ازاون جیغهای وحشتناک کشیدوگفت:نفس!!!!!
نه بابا این خیلی قاطیه!
 اخه مارال جونم این که گریه نداره! اون جلومنضایع شد!میفهمی چقد سخته؟!بلندترگریه کرد!راست میگفت!
 خب وقتی دوسش داری چراضایعش کردی؟! نمیتونستم بذارم که منو بزنه!وای خدا این دختر درگیره!هم دلش واسش میسوزه هم باهاش دعواداره!
 حاال یه سیلی کوچولو که این حرفارو نداشت!میذاشتی بزنه! سیلی کوچولو؟!اگه میزد یه دور دورخودم میچرخیدم! حاالاشکال نداره برو ازش معذرت خواهی کن! من؟!!!!عمرا!!!!! گناه داره شخصیتشوخردکردی!بلندترگریه کرد.
 ببین میای اینجا؟! میشه توبیای؟!بااینکه حوصله نداشتم ولی قبول کردم.تازه میخواستم واسه خودم یه چیزی درست کنم بخورم!نسکافه داغ
باکیک!!حیف شد!
بلندشدم وحاضرشدم.
دوباره یادم اومد:پس فردامامان اینامیان بایدخونه رومرتب کنم!اه!!........
منتظرآژانس نشسته بودم!یه ماشینم ندارم!!وقتی به خونه مارال رسیدم دیدم فریال زودتراز من اونجارسیده.
خندم گرفت...ازدست این مارال!درعرض چنددقیقه همه شهروخبردارمیکنه!!!
خودموروی مبل پرت کردم وگفتم:
ببخشید اینجوری نشستم عادت دارم وقتی ناراحتم اینجوری میشینم!
فریال خندیدوگفت:لطفارومبالی خودتون اینجوری بشین اینجارعایت کن!
به فریال نگاه کردم وگفتم:
چه خبره فری؟امروزشنگول میزنی!!
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لبخندی پرانرژی زدوگفت:
مثالچندروزدیگه میرم مشهد!....
 -آهان پس بگو!

به مارال نگاه کردم.روی مبل چهارزانونشسته بودودستاشو زیرچونش گذاشته بود.
 مارال این دفعههم ازمون پذیرایی نمیکنی؟بدون اینکه نگام کنه گفت:بروازتوی فریزر بستنی بردار.
آخ جوووووون.به طرف آشپزخونه دوییدم وسه تابستنی آوردم.
یدونشوبارزکردم تابخورم.قیافه مارال بدجوری زدتو ذوقم.
 مارال پاشویه اس معذرت بفرست.فریال بلندگفت:نه اینجوری خودتوکوچیک میکنی.اون بایدمعذرت بخواد.
مارال -بااس معذرت موافقم!
 نه مارال...پسرابایدجلوبیان! اصالهیچ کاری نکن بزارتاخودش بیادمنت کشی.مارال عصبانی شد ودادزد:چرانمیفهمید من دوسش دارم!!!نمیخوام ازم ناراحت باشه!
پدرعاشقی بسوزه!
 صبرکن تاخودش پیش قدم بشه!تو که مقصرنبودی!بستنیشوبرداشت وگفت:نفس اینآب شده پاشویکی دیگه بیار.
اخم کردم و روی مبل لم دادم وگفتم:به من چه؟!نوکربابات غالم سیاه!
خودش به آشپزخونه رفت وبایه بستنی کاکائویی برگشت.
 مگه بستنی کاکائویی هم داشتین؟ په نه په اینی که دست منه وانیلیه! چرامن ندیدم؟! طبقه آخرقایم داده بودم که برنداری! ممنون!فریال -ساسی چی میشه؟!
دلم برای ساسان میسوخت گناه داشت!
نه بابا همه پسراپرروئن!
ساسان اینجوری نبود!
چرابود!ظاهرهمه خوبه ولی باطنشون!..
بعدازکلی درگیری باخودم به این نتیجه رسیدم که این موضوع به من ربطی نداره الکی دارم اظهارنظرمیکنم!
 -بچه هاصداماشین نمیاد؟!
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مارال وسایل روی میزو بغل کردوگفت:مامان اینان!جمع کنین بریم باال!
لباسهای من وفریال هرجایی افتاده بود!!مثالگفتیم تنهاییم یکم بریزوبپاش کنیم!
اه اینم شانسه که ماداریم؟!به اتاق مارال رفتیم.اتاقش برخالف من وفریال که ازرنگا شاداستفاده شده بود،مشکی بود.
تخت ومیزآرایش مشکی.کمدقهوه ای سوخته فقط دیواراتاقش سفیدوپرده ها بودند!!!
لباساموروی تختش انداختم وگفتم:مارال تواینجاخفه نمیشی؟!دلم گرفت!
 عادت دارم. احساس میکنم نفسم داره بندمیاد!!پنجره روبازکیرم وپرده روکنارزدم.نفس عمیقی کشیدم وگفتم:آخیش!!!
شروع به غرزدن کرد:آخه تو هوای به این سردی کسی پنجره بازمیکنه؟!
 کجاش سرده؟!هوابهاریه! ببنداون لعنتیو!! بترکی مارال نمیبندم خودت ببند!ازجلوی پنجره کناررفتم.مارال هم یه لگدبهم زد وپنجره روبست.
مامان مارال به اتاق اومد.
 اااا شما اینجایید؟!!!بلندشدم وگفتم :بله سالم!!!!!!
 سالم خوش اومدین!کاری داشتین من پایینم! باشه!اونروز بعدازحرفزدن درباره ی ساسان بدون اینکه مشکل مارالو حل کنیم ازخونشون بیرون اومدیم!!!
دوروزتمام خونه تکونی کردم!!!!که وقتی مامان میاد نگه چه بی سلیقه ای وشروع کنه به نصیحت کردنم.
کمدلباسهاوکمدی که آت وآشغاالموتوش میریختمو مرتب کردم وکلی خرت وپرت بیرون ریختم!!!!
مامان اینااومدن.سوغاتیهایی روکه از مشهدبراشون آورده بودمو بهشون دادم.
واسه نازنین بلوز و شلوار سرخابی آورده بودم.بلوزشونگاه کردو گفت:
این چیه خریدی؟!من انگشترمیخواستم!
 اوالمن ازکجامیدونستم توچی میخوای!دوما همینم ازسرت زیادیه!چیزهای دیگه ایم واسش خریده بودم ولی بازهم بایدبامن جروبحث میکرد.عادت داشت دیگه!
ازاون کالهی خوشش اومدکه واسه خودم خریدم!ولی بهش ندادم.
غذاروخودم درست کردم.میزوچیدم!ظرفهاروشستم!� �قدرکار!!!همون یه نفربودم کاری انجام نمیدادم!یه
روزازبیرون میخوردم یه روزحاضری ولی چون مامان اینااومدن بایدیه چیزدرست وحسابی درست میکردم!
ظرفهاکه تموم شد رفتم اتاقم.بادیدن نازنین که وسط کلی لباس وچمدون و...نشسته بودوموبایل بازی میکرد عصبانی
شدم.
 نازی یادمه قبال تفریحی بازی میکردی االن دیگه کامالمعتادشدی!چیزی نگفت.منم ادامه دادم:عوض این کاراپاشودرساتو بخون!
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 نگو!!!معلمهای ازخدابی خبرهزارتا تکلیف دادن! خب پاشوبنویس!ااااااا نفس چقدرحرف میزنی!گیم اور شدم رفت!!نازنین گوشیشوروی تخت پرت کردومشغول جمع کردن لباساششد.
بعدهم کنارم نشست وگفت:شب بریم سرزمین عجایب؟!
 چرابه من میگی؟!بروبه مامان بگوببرتت. آخه اونامیخوان برن خونه خاله مامان.منم که حال ندارم.میای بریم یانه؟! باشه میبرمت.یه دفعه بیشترسرزمین عجایب نرفته بودم اونم همون اوالش که راه افتاده بود.خیلی چیزاچرت وپرتی داشت ولی
نازنین گیرداده بودبه اونجا.
به مامان گفتم که میخوایم بریم اوهم قبول کرد ولی هرچی اصرارکردم ماشینوبدن ندادن!مجبورشدیم بازهم
باتاکسی بریم.وقتی ازماشین پیاده شدم خیلی سرحال بودم.الکی خوشحال بودم.
نفس عمیقی کشیدم.بوی عیدمیومد.
ناخوداگاه دلم برای فرهادتنگ شد.خیلی وقت بودندیده بودمش.
واسه نازنین بلیط گرفتم تابره برای خودش بازی کنه!!!خودم هم ایستاده بودم ونگاش میکردم.
بااین سنش هنوزرفتارش بچه گونه بود.به خودم که فکرمیکردم میدیدم توی این سن خانمی واسه خودم شده
بودم!!!!!!
دست به سینه توی حال خودم بودم که یه نفرصدام زد.
 نفس!برگشتم.هاله بایک دختربچه که دستشوگرفته بود پشتم ایستاده بود.سالم کردم وگفتم:
 هاله کی بچه دارشدی وبه ماخبرندادی؟!به دختربچه هه نگاه کردم موهای فرفری قهوه ای داشت که نصفی ازاونها روباالی سرش جمع کرده بودوبقیش روی
شونه هاش ریخته بود.کاپشن قرمزوچکمه هایمشکی هم پوشیده بود.چه خوشگله!
 آخه به من میاداین اندازه بچه داشته باشم؟!بچه دوستمه...مامانش اینارفتن سفر...چندروزپیشمونمیمونه...اوردیمش اینجاتاحوصلش سرنره.تواینجاچیکارمیکنی؟!
 من خواهرموآوردم اینجا.نازنین اومدو اوناروبهم معرفی کردم.نازنین دست غزلوگرفت تاباهاش بازی کنه.
من هم فرهادوبامیثم دیدم.پس خوشحالی من الکی نبوده!!!
داشتم بال درمیاوردم!!
هاله نزدیکتراومدوگفت:نفس میخوام یه خبرخوب بهت بدم حدس بزن چی؟!
 وااااای نمیدونم زودتربگو! شایداالن موقعش نباشه ولی من واقعانمیتونم صبربکنم...یه نفسی تازه کردوباهیجان ادامه داد:فرهادازت خواستگاری کرده!!!
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بی اراده به عقب برگشتم ونگاهم به فرهاد افتاد!
چشاشوگردکرده بود وبه هاله نگاه میکرد.میخواست به هاله بگه:نتونستی جلودهنتو نگه داری وگفتی؟!
من نگاهشومیخوندم!!
به هاله گفتم:کی بهت گفت؟!
 همین امروزکه خونمون بود...حاالنظرت چیه؟! چی بگم؟!واقعاشوکه شده بودم اصالبه رفتارفرهادنمیومد که منودوست داشته باشه وبخوادباهام ازدواج کنه!
 کی بهترازپسرخاله من؟!درسشم که امسال تمومه!جوابت چیه؟! نمیخوای که االن جواب بدم؟! نه....ولی بهش فک کن!سرموتکون دادم وبه فکرفرورفتم!
ولی من تازه سال اولم!
یعنی مامان ایناقبول میکنن؟!
 عزیزم میتونی درستم ادامه بدی...فک نکنم فرهادمشکلی داشته باشه!دوباره به فرهادنگاه کردم.هنوزهم نگاش به من بود.بدون هیچ لبخندی...بدون هیچ احساسی...فقط نگاه بود...یک
نگاهی که باهمه ی نگاه هافرق میکرد...توش عشق وعالقه نبود ولی یه چیزی بود که توی هیچ نگاهی ندیده
بودمش...من این تفاوتو احساس میکرد...
سرموپایین انداختم....نازنین وغزل هم اومدن.
غزل به طرف فرهاد رفت.فرهادهم بالخند دستاشوبرای بغل کردنش بازکرد.دوباره بادیدن لبخندش دلم ضعف
کرد!!!!وااااای!!!
اه اه اه چه دختربی جنبه ای!!!!!!!
نازنین روبه هاله گفت:خیلی دخترخوبی دارین.
بهش گفتم:غزل دختر دوست هاله ئه.
 آهان....هاله لبخندزد وگفت:بیاین شام روباهم بخوریم!
کاش میتونستم قبول کنم ولی روم نمیشد!نمیتونستم به فرهادنگاه کنم چه برسه به اینکه کنارش شام هم بخورم!
 نه باشه دفعه بعد.مامانم اینامنتظرن. خب زنگ بزن بگونمیای!اصالاز این تعارفهاخوشم نمیومد.مونده بودم چی بگم که غزل رو به نازنین گت:خاله جون بمون!
لبخندفرهادپررنگ ترشد.نازنین گفت:نمیشه عزیزم!
غزل دستاشوروی صورتش گذاشت وگفت:قهرم!
نازنین دستاشوکنارزد وگفت:باشه نمیرم غزل جونم!

41

گمشده ای در رویا – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
نازنین غزلوبغل کرد.

اصالحوصله نداشتم.حالت تهوع هم داشتم!ازاین بدترنمیشد.صداهاله منوبه خودم آورد.
 نفس زنگ بزن بگونمیری!گوشیمودرآوردم وبه مامان زنگ زدم.اوناهم میخواستن خونه خاله بابابمونن.
هاله توی گوشم گفت:زودفکراتوبکن بهم خبربده.فقط سرموتکون دادم.
نازنین وغزل جلومیرفتند.هاله ومیثم هم پشتشون.فرهاد هم پشت اونهاراه افتاد.منم آروم راه میرفتم تاپشت
فرهادباشم.عین قطارپشت سرهم میرفتیم.دوتاجلو...دوتابعدی. ..فقط من وفرهاد ترتیبوشکسته بودیم وبه جای اینکه
کنارهمحرکت کنیم پشت هم میرفتیم!
ازبیکاری به فکروخیاالتم پرداختم.
اگه فرهادازم خواستگاری کرده بودپس چرارفتارش تغییرنکرده بود؟!
ازبیکاری به فکروخیاالتم پناه بردم!
چراباحساس نگام نمیکنه؟!
چراانقدرخشکه؟!
تاحاالتوی همه ی رمانهایی که خونده بودم وفیلمهایی که دیده بودم وقتی مرداعاشق میشدن رفتاراشونم عشقوالنه
میشد!ولی فرهاداینجوری نبود!شایدبه خاطرماه تولدشه!همه ی بهمنیا بی احساسن!!!!البته آقایون!
یک لحظه چشاموبازوبسته کردم.
به فرهادرسیده بودم.قدم تاگردنش بود اگه یه ذره کفش پاشنه داربپوشم هم قدش میشم!!!!
به درخروجی رسیدیم.
توی دلم نازنینو دعاکردم که گفت بیایم اینجا!!!چه خوب شد!!
سوارمگان میثم شدیم.واقعاکه ماشین مزخرفیه!من که بدم میاد!
فرهادجلونشست.من پشتش هاله ونازی هم بغلم!
فرهادبرگشت وگفت:هاله جان ببخشید من جلونشستم!
 راحت باش!وااااااای لجم میگیره ازاین پسر!دیوونه من پشتت نشستم به جای اینکه ازمن عذرخواهی کنی ازهاله عذرخواهی
میکنی؟!البته حقم داشت جلوبشینه وگرنه بایدمیومد ور دل من مینشست!!!
حاال نشونت میدم!
پاهامو توی صندلیش جلوبردم وفشاردادم!حقته امشب بایدکمردردبگیری!
یکم تکون خورد!
یه سوال برام پیش اومد که توی اون تاریکی میتونه منو ازآینه ببینه یانه؟!!
ازسوالم خندم گرفت ولی خب سواله دیگه به ذهنم رسید!
میثم صدای آهنگو باالبرد.
ایول بابک جهان بخشه!آهاااااااااان!عشق منه این آهنگ!!
خیلی وقته دلم میخواد بگم دوست دارم
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بگم دوست دارم بگم دوست دارم

ازتوچشمای من بخون که من تورودارم
فقط تورو دارم بی تو کم میارم
نبینم غم واشکوتو چشمات
نبینم داره میلرزه دستات
نبینم ترسوتوی نفسهات
ببین دوست دارم
منم مثه توباخودم تنهام
منم خستم ازتموم دنیا
منم سخت میگذره شبام
ببین دوست دارم ببین دوست دارم
دوست دارم وقتی که چشماتومیبندی
بامن به دردای این دنیامیخندی
آروم میشم بگی ازغمات دل کندی
بیابهم بگیم دوست دارم
دوست دارم من اون چشمای قشنگتو
فرهاد -میثم کمش کن!
اه....بی ذوق!داشتم حال میکردم!اگه دوست نداری میتونی بری پایین یاال!تودلم خندیدم!میثم کمش کرد.
میخواستم ازپشت گردن فرهادوبگیرم خفش کنم ولی خب نمیشد!
میثم:چراآهنگش که خوب بود!
فرهاد -من خوشم نیومد!
وا......چه حرفا!!
میثم -نظرخانماچیه؟!
هاله فوراجواب داد:واسه من فرقی نداره...
میثم بازگیرداده بودا!:شماچی نفس خانم؟
ازنفس خانم گفتنش خندم گرفت اصالبهم نمیومد!!!!
 آهنگ قشنگی بود ولی هرطور که بقیه راحتن منم راحتم!میثم روبه فرهادگفت:میبینی همه موافقن جزتو!
فرهادصداروتاآخرباالبرد و گفت:بیااینم ازاین....خوبه؟!!!!
آهنگ تموم شده بود ویه آهنگ تندشروع وبازیادکردنش حس کردم یه سیخ رفت توگوشم!!
اعصابم خردشده بود بلندداد زدم :کرشدم!!!!!!!
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همه بهم نگاه کردن!!عجب سوتی ای!!!!میثم کمش کرد.فرهاد که برگشته بود نزدیک بود بانگاهش سرازتنم
جداکنه!هاله باناراحتی گفت:فرهاداین چکاریه؟!
فرهاد -ببخشیدحواسم نبود میخواستم یکم زیادکنم خیلی زیادشد!
دروغ پشت دروغ!خسته شدم!هرکی ندونه من میدونم که ازعصبانیت دستشو همین طورروی دکمه
فشارمیدادوبرنمیداشت!!بی تربیت!
بااین حال گفتم:خواهش میکنم اشکال نداره!!!
به رستوران بزرگ وشیکی رفتیم.وای شب که آدم نمیتونه برنج بخوره!من پیتزامیخوام یاال!!
واقعاجانداشتم!!
فرهادکباب برگ گرفت.بقیه هم سلطانی.من مونده بودم چی بخورم اصالمیل نداشتم جدیداکم غذاشده بودم!!!
بعدازکلی فکر کوبیده سفارش دادم
اه این فرهادهم که عین درخت اومده روبروم نشسته!برواونور بزار بادبیاد!!!خداییش انگارنفس تنگی گرفته
بودم!!اصالنمیشد پشتشودید!!!
غزل هم دائم غرمی زد واعصاب منو بهم میریخت!هم غذامیخواست هم خوابش میومد.هی میگم بچه بده بگین
نه!اصالچرامادروپدرش غزلونبرده بودن باخودشون؟!!!فرهادبلندشد و بیرونش برد تاسرش گرم بشه.فرهادم برای
بچه داری خوب حوصله داره ولی برای من!!!....
دوست داشتم غزلوبزنم!!!!چون او باعث شده بود تافرهاد بره من به خاطرفرهاد اومدم ولی این غزل برداشت
بردش!!!کارم به کجارسیده که به یه الف بچه هم حسودی میکنم!برای خودم متاسفم!!!!!
هاله شروع کردبه حرف زدن:نفس زودباش بگوببینم نظرت راجع به پسرخاله گل من چیه؟!!
ای بابا چه تعریفیم میکنه!!!نمیذاره چندلحظه فکرکنم!!!!
 هاله جونم من بایدفکرکنم یانه؟!! باشه ولی زودتر که تاوقتی مامانت اینا اینجان مابیایم واسه خواستگاری!!عمرا!!!!به این زودی؟!!
 آخه خیلی زوده.....مامان ایناقبول نمیکنن. چراهمش میگی مامانم اینا نظرخودت چیه؟! وقتی فکراموکردم میگم! منتظرم....لبخندزدم و سرموتکون دادم!گارسون غذاهاروآورد.
هاله دوباره صدام زد:نفس میشه فرهادوصداکنی غذایخ میکنه!
میدونستم ازقصدمنومیفرسته پیشش!خودم هم همچین بدم نمیومد ولی خجالت میکشیدم!!!!!!
ازسرمیزبلندشدم و به محوطه بیرون رفتم.فرهادجلوی حوض ایستاده بود وغزل هم بغلش!چندلحظه ایستادم
ونگاهش کردم.پشتش به من بود.آروم جلورفتم وگفتم:غذاروآوردن.
سرشوتکون داد.غزل تو بغلش خوابیده بود.دستموجلوبردم تاغزلوبگیرم.چقدر بهم نزدیک بودیم!
بازبی جنبه شدما!!!باهم داخل شدیم.
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هاله -خوابیده؟!
په نه په!!
 -آره......

غزلو به هاله دادم.بیدارشد وباهم غذاخوردیم.نمیدونم چراانقدرخجالت میکشیدم به خصوص وقتی که میثم
هرازگاهی به من وفرهادنگاه میکرد و میخندید!!مثالقاشقشوباالمیا ورد وموقعی که داشت غذامیخورد بهم نگاه
میکرد!!بیچاره خل شده!!!
ولی فرهاد سرشوکرده بود توی بشقاب وفقط موقعی که میخواست نوشابه روبرداره یکم سرشوباالمیاورد!
منم که حواسم به همه جابود به غیرازخودم!!غذامیخوردم کبابا رو نصف میکرد اصالمعلوم نبود دارم چکارمیکنم!!
وقت خداحافظی رسید.وقت جدایی!کاش بازم میموندیم!
به اتاقم رفتم وواسه ی نازنین لحاف انداختم.نازنین غرزد:من روتخت میخوابم!
 تخت منه نمیشه!اگه ناراحتی بروتوی اتاق مامان اینامنم راحت ترم!باعصبانیت روی زمین درازکشیدوپتو رو هم روی سرش انداخت.بعدازچندثانیه سرشوبیرون آوردوگفت:
رزیتاروکه میشناسی؟!پشت سرم میشینه....انقدرحرف میزنه حالموبهم میزنه!همش برمیگرم میگم ساکت مگه
میفهمه؟!درباره همه چی حرف میزنه....پسرخالم رفت سربازی...داداشم نامزدکرد....دیروز با پسرعموم کافی شاپ
بودم....اه....
 توحواست به درس باشه! حواسم هس....اونایی روهم که شنیدم توی اوقات بیکاریمون بود...راستی معدلم21/82شد مبینادوستم20شدازبس که بش نمره دادن اه معلمهاهم که رواعصابم میرقصن!
نفسوبیرون دادم دیگه حوصله گوش دادن به نازنینونداشتم.اوهم بعدازیه مدت ساکت شدوخوابید!فرهادبدجوری
فکرمومشغول کرده بود...نمیگم که تاحاالبش فکرنکردم ولی این دفعه فرق داشت!چراغ خوابو روشن کردم دوست
داسشتم فکرکنم!
بایداخالقشوعوض کنه...نبایداینطوری رفتارکنه....دوست دارم خوشحال باشه بخنده ولی!...
برای بارهزارم چهرشوتوی ذهنم تصورکردم...موهای خوشحالتش که یکم باالداده شده
بود!...چشاوابروهاش....پوست سفید وبینیشو که خیلی دوست داشتم!!!!!!نه چاق بود نه الغروعملی!!
وااااای خدا بهشون چی بگم؟!جواب من که مثبته ولی نباید انقدر زود جواب بدم!اگه هم دیرجواب بدم مامان
وبابامیرن سمنان وبازطول میکشه تا اونابیان!اصالچه جوری بهشون بگم؟!کاش خودشون زنگ میزدن!فرهادهم که
بلدنیس خواستگاری کنه!!!خداکنه فرداهاله زنگ بزنه من جوابموبدم!!!!!
وااااای مارال وفریال!!!بایدبهشون خبربدم.فریال که مشهده...اشکال نداره اس ام اس میدم!چراغ خوابوروشن
کردم!آخر من این چراغ خوابومیسوزونم!!
نوشتم:دارم ازدواج میکنم!!
واسه هردوشون ارسال کردم.دستموزیرسرم گذاشتم وگوشی رو هم بغلم روی تخت!بعدازمدتی لرزید!بازکیه نصفه
شبی؟!!مارال بود!
 -باکی؟کی؟!
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 فرهادازم خواستگاری کرده!هنوزچیزی معلوم نیست.توبیداری؟! په نه په روحم داره اس ام اس میده! چرایهویی حاال؟! چه میدونم تو چرابیداری؟ خوابم نمیبره! راستشوبگو فکرت پیش ساسی جونته؟! آره... آخی نکنه هرشب تااین موقع بیدارمیمونی تا اس بده! نه بابا مگه من مثه بعضیادیوونم؟! درست صحبت کن! باشه بابا!به فرهادزودترجواب بده منتظرش نزار!! چشم دیگه امری نیست؟! چراجواب مثبت بدیا!!! اگه منفی بدم چی میشه؟! هیچی میگم خودفرهادخفت کنه! اوکی بابا بای!!خسته شدم چقدر امشب طوالنیه!
امشب شب یلدانیس؟!
یه لحظه ذوق کردم!سعی کردم به چیزاخوب فک کنم!...فرهاد!...دوست دارم بلند اسمشوصدابزنم!!!!بهش بگم.....
مثل اینکه دوباره جوگیرشدم!بالبخندبه طرف پنجره رفتم.ماه کامل بود!چه خوشگل!
توی اتاق قدم زدم.وا...این چی بود؟!
ااااا پای نازنینه که!خاک برسرم!االنبیدارمیشه توسرم میزنه!سریع ازاتاق بیرون رفتم تامچمونگیره!
روی مبل نشستم.فرهادببین چه جوری بیخوابم کردیا؟!
بازهم توی فکروخیاالتم غرق شدم!روی مبل درازکشیدم دستموزیر سرم گذاشتم ودیگه چیزی نفهمیدم.
 نفس نفس پاشوببینم!صدای جیغ جیغ نازنین توی گوشم پیچید.
 اه نازنین خدابگم چیکارت نکنه! بلندشومامان ایناهنوزنیومدن من گرسنمه! به من چه؟!برویه چیزی بخور!چالق که نیستی! پاشو حوصلم سررفت!روی مبل کنارم نشست.
 مگه ساعت چنده؟! یازده لنگ ظهره! -ااااااا خودت راحت خوابیدی نمیذاری من بخوابم؟!
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 توهم تااالن خوابیده بودی بسه دیگه!دادزدم  -وااااای ازدست تو!
نشستم.چشام میسوخت.خسته بودم.تمام جونم دردمیکرد.چندبارپلک زدم.
 خب حاالچه کاری ازمن برمیاد؟! صبحانه رو آماده کن! دیگه چی؟!!!!پاشوخودت یه چیزی آماده کن!مامان وبابارسیدن.
 بازچی شده؟! هیچی به نفس میگم صبحانه روآماده کن آماده نمیکنه!مامان روبه من کردوگفت:نفس پاشومیزوبچین....این کارارو که من نبایدبت بگم!
باعصبانیت بلندشدم.حال وحوصله نداشتم.دراتاقموبستم وخودمو روی تخت پرت کردم پتوروهم روی سرم
کشیدم.صدای مامانوشنیدم که داشت به بابا میگفت:
میبینی چه بچه ای تربیت کردی؟!یه ذره کارنمیکنه!
وای چه جوریقضیه فرهادوبهشون بگم
عین برق گرفته ها به طرف موبایلم هجوم بردم.احتماال فریال تااالن اس ام اسمو خونده بود.
رمزوزدم.دیدم بعله!20تاتماس بی پاسخ ازفریال5.....تاهم اس ام اس!باباترکونده!
اس ام اس اولوبازکردم:بافرهاد؟!کی بهت گفت؟!توچی گفتی؟!
اس ام اس دوم:چی شد چرا جواب نمیدی؟!
اس ام اس سوم:اه کجایی تو؟!
اس ام اس چهارم!:ای بترکی که انقدر خوابالوییی!!
اس ام اس آخر:جوب بده دیگه منوکشتی!!
خندیدم چقدرفضوله!!
نوشتم:همش الکی بود شوخی کردم!!!
کرم داشتم دیگه!!
سریع فرستاد:خاک برسرت حاالنصف شبی منوسرکارمیذاری؟!
 نه بابا جدی گفتم! خب زودترعین آدم بگو!مامانت ایناچی گفتن؟! اوووووه هنوز نگفتم بهشون به نظرت چه جوری بگم؟! از من میپرسی؟!من که تاحاالتجربه نداشتم!! حتمامن داشتم!!!!یه ذره ادب ندارن خودشون بزنگن بگن! حاالیه جوری بگو فقط بهم خبربده حاالحاالها هم اس نده خونه احسانشونم!!! -بعله دیگه همینه ماروفروختی به اون؟!!باشه بهم میرسیم!!!
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 -قربونت برم حسودجون!پس بای!

دیگه جواب ندادم.نازنین هم نزاشت خوابمونو بکنیما!!!
از روی تخت بلندشدم و روتختی رومرتب کردم.ازاتاق بیرون رفتم.وقتشه که بگم!!به آشپزخونه رفتم...نازنین داشت
صبحانه میخورد مامانم داشت غذادرست میکرد.برای اینکه نازنینوبفرستم پی نخود سیاه گفتم:
 نازی یه بازی جدیدتوی گوشیم ریختم نمیخوای بری بازی کنی؟ چرا بده!عجب رویی داره این دختر!
 بروگوشیموبیار.سریع به اتاق رفت وبرگشت.منم بازی روبراش آوردم.
دوباره به اتاق رفت.خداروشکر!
نفسی ازسرآسودگی کشیدم و به مامان گفتم:مامان یه لحظه میای؟!
مامان بدوناینکه ازکارش دست بکشه گفت:چی شده؟
حوصله نداشتم چهارساعت راضیش کنم تابشینه بعدش طفره برم وازاین جور کارا!!!شایدهرکی جای من بود
ازخجالت آب میشد ولی باال خره باید این موضوع گفته بشه یانه؟!!
 مامی یکی ازبچه هادانشگاه ازم خواستگاری کرده چی بش بگم؟!!مامان خیلی ریلکس گفت:کی هست؟!خونوادش کی اند؟!
 زیادنمیشناسمشون فقط بادخترخالش دوستمه. خب حاالچیکارکنم؟ میخوان بیان خواستگاری دیگه! ماکه نمیشناسیمشون توهم که سنت کمه االن چه وقت خواستگاریه؟! مامان درس خودش امسال تمومه...داروسازی هم میخونه...مامان باالخره روی صندلی روبرویی نشست وگفت:تواالن بایدبه فکردرست باشی نه این چیزا!
 حاالبیان خواستگاری...جواب که نمیدیم!خودم هم نفهمیدم باچه رویی این حرفوزدم!!!!!
مامان چشاشوریزکردوگفت:نکنه خبریه؟!دوسش داری؟!
دست وپاموگم کردم حاال وقت خجالت کشیدن بود؟!
 نه بابا! پس چه اصراری داری که بیان؟!باباوارد شد...منم دیگه چیزی نگفتم وبه اتقم رفتم...فقط باچشم وابروبه مامان فهموندمکه قضیه روبه بابابگه.
دیگه حرفم تموم شده بود پس لزومی نداشت گوشیم دست نازنین باشه!
گوشی روازدستش وسط بازیش قاپیدم!
اوهم عین دیوونه هاطرفم پرید تامنوبزنه!
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نازنین محکم به دستم زد.عجب آدمیه!روی تخت پریدم.اومدجلوتابازم بزنه ولی من بهش
لگدزدم!آهان...حالتوجامیارم!
دوباره به طرفم هجوم برد.پرتش کردم عقب!باباانرژی!!!گوشیم بازلرزید.اه....هاله بود!
نازنینوبالگدبیرون انداختم ودروقفل کردم.
جواب دادم:الوسالم!
 سالم عروس خانم خوبی؟وای چراعین پیرزناحرف میزنه؟!تااونجاکه من شنیدم پیرزناجوگیرمیشن ومیگن عروس خانم!که منم دقیقااز این
کلمه متنفرم!
 اااا هاله هنوز که چیزی نشده! خیله خب بابا....فکراتوکردی؟ من شماره خونمونومیدم خودت بامامان ایناصحبت کن.شماره رویادداشت کرد.بعدازاینکه گوشی روقطع کردم تازه یادم افتاد که مامان نگفته بود دعوتشون کنم یااینکه
پاشن بیان اینجا!واسه چی شماره رودادم....االن مامان دعوام میکنه!!همینه دیگه...همیشه بدون فک کردن کاری
روانجام میدم وآخرم پشیمون میشم!
دست به کمروسط اتاق ایستاده بودم که مامان دادزد:نفس اگه دستم بت نرسه!!!واسه چی نازنینو زدی؟
پاهام سست شد...روی زمین نشستم.حالم بدبود.چراهیچکس بهم حق نمیده؟!لعنت به تونازنین که باعث عذابمی!
صدای مامان میومد.سرموتوی تشک فروبردم.
 آرش چیکارکنم؟!تقصیرتوئه نازنین.نفس ...نفس...چشاموبازکردم.شکمم غاروغورمیکرد.داشتم ازگرسنگی میمردم.باباومامان ونازنین باالی سرم بودن!
این درمگه قفل نبود؟!
 نفس خوبی؟ آره چی شده؟! هرچی صدات زدم جواب ندادی نگرانت شدیم دروشکستیم ببینیم چی شده!!به ساعت نگاه کردم3بود!پس خواب بودم!!!!
دوباره سرموروی تخت گذاشتم.همه بیرون رفتن.
یه مکان شخصی هم داشتیم زدن درشوشیکوندن!حاالمن در این خراب شده روچه جوری درست کنم؟!
جون من بود واین اتاق!اگه درشوقفل نمیکردم که نمیشد!خوشم نمیومد کسی به وسایلم دست بزنه!آخه تجربه
داشتم!
وقتی مامان میومدتویاتاق من ونازی تاوسایلهای نازی روجمع کنه وسایالمنو بهم میزد!آخرم چیزام گم وگورمیشد!
سال آخری هم که خونمونوعوض کردیم واتاق منو نازی جداشد کنکورقبول شدم واومدم اینجا!
نتونستم ازاتاق خودم استفاده کنم!

ازروی زمین بلندشدم.سرم گیج میرفت.بیرون کسی نبود.به آشپزخونه رفتم ودریخچالو بازکردم.
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آخ جوووووون....مامان ساالدالویه درست کرده بود!
ظرفوبرداشتم وروی میز نشستم تا دلی از عزا دربیارم!
خداروشکرکسی نبود که بگه کمتربخورچاق میشی!بانون باگت....واااای داشتم ضعف میکردم!!!
اولین گازو که زدم حس کردم دنیارو بهم دادن!!بدجور گرسنه بودم!تند تند میخوردم....برای همین بعدازاینکه
دوتاساندویچ خوردم دلم دردگرفت!از این تجربه هازیادداشتم!همیشه دلم دردمیگرفت ولی هیچ وقت رعایت
نمیکردم.
مامان میگفت آروم تربخور ولی من گوش نمیدادم!!!
بلندشدم ویه لیوان آب خوردم.بعدهم به اتاقم رفتم.انگار انرژی گرفته بودم!
ازفرصت استفاده کردم و لپ تاپمو روشن کردم.از بس نازنین جلوم بازی کرده بود خسته شده بودم وحاال هوس
کرده بودم یکم بازی کنم!!!همین که startروزدم نازنین واردشد.برخرمگس معرکه لعنت!
کنارم نشست وباهیجان گفت:من عاشق این بازیم!!
لپ تاپو ازرو پام برداشت وگفت:بده من بابا بلدنیستی میسوزی!!
اگه ازش میگرفتم بازجیغ وداد راه مینداخت...نمیدونم این کی میخوادبزرگ بشه!!!!!!
از بیکاری متنفربودم....حوصلم بدجورسررفته بود....خونه خیلی ساکت بود...مامان وباباکه خواب بودن نازی هم
داشت بازی میکرد صدای بازی روهم قطع کرده بودم.حاالهمیشه تنهابودم این دفعه حوصلم سررفته؟!!!!!
باالخره همین که میدیدم این همه آدم تواین خونه هستن وخونه ساکته عصابم بهم میریخت!!
نفس میزنمتا!!!همچین میگه این همه آدم هرکی ندونه فک میکنه یه لشکرآدم توخونن!!!!
دوباره باخودم درگیرشده بودم!!!
زمان آروم آروم میگذشت.دلم میخواست بافرهادصحبت کنم!!!!!!!
همینه دیگه میگم این دخترو به حال خودش نزارین همین میشه دیگه!!!!!!!!!!!!!میره توخیاالت!!!
اااا خب فکرمه میره دیگه!!!
صدای زنگ تلفن بلندشد.به طرف تلفن دوییدم تا مامان اینا بیدارنشن ولی مامان زودتر ازمن ازاتاقش بیرون اومد
وتلفنو برداشت:
بله؟!
 سالم خودم هستم بفرمایید!وقتی دیدم بامن کار ندارن به اتاق رفتم!
مامان بعدازچنددقیقه به اتاقم اومد روبه نازنین گفت:نازنین برو.بابا میخواد بره بیرون اگه کاری داشتی االن برو.
نازنین باخوشحالی لباساشو پوشید ورفت.
مامان کنارم نشست وگفت:نفس خواستگارت زنگ زده بود!
تعجب کردم...یعنی هاله زنگ زده بود؟!مامان قبول کرده بود؟!هیجان زده شده بودم ولی نمیتونستم چیزی بپرسم.
 خب؟ هیچی مادرش بود...مادرهمین پسره فرهاده اسمش نه؟! -آره...
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 -گفت که آخرهفته میان!

خوشحال شدم....نزدیک بود پروازکنم!!
 ببینم من بهت گفتم شمارمونو بدی؟!!!!!وااااااای!حاال بیا ودرستش کن!!!
 آخه دوستم گفت بده منم دادم میگفتم نمیدم؟!! اشکال نداره حاال ولی دفعه بعدبپرس بعد بده!!!!! باشه.راستی به باباگفتی؟ آره... خب چی گفت؟ چی داره بگه؟!یه خواستگاره دیگه واسه همه میاد!من تو این سن کلی خواستگارداشتم!میان ومیرن دیگه!میان ومیرن؟!؟؟؟؟؟؟!اما فرهاد فرق داره!!!وای!من چه جوری بگم؟
مامان ازاتاق بیرون رفت...
اگه مخالف باشن چی؟!معلومه....االن که منو شوهرنمیدن...همین که گذاشتهبیان خودش خیلیه!!!
روی تخت خوابیدم وباخوشحال بالشمو بغل کردم وفشار دادم!
دوست داشتم بپرم هوا!!
بعداز یه مدت باباونازنین برگشتن...من توی حال خودم بودم.بلندشدم که برم بیرون ولی روم نشد از بابا خجالت
میکشیدم!!!
تاحاال تو چنین موقعیتی قرارنگرفته بودم!!
ولی آخرش چی؟!!
رفتم بیرون وسالم کردم.باباهم معمولی جوابموداد!!
پس میخواستی چه جوری جواب بده؟!!!
مامان ازآشپزخونه گفت:نفس تو الویه روخوردی؟!
 آره دیگه ناهارم بود!! ناهار توی یخچال بود....این واسه شام بود!چقدرم خوردی؟!نترکی دختر! گرسنم بود خب!نازنین دخالت کرد:تو فقط بخور!
 نیست تو کم میخوری!ازمن بدتری!روی مبل نشستم وکنترلو دست گرفتم...کانال....3....2...2آی فیلم....
هیچی نداشت....فقط چرت وپرت...واقعاعصاب خردکنه!!
کنترلو روی میزپرت کردم....کاش دیشب بیشترمیخوابیدم...امشب بایدتا2بیدارباشم!
خمیازه ای کشیدم ورفتم توی آشپزخونه...
 -ازاالن خمیازه میکشی؟!نمیخوای بیدارباشی؟
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 میخوام ولی اگه بشه!...یه خمیازه دیگه!!

فکری به سرم زد.اس ام اس!!برای مواقع بیکاری خیلی خوبه!!!
گوشی روبرداشتم وبه مارال وفریاالس دادم:عیدت مبارک!!سال خوبی داشته باشی!
مارال -مگه قرارنبود موقع سال تحویل اس بدی؟
 آخه اون موقع خطا شلوغه!االن دادم... راست میگیا...عیدتوهم مبارک!فریال -مرسی منم تبریک!
شام روخوردم وبه مامان گفتم میخوابم سال تحویل بیدارم کن.
یه ساعت هم باال سرم کوک کردم وگذاشتم تابیداربشم چون میترسیدم مامان بیدارم نکنه!
زینگ...زینگ....زینگ!!!
صدای ساعتوقطع کردم...ازاتاق بیرون رفتم...مامان وباباجلوتلویزیون نشسته بودن نازنین نبود...پس خوابیده!
یه ربع دیگه سال تحویل میشد!!ذوق کردم!...
جلوی سفره هفت سینمون نشستم ودعاکردم...
واسه مامان وبابا...نازنین...خودم....فرهاد !!دعاکردم که اونم توی اون لحظه به یادم باشه!
به صفحه تلویزیون خیره شدم2...2....3...4...5...2...7...8....1...20...
یوهوووووووووسال تحویل شد!!
بغل مامان پریدم وسال نوروتبریک گفتم....بعدهم بابا!
عیدی هم گرفتم!!البته ازنبود نازنین استفاده کردم و بیشترکاسبی کردم!!
دوباره رفتم که بخوابم!!
که چی؟!الکی که بیدارنمیمونن!!!
صبح باصدای نازنین بیدارشدم که داشت جیغ میزد...فهمیدم که مامان بیدارش نکرده واسه سال تحویل!!!بیخودنبود
که من ساعت کوک کرده بودم!!اگه به امیدمامان میبودم تا صبح هم بیدارم نمیکرد!
االنم قاط زده بود!!حوصلشونداشتم!!اگه میتونستم اونقدرمیزدمش تا ساکت بشه!!
بیرون رفتم...سعی کردم آرومش کنم.
 اشکال نداره نازی منم بیدار نشدم!خبری نبود که!! من میخواستم بیداربشم!باز عین بچه ها لوس شده بود.
 خب ساعت کوک میکردی!! حاالعیبی نداره بیاینبه مامان پری زنگ بزنین عیدوتبریک بگین!به مادربزرگها وپدر بزرگها هم عیدوتبریک گفتیم.
بعداز صبحانه نوبت عیددیدنی بود!
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من که حالشونداشتم...فقط منتظرپنجشنبه بودم که فرهادشون بیان!!!!
ولی خب چه میشه کرد؟!باید رفت!!
لباساموپوشیدم...مامان وباباسراینکه اول کجابریم داشتن بحث میکردن!!
یکی یکی فامیالمونو شمردم....تمام خاله های مامان وباباتهران بودن....بادخترخاله وپسرخاله!!!
این همه جابایدمیرفتیم؟؟!!!!!!!
باالخره تصمیم گرفتن ازخاله های بابا شروع کنن!
یکی درمیون!بابا...مامان....بابا ....مامان!
ماهم که عین ماست بایداین ور اون ورمیرفتیم!!
بعدازاینکه خونه چندنفرشون رفتیم ویک روزو پشت سرگذاشتیم دوباره برنامه هاشروع شد!!!
منم فقط دعامیکردم زودتر پنجشنبه بیاد!
مهمونیها باالخره تموم شد!!پنجشنبه هم رسید!!
قراربود ساعت7بیان ومن ازساعت 3حمام رفته بودم ومشغول آرایش بودم!!!
میخواستم یه لباس شیک وخوشمل بپوشم!!
تیپم همیشه اسپرت بود و یک شلوار لی وبلوز!!ولی اون شب فرق میکرد!!بایدیه ذره رسمی ترمیپوشیدم!!
مامانمو صداکردم تا نظربده.درکدوبازکردم وگفتم:
مامان چی بپوشم؟!
یه نگاه کوتاهی به لباساانداخت وگفت:هرچی دوست داری!!!!
همیشه اینجوری بود!!من به نظردیگران نیاز دارم خب!!
به نازنین گفتم چی بپوشم اوهم جواب سرباالداد!!!
مجبورشدم خودم یه چیزی انتخاب کنم!
یه شلوار کتان صورتی دمپا که تازانوتنگ بود و روی زانو چین میخورد وبعدگشادمیشد روانتخاب کردم!!یه بلوز تنگ
سرخابی یقه حلزونی هم پوشیدم!!موهاموخشک کردم.بدجوری پف کرده بود بااینکه زیرشال بود ولی بغالش فرفری
شده بود و همش بیرون میومد.
صدای زنگ بود!!هول شدم هنوز آرایشم مونده بود!!!
رژکالباسی ویکم ریمل و خط چشم!!!به رژگونه هم که نیاز نداشتم چون انقدرسرخ شده بودم که اگه میزدم خیلی
توچشم میومد!!
دستام عرق کرده بود!!
باالخره اولین خواستگارم بود!بااین سن کم خواستگار زیادداشتم ولی هیچ کدوم رسما نیومده بودن!!!!
صدای پدرومادر فرهاد وخود فرهاد بودکه میومد!!
استرس داشتم شدید!
بعدازچندثانیه ازاتاق بیرون رفتم وسالم کردم!
مادرهاله هم اومده بود!
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مادر فرهاد هم مثل دفعه قبل که دیده بودمش آرایش کرده بود ویه کت ودامن کرم وقهوه ای پوشیده بود.
پدرش هم بالبخندنگاهم میکرد!!
فرهادچقدر شبیه باباش بود!!!!!
کنارباباش سربه زیرنشسته بود وااای چه تیپی هم زده!!
خیلی خوشگل شده بود!کت وشلوار مشکی بابلوز سفید و کروات مشکی براق ک هخطهای سفیدداشت!!
تاحاال اینجوری ندیده بودمش!!
چقدربهش میخوره که دکترباشه!!!!!!
همین طورکه همه رو برانداز میکردم یهو سرشوباالآورد و نگام کرد!هم من بیشتر از قبل سرخ شدم هم او!!لبخندزدم
و کنار مامان نشستم.بعدازچندثانیه باچشم وابرو مامان رفتم چایی بیارم!!
نکنه چاییهارو بریزم!!
ااا...مگه باراولته!
نه ولی...
چاییهاروریختم ...دسته سینی رو محکم گرفتم تا نیفته!!یه نفس عمیق!!آروم آروم رفتم بیرون!!
دیده بودم که وقتی عروس میاد همه به به و چهچه راه میندازن!!ولی فامیالی فرهاد انگاراصال ازاین
کارابلدنیستن!شایدبه خاطراینه که تک بچه ئه واولین باره میرن خواستگاری شایدم ازمن خوششون نیومده!!
غلط کردن!!چشا مادرشو ازکاسه درمیارم بی شعور!!خود خواه!
همین طوربا فکرام درگیر بودم و چایی رو میچرخوندم!اول به بابای داماد!!...ای خدا چقدر چرت وپرت میگم امروز!!!
درحال برداشتن چاییش نگاهی مهربون بهم انداخت وگفت:مرسی عروس گلم!
نزدیک بود غش کنم!!!ولی فقط لبخند زدم!
قربونت برم بابایی که انقدر بی ریایی!!!
چی شد؟!!!بابایی؟!نفس میگیرم میزنمتا!!!
باشه حاال خوبه به زبون نیاوردم!!!
نه به زبونم بیار!!
فرهاد دوباره جدی شده بود!!ای خاک توی اون سرت انرژی منفی!!!!!سینی روجلوش نگه داشتم.فقط نگاش به چایی
بود یه تشکرکوتاه هم کرد!
دوباره رفتم پیش مامان...بیشتر بابای فرهاد صحبت میکرد!
همون بهتر که صدای اون مامان جای خالیشو نمیشنیدم!!
اااا چرابااین زن لجی تو؟!!
باالخره وقت این رسیدکه من وفرهاد به اصطالح سنگامونو وابکنیم!!!!!!!
اول او بلندشد!!بعدهم منو به طرف اتاقم راهنماییش کردم!!
چه دلهره ای داشتم من!!
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کنارش البته بافاصله روی تخت نشستم!بوی عطرش داشت دیوونم میکرد!!همون عطرقبلیه بود که زده بودم به
مانتوم!هنوزبوش مونده بود چون نشسته بودمش!!پس عطرمنو نمیزد!دلم گرفت!!
سکوت بدی بود....نه اون چیزی میگفت نه من!...آخه منچی بگم اون بایدشروع کنه!!
داشتم باخودم درگیرمیشدم که شروع کردبه حرف زدن!!
 فک کنم هاله راجع به من همه چیزوبهت گفته!فوراسرموتکون دادموگفتم:نه!!!
سرشوپایین انداخت!!...خب چیز زیادی هم همچین نمیدونستم!!!
 درسم امسال تموم میشه...کارمم که میدونی صبح تا ظهر...عصرتاشب بایدداروخونه باشم!!ایششش ازهمین حاالبگم دوس ندارم شوهرم کارش اینجوری باشه!پس کی خونه میای؟!!
خیلی خودموکنترل کردم تاچیزی نگم!!
فقط به حرفاش گوش میدادم!!تک بچه هم که هست!!پس خواهرشوهر و جاری که ندارم!!!!!اما همین مادرشوهره
خودش جاشونو پرمیکنه!نفس گیرسه پیچ دادی به مادرشوهرتا!!!
وای چقد صداشودوست دارم!!مردونه...کلفت...امادلنش ین!!!!
تنم مورمورمیشد!!!!!
 خب حاالشمابگید!!ای وای چی بگم؟!سعی کردم هرچی که اون گفته بود منم بگم!
 شماهم یه چیزایی ازمن میدونید!نه؟! نه!!ای مرگ ونه!!!
 خب من سال اولم...خیلی مونده تا پزشک بشم!!!بعدشم باید تخصصموبگیرم!!شماکه بادرسخوندنم مشکلیندارین؟!
 نه!ای!!!بلندمیشمیه چیزی ت میگما!!هی نه نه!!!زهرمار و نه!!!
بایدازهمون اول میخموبکوبم!!!!من آینده دارم واسه خودم!!!
بعدازیکم دیگه صحبت ازاتاق بیرون اومدیم.
همه بهمون نگاه میکردن!!آب شدم!!!!
بابای فرهاد گفت:چی شد؟!
فرهادبه من نگاه کرد منم نمیدونستم بایدچی بگم!!!به مامانم نگاه کردم.سرش پایین بود!!حاالمن چی بگم؟!!
ازتوی فیلمایاد گرفته بودم که بگم:هرچی پدرومادرم بگن!!
همه دست زدن وقرارشد جواب قطعی رومامان بهشون بعدابگه!!
مهمونا رفتن.خجالت میکشیدم ازمامان وبابا!!!حاالوقت خجالته دختر؟!!!
سریع به اتاقم رفتم.لباساموعوض کردم.مامان هم دنبالم اومد.
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 نمیخوای که به اولین خواستگارت جواب مثبت بدی که؟!!!نمیدونستم چی بگم!!
اره میخواستم جواب مثبت بدم!
 نمیدونم پسربدی نیستا!! به هرحال زوده برات که شوهرکنی!مردم چی میگن؟!باغرگقتم:مامان!!!!!
باتعجب نگام کرد!!عجب غلطی کردما!
 چیه؟!تو که هیچی ازاین پسرنمیدونی! یه چیزایی میدونم!! مثالچی؟!فکر کردم!!من چی میدونستم؟!!!.....هیچی!!!
 حاال!!ای وای من چم شده؟!چی دارم میگم؟!
 زنگ میزنم میگم که جوابت منفیه! ااا مامان صبرکن فکراموبکنم من که چیزی نگفتم! اگه توقبول کنی من به این زودی شوهرت نمیدم!حال بحث نداشتم!هیچی نگفتم...بایدراضیشون میکرد اما چطوری؟!
بایدازیه نفرراهنمایی بخوام!
نمیخواستم بیشرازاین فکرکنم.گرفتم خوابیدم!بیخیال دنیا!
صبح باخستگی بیدارشدم.ازهمین امروز میرم رو مخ مامان!!!
یهویادیه چیزی افتادم!نکنه مامان اینا پاشن برن سمنان!!من که نمیرم!یه جوری بایداونارم از رفتن پشیمون کنم!
فکرم خیلی ی آشفته بود.بایدیه عالمه کارمیکردم!عالوه برفک زدن بایدخونه روهم تمیز میکردم چون ممکن
بودهرلحظه یکی ازفامیالمون بلندشه بیاداینجا!ازجاروکشیدن بگیر تاچیدن میوه وشیرینی!
یاداین کارهاکه افتادم همون یه ذره انرژی هم که داشتم ازدست رفت!
خستگیمو در کردم و خمیازه ای کشیدم و بابی حالی به طرف دستشویی رفتم!
مامان بیدارشده بود!
خودشه بایداز مامان شروع کنم!!!
کنارش نشستم و قربون صدقش رفتم و شروع کردم به صحبت کردن!
مامان ازم دلیل میخواست که چراگیردادم به فرهاد!!
فک نمیکردم قبول نکنه!!
آخه فرهاد همه چیزداشت!پول...ماشین...خانواد� �....مدرک تحصیلی!!
این چیزاواسه مامان خیلی مهم بود ولی قبول نمیکرد اونم به خاطردلیلی مسخره!سن من!!
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بعداز صحبت بامامان آخرسرگفت:دربارشون تحقیق میکنم بعدش ببینیم چی میشه ولی بگم تاوقتی که درست تموم
نشه نامزدمیمونین!!
همینم غنیمت بود!!بلندشدم تا خودشیرینی کنم!!بوسیدمش و باشادی به اتاقم رفتم!!!
نازنین هنوزخواب بود!!با هیجان روی تخت پریدم که یهو داد زد:چته؟!!
اه وقتی نازنینو ازخواب بپرونی تایه مدت اخالقش سگیه!!
چیزی بهش نگفتم و خودمو زیرپتوقایم کردم که مثالخوابم!!
 آدمو از خواب میپرونه خودش میگیره میخوابه دیوونه!!!نمیخواستم باهاش دعواکنم و روزخودمو خراب و مامانو پشیمون کنم واسه ی همین فقط توی دلم جوابشودادم!!
بعدازاینکه که طمئن شدم نازنین دوباره خوابیده به طرف گوشیم رفتم!!
من اگکه این گوشی رونداشتم چیکارمیکردم؟!!
جون من بود و این گوشی!!
دوباره ارسال گروهی روزدم!!که هم به مارال اس بدم هم به فریال!!!
سرعت در انجام کارا رو حال کن!!!
نوشتم:دیشب اومدن خواستگاری جواب همه مثبته!!
توی دلم خندیدم و ارسال رو زدم!!
هرکدومشون یه چیزی میگفتم!یکی مارال میداد دوتافریال!!!دوتامارال میداد یکی فریال!!
دیگه قاطی کرده بودم که این اس ام اس مال کیه و بایدچه جوابی بدم!!با اس ام اسها درگیر بودم که مامان اومد.
 بلندشو!!چشات کورشد!!آخرموبایلوازت میگیرم!!!خوشم نمیومد مامان عین بچه ها باهام رفتارکنه!ولی برای اینکه خودنمایی کنم گفتم:
باشه مامان جون چشم!!!اینا گیردادن ول نمیکنن!!
 نکنه بااین پسره فرهاد دوستی؟! چی؟!!!2نه بابا این چه حرفیه!!اصالبه من میخوره این کارا!صدای نازنین از زیرپتومیومد که میگفت:اصال!!!!
دیگه نتونستم جلوی خودموبگیرم و دمپاییمو پرت کردم طرفش!!
اوهم بدترازمن دمپایی روگرفت ومحکم زد به پام!!یه لحظه فک کردم پام فلج شد!!!
جیغ زدم که مامان گفت:میگم بچه ای نگو نه!پس فرداشوهرت ازخونه بیرونت میکنه!!!!
توی دلم خندیدم وگفتم:غلط میکنه!!!
مامان با گفتن:نچ نچی!!از اتاق بیرون رفت.
یکم دیگه بانازنین دعواکردم و رفتم تا صبحانه بخورم!درحال غش کردن بودم!!!
تند تند صبحانه خوردم میخواستم یه جوری ازمامان بپرسم که کی به مامان فرهاد زنگ میزنه!!!
رو رو برم!!
همون طورکه سعی میکردم خونسردباشم رو به مامان گفتم:
مامان پس کی بهشون زنگ میزنی؟!!
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پشت چشمی نازک کرد وگفت :خجالت بکش نفس!!چقدرهولی!!
 همین جوری گفتم آخه هاله پرسید! بهش بگو قضیه یه عمرزندگیه قرارنیست که ماهمین االن جواب بدیم!یه ذره دندون سرجیگربزارین تو ودوستات!احساس کردم بی فایدس نمیشه از زیر زبون مامان چیزی کشید!
روزها پشت سرهم میگذشتن ومن همچنان درانتظاربودم!!!
مامان وبابا راضی شده بودن تمام عیدوتهران باشن!!پس این قضیه که حل شد!!میموند جوابشون!
یه روز توی اتاقم نشسته بودم که مامان گفت:نفس بهشون خبردادم که موافقیم!!
آخیش چه عجب!!!ایول!!!میخواستم ازخوشحالی دادبزنم!!!ولی خوشالیمو پنهان کردم!
 خب چی شد؟! قرار شد فعال یه صیغه محرمیت بخونیم بعدش عقد وعروسی!!!!راجه به پسره هم تحقیق کردیم پسرخوبیه!!بالبخندی گفتم:من که از اول گفتم!
باچشای گردنگام کرد!!!
من چراانقدرسوتی میدم؟!
میخواستم جمع وجورش کنم:یعنی من میشناختمش دیگه!!
چشاش گردترشد!
 توکه گفتی چیزی نمیدونی ازش!!!دوباره گند زدم!!.....نفس توهیچی نگی بهتره باورکن!
 مامان باالخره همکالسمه....یه چیزایی میدونستم دیگه!!نازنین واردشد!!
ایول نازی یه جابه دردم خوردی!!!!
مامان باپشت چشمی ازاتاق خارج شد!
منم نمیدونستم خوشحالیمو چه جوری خالی کنم پریدم بغل نازنین وبوسش کردم!
محکم فشارش میدادم واو هم دادمیکشید!!!
باکلی نیشگونی که ازم گرفت دستم دردگرفت و شل شد.خودموکنارکشیدم!
 چیکارمیکنی؟!!معلوم هست؟!!!!اه!.... یه ماچت کردم دیگه!بیامنو بکش! خل!کم داره! خل خودتی!بالب و لوچه ای اویزون کتاباشوازکیفش بیرون اورد!
 نچ نچ نچ!روزآخریادت اومده؟!! اوال به توربطی نداره دوما روزآخرنیست وهنوز چندروز دیگه وقت دارم سوما به جای حرف زدن بیاکمک! -دیگه چی؟!!!!!!

57

گمشده ای در رویا – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

ازروی تختم بلندشدم که برم بیرون درهمین حال گفتم:خودت بنویس اخرسرهرچی بلدنبودی بپرس!
چه سخته!خودم یه عمرتکلیف عیدنوشتم تازه رفتم راحت بشم که این گیرداده!!
اون عیدهم تموم شد!!مامان اینارفتن...دوباره دانشگاه و امتحانای طاقت فرسا!!!!
توی همین روزها اصالبا فرهاد رفت و آمد وسالم علیکی نداشتم!!!فقط یهدفعه ازهاله شمارشوگرفتم تا یه روزبریم
باهم آزمایش و کیک بگیریم!
کارای تزیین و چه میدونم ازاین جورچیزاروبایدباهاش هماهگ میکردم!
هاله هم باشنیدن جواب مثبت ما خیلی خوشحال بود وهمش بهم زنگ میزد که بریم خرید وازاین جورچیزا!!
امتحانهاهم تموم شد وفرهادفارغ التحصیل میشد!!
قراربود مامان اینا چندروز بیان تهران تاهم حال وهوای نازنین عوض بشه هم آماده بشه واسه کنکور و من و فرهاد
هم بهم محرم بشیم!!!ذوق زیادی داشتم!!شادی وصف ناپذیر!!!به خصوص که فریال ومارال هم درشادی من شریک
بودن وحتی بیشترازمن خوشحال بودن!!فریال به خاطرمن یه هفته رفتنش به مشهد رو عقب انداخته بود.بااینکه فقط
یه صیغه محرمیت واسه ی سه ماه بود ولی یه جشن کوچولوهممیگرفتیم!واسه همین فریال میخواست بمونه!وحتی
ازدیدن احسان گذشته بود!!!!!
وقتی هیجانشونو برای این جشن میدیدم بیشترهیجان زده میشدم!!
قرارگذاشته بودیم تا باهم بریم یه لباس خوشگل بخریم!!
توی انتخاب لباس برای اونشب وسواس زیادی داشتم!!نمیدونستم چه لباسی مناسبه!!
تصمیم گرفتم یه لباس شیکو یکم لختی بخرم!لباسای زیادی بودکه میخواستم بپوشم و خوشم اومد...ولی یکی رنگش
بدبود.......یکی خیلی کوتاه بود!
یه لباس سفیدومشکی کوتاه چین دار دکلته روامتحان کردم...یه بلوز دامن صورتی که دامنش دنباله داشت ولی توی
تنم خوب نبود!دامنش ساده بودیکم مدل نداشت!صاف تاپایین رفته بود.
آخر بانظرای مارال و فریال یه پیراهن سفیدمایل به شیری که تاروی زانو تنگ و کوتاه وچین دار بود و بغلش یه گل
بزرگ از همون پارچه داشت وپشتش بلندودنباله داربود رو خریدم.
واسه آرایشگاه هم نوبت گرفتم در حالی که اصالنمیدونستم فرهاد چیکارمیکنه...چی میپوشه...قراره چیکارکنه؟!!!!
بیخیال فرهادشدم بزارهرکاری میخواد بکنه!!
مهمونی هم توی خونه ی اونابود.پس مشکل تمیزکاری وازاین جور حرفارونداشتم!
پنجشنبه رسید!مثل روز خواستگاریمون استرس داشتم!هاله هم باما به آرایشگاه میومد.بهم گفت که فرهادمیاد
دنبالمون.
آرایشگر موهامو فندقی کرد و یکم هایالتهای طالیی ازتوش درآورد.آرایش تند و برنزه هم کردم.ابروهامو کوتاه و
پهن برداشت!
چقدربهم میومد!
موهام روهم شنیون شلوغ درست کرد.پشتش همش سیخ سیخی بود!بغلش هم گل سفید گنده زد!
هاله هم موهاشوجمع کرد.یه پیراهن صورتی کمرنگ کوتاه پوشیدمثل رنگ رژلبش!
مارال موهای صافشوفر شیش ماهه کرد!پیراهن جذب مشکی هم پوشیده بودکه تاباالی زانوش بود.
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فریال موهاشو شنیون کردو یه گل نگین دارکوچولوهم بغل موهاش زد!لباسشم آبی آسمانی بود که به پوستش خیلی
میومد!
لباسمو پوشیدم.یه شنلم داشت.اه ازشنل بدم میاد ولی بایدبپوشم!!
منتظرفرهاد توی آرایشگاه نشسته بودیم!تااینکه اومد!
ازآرایشگاه بیرون اومدم.دیدمش....بی احساس نگام میکرد!درجواب سالم من فقط سرشوتکون داد.این پسرچشه؟!!!
هاله ومارال وفریال کوچه رو روی سرشون گذاشته بودن بس که جیغ ودست زدن!!!
توی پرشیای سفید فرهادنشستم.بی شعور در روهم برام بازنکرد!
باحرص دروبستم.
 یواشتر شیکوندیش! خوبه حاالبااین ماشینت!!نمیدونم چی شدکه اینو به زبون اوردم!همیشه توی دلم فکرمیکردم ولی حاال گندزده بودم!!!
فقط به طرفم برگشت ونگام کرد.منم به روبرو خیره شدم که حرکت کنه!
هاله برای اینکه جو رو عوض کنه گفت:فرهادنمیخوای آهنگ عروسی بزاری؟!بادا بادا مبارم بادا!!!!
خندم گرفت فرهاد ولوم روباال برد.یه آهنگ غمگین!اشکم داشت درمیومد.
مارال دستشواز عقب آورد جلو وگفت:این چیه گذاشتی؟!!دلمون گرفت!!
خاک برسرم هنوز هیچی نشده ایناهم باهاش اینجوری صحبت میکنن!!!!!!!!!!!!!!
مارال زد آهنگ بدی!!
 همه دست!!!پشتیادست میزدن و میخوندن!
منم خیلی خوشحال بودم ولی چیزی بروز ندادم!
فرهاد ماشنیو توی پارکینگ پارک کرد.
همه پیاده شدن ولی من همون جورنشسته بودم تا فرهاد دروبرام باز کنه فرهادکالفه شد نفسشومحکم بیرون داد و
دروبازکرد منم پاموباعصبانیت بیرون گذاشتم که پیاده شم فرهاد درونگه داشته بود همین که خواستم بایستم پام به
لباسم گیر کرد و باصورت داشتم میرفتم طرف زمین که فرهادمنوگرفت
دستش روی شکمم بود یکم خم شده بودتاتعادلشوحفظ کنه وگرنه اونم بامن می افتاد اطرافونگاه کردم کسی نبود
االن فکرمیکنه ازقصدبود
صاف ایستادم داشت نگام میکرد وحتماتوی دلش میگفت چه دختربی عرضه ای!
خجالت کشیدم وگفتم :ببخشید
اوهیچی نگفت همون طورنگاه میکرد.
منم ازفرصت استفاده کردم و سرتاپاشوبراندازکردم.
از بس اعصابمو خردکرده بود یادم رفته بود چی پوشیده.
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کت و شلوار سفید باکفشهای براق تمیز مشکی بابلوز مشکی و کروات رنگ لباس من که گلهایی محوداشت یعنی
پارچش طرح داربود
چه شیک شده بود موهاشو ژل زده بود وهمه رو باالیی سیخ کرده بود
یه لحظه خم شد میخوادچیکارکنه؟.
دنباله دامنمو ازتوی ماشین کنارزد ودروبست.
 لباسام. کجاس؟ عقب بود.به عقب ماشین نگاه کردوگفت :اینجاکه چیزی نیست حتمابردن.
جلوترراه افتاد منم دامنمو گرفتم و دنبالش رفتم.
نزدیکای در ورودی بود که ایستاد.
کنارش ایستادم که باهم واردبشیم.
دروبازکرد همه نشسته بودن.
باهاشون روبوسی کردم و کنارفرهاد روی مبل روبروی عاقدنشستم.
صیغه خونده شد فرهادیه سرویس خوشگل سفید واسم گرفته بود.
خودش گردنم انداخت.
بقیه هم یه چیزایی دادن به هرحال عقدکه نبود.
عاقدکه رفت من یکم پیش فرهادنشستم.
احساس کردم خیلی ضایعیم.
همونجور شنل روسرم بود.
بلندشدم و یه ببخشیدگفتم وبامارال وفریال رفتیم اتاق فرهاد.
شنلمودرآوردم موهامو مرتب کردم .
 چه جیگری شدی نفس خوش به حال فرهاد.باناامیدی روی صندلی نشستم وگفتم کیه که قدربدونه؟!
 خیلیم دلش بخواد!یکم به خودم توی آینه نگاه کردم وگفتم:
بریم؟
مارال خندیدودستشوجلواوردوگفت :بریم
باهم پایین رفتیم.
فرهادهنوز روی همونمبل نشسته بود و شربت آلبالومیخورد.
آخ چقدرتشنمه!
ازمارالشون جداشدم وپیشش نشستم دوباره براندازم کرد.انگارمیخواست ازانتخابش مطمئن بشه.احساس کردم
میخوام خفه بشم.نگاشودوست داشتم ولی نمیتونستم تحمل کنم.
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لیوانشومحکم روی میز کوبید عصبانی شدم.
 چته؟!!دوباره همون نگاه تند...
واای نه توروخدا
خیلی بدحرف زدم؟
کم کم مهمونااومدن ماهم بلندشدیم تاسالم کنیم.
تازه متوجه شدم خونه چه برقی میزنه!
دور مبلی که مانشسته بودیم پرازگلهای صورتی قرمز و کرمی بود.
نازی روببین!!
موهاشوجمع کرده بود و نصفی رویه طرف ریخته بود.پیراهن کوتاه مشکی که بغلش به تورسفیدگل درست کرده
بودن پوشیده بود.رفتم بغلش کردم و بهم تبریک گفت.نگاهی به بقیه انداختم.
دیگه کیابودن؟
اه سمیرا ضدحال!
نکنه فرهادو دوست داره؟
اون وقت من میدونم و اون!!!
بابای فرهادو دیدم که داره میاد طرف من و فرهاد....
صدای آهنگ کم شد!
نفسهای توی سینه حبس!!!
دیگه زیادی شلوغ شکردم!
ولی باصدای باباش همه بهمون خیره شدن!
دستموگرفت وگفت:این یه هدیه ازطرف فرهاده!
توی دلم گفتم پس چراخودش بهم نمیده!!!!!
بالبخندنگاش کردم چقدراین پدرماهه!
دستموگرفتم.بادیدن حلقه ی سفیدی که یه طرفش نگینهای مشکی داشت و طرف دیگرش نگینهای سفید و باهم
گره خورده بود خشکم زد!راستی راستی عروس شدم!!!؟
باباش دستموگرفت وحلقه روتوی دستم کرد.همه دست زدن.مارال سوت می زد.نازنین هم ذوق کرده بود.ولی
نگاههای فرهادعذابم میداد.یه چیزی بودکه نمیدونستم چیه!ضربان قلبموتندمیکرد.ولی ازاین میترسیدم که توش
عشق نباشه.
حلقه توی دستم برق میزد.به ناخنام نگاه کردم.الک کرم روش زده بودم و یه حلقه هم به یکیشون آویزون کرده
بودم!
جلواومم وپدرفرهادوبغل کردم وبوسیدم.خوشحال بودم.
دستموگرفت و باهم به وسط سالن رفتیم.
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دوباره آهنگ شروع شد.باهم رقصیدیم.دستموگرفت و یه چرخ زدم!بقیه هم دورمون حلقه زدن.وسطای آهنگ
باباش منو بوسیدورفت!بامارال وفریال هم رقصیدم وکلی شفت بازی درآوردیم سه تایی!!!باآهنگهای تند وخفن
میرقصیدیم ومیخوندیم!چه حالی داد!یه قرایی میدادیم که نگو!
آخرشم که خسته شدیم هردوشونو محکم بغل کردم!
دنبال فرهادگشتم.بادوستاش داشت میرقصید.چه بلدم هست!
روی مبل دونفره سه تامون نشستیم!
مارال گفت:ببینم چراعروس دومادازهم جدان؟!یکی اینجایکی اونجا!چه وضعشه پاشوبینم!!
دستموگرفت ومنوبردپیش فرهاد!
 آقاداماد شماعروستونو ول کردین به امان خدا!؟دستمو توی دستش گذاشت وگفت:بفرمایین!قدرشوبدونین!
داشتم اب میشدم!این چه حرفیه که میزنه؟!
فرهادلبخندزد!آخ جونم!چه لبخند نایسی!
دستشو گذاشت دورکمرم.منم دستامو دورگردنش حلقه کردم...باهم تانگو رقصیدیم!
چه حس خوبی بود!توی بغلش بودم!بااینکه نمیخندید بااینکه چیزی نمیگفت ولی خوشحال بودم ازاینکه کنارشم!
آهنگ تموم شد.فرهادسریع خودشوازمن جداکرد.پسره ی...ای باباهرچی من میرم هیچی بش نگم نمیشه!
تقصیرخودشه که انقدرضدحاله!
همه واسمون دست زدن.فرهاد به طرف مبل رفت.منم رفتم!عین مجسمه.
مامان وبابای گل خودم اومدن پیشمون.مامان لباس مشکی دنباله دار که روش اکلیل داشت پوشیده بود وموهاشو
شنیون کرده بود.باباهم کت وشلوارمشکی باکروات مشکی و بلوزسفید!چقدربهم میان!من و فرهادم انقد بهم میایم؟!
مامان -نفس نمیرین آتلیه؟!من وقت گرفتما!
تااونجایی که اخالق فرهاددست من بود ازاین قرطی بازیاخوشش نمیومد!ولی من شدیدا عاشق اینجورچیزابودم!
به فرهادنگاه کردم فوراگفت:چرا...االن بریم؟!
 آره... باش!...بلندشد.منم سواستفاده کردم وگفتم:میری باال شنل منم بیار!
خیلی خودمونی شدم دیگه!
به رویخودم نیاوردم.بعدازچنددقیقه اومد!چه حرف گوش کنم هست!
اا دستش خالیه که!!!
بی تربیت نیاورده!
 جلوماشین منتظرتم! پس شنلم کو؟! -توی اتاقم!
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دندوناموروی هم فشاردادم وگفتم:صبرکن االنمیام!بدون من نری جلوماشین زشته!
روی صندلی نشست مثالمنتظرمه!یه کلمه حرف نمیزنه!همش بایدازش حرف بکشم!
پاهامو محکم روی پله ها میکوبیدم!این پاشنه های لعنتی هم پاهاموشکوندن!
سرراه مادر فرهادو دیدم!
چقدرازاین زن بدم میادمن!!
یه حس بدی بهش دارم!نمیدونم چرا؟!!!
شنلمو برداشتم و روی سرم انداختم.فرهادمنتظربود.ازبق یه خداحافظی کردیم و رفتیم.
توی راه به بخت بدخودم لعنت میفرستادم2
همه ازدواج میکنن...منم ازدواج میکنم!همه شوهر دارن منم دارم!
منتها واسه من بابقیه فرق داره.تو چه بدبختی گیرافتادم!
یه لحظه آرزوکردم که کاش عاشق یه نفردیگه بودم!یه نفرکه دوسم داشته باشه!
احساس کردم یه نفرقلبمو چنگ میزنه...گلوم میسوزه...چشام درحال اتیش گرفتنه!
وباالخره اشکام سرازیرشدن.نزاشتم فرهادبفهمه...بایه حرکت پاکشون کردم ولی انگار اونا قصد رفتن نداشتن!
یکی را می خواهم ،که من را بخواهد و او را نخواهم
که دل ببندد و دلش را له کنم.
که دوستم بدارد و دوستش نداشته باشم.
که اصرار کند بمانم و ول کنم بروم.
که امیدش باشم و ناامیدش کنم.
که غرورش را برایم بشکند و دلش را برای هیچ بشکنم.
که بماند :با گذشته اش با من ،و بروم :به آینده ام بی او
می خواهم برود گوشه ای کز کند،
داغان شود ،مچاله شود ،سرخورده شود،
نابود شود ،افسرده شود ،بیاید یک وبالگی راه بیاندازد،
چند وبالگ راه بیاندازد
هر روز چندین نوشته برایم بگذارد و من هفته ای ،ماهی یک بار بروم و نیم نگاهی به آنها بیاندازم
کسی می خواهم که برایش مهم باشم ،که برایم مهم نباشد
که شکستنش را ببینم و دم نزنم
دوست دارم تجربه کنم،
آن کسی که برایم مهم بود ،که برایش مهم نبودم،
که شکستنم را دید و دم نزد
وقتی نوشته های من را می خواند چه حسی داشت...
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یه نفسی ازسربیچارگی کشیدم!همراه بافرهاد پیاده شدم.باژستهای خفن عکس گرفتیم!حیف که فرهادتوهیچ
کدومشون نخندید!خنده منم کم کم ازرولبام محوشد!اینم شوهره که من دارم؟!واال!
چندتاازعکسارودادم تا بزرگ کنن میخواستم بزنم به اتاقم!فرهاد دیوونه که اصالنظرنداد کدومو بزرگ کنیم!به
درک!دوباره توی آرزوهام گیرکردم!کاش فرهادم عین فرهاد کوهکن عاشقم بود!
ازاین آرزو واقعا خندم گرفت نزدیک بود غش کنم!
چه میشه کرد؟!آرزو برجوانان عیب نیست!!
دوباره به خونه برگشتیم مهمونا بیشترشده بودن.احساس کردم شوروهیجان جمع بیشترشده!
همین که پاموتوی پذیرایی گذاشتم رفتم وسط!بافرهادموندن فایده ای جزفکروخیال و ناراحتی نداشت!بادوستام حال
کردم!بانازی ومامان باباهم رقصیدم!
فرهاد هم بادوستاش اومد وسط.دوباره باهم رقصیدیم.
فریال کیکو آورد.مارالم چاقو رو!بیشعورپنجاه تومن از شوهرم قاپید!
وقتی ازش چاقو روگرفتم گفتم:بعدا بایدپسش بدیا گفته باشم!
ابروهاشوباال انداخت و بالبخندرفت!
بافرهاد کیکو بریدم.اولی هم خودم چنگالو برداشتم و جلودهنش بردم!چون میدونستم خیلی شکموئه و طاقت
گرسنگی نداره شروع کردم به اذیت کردنش انقدرکیکو بهش ندادم تا دهنش آب افتادبیچاره!دلم براش سوخت و
باخنده چنگالوتوی دهنش بردم!
اوهم تالفی کرد!خودمم دلم آب شد!چه کیکی بودا!
یه قلب خوشگل باگلهای صورتی مصنوعی دورش!زحمت انتخابشم باخودم بود!
گلهای طبقه دومش هم تا روی کیک طبقه اول کشیده میشد!شام روهم خوردیم.
مهمونارفع زحمت کردن!
منم رفتم توی اتاق فرهاد تا لباسامو عوض کنم!
آخه یکی نیست به من بگه خجالت نمیکشی بدون اجازه سرتومیندازی پایین میری تو اتاقش؟!
توی آینه به خودم نگاه کردم.حیفم اومد تمام موها و آرایشموبهم بزنم!فقط لباسامو عوض کردم و مانتو
وشلوارپوشیدم ولی موهام زیرشال خیلی بدجور بود!
وسایلموجمع کردم.چقدرخرت و پرت آورده بودم!
درحالی که خمیازه میکشیدم رفتم پایین.
مامان و بابا منتظرم بودن.
پدرفرهاد:دخترم امشب پیشمون میموندی!
خجالت کشیدم!چه چیزا!البته واسه ی اوناکه مهم نبود باالخره به این چیزااهمیت نمیدادن ولی من خجالت میکشیدم!
بالبخندگفتم:نه دیگه مزاحم نمیشم دستتون دردنکنه!
بغلش کردم ومحکم ماچش کردم!آخییییش چه چسبید!
یه حس خوبی به باباش داشتم!برعکس مادرش!
جلورفتم وباتظاهرمادرشم بوسیدم.اونم خیلی باکالس گفت:بیشتربیاپیشمون عزیزم!
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تودلم گفتم:خودتی!

ولی لبخندزدم وگفتم:حتما!شماهم بیایدپیش ما!
ایییییییش صدسال سیاه نیا!
فقط لبخندی مصنوعی زد.
حاالبایدبافرهادچیکارمیکرد م؟!!نگام بهش افتاد.کتشودرآورده بود ودست به سینه نگام میکرد.
آب دهنموبه سختی قورت دادم وگفتم:خداحافظ.
 خداحافظ!مامان وبابا هم خداحافظی کردن وباهم رفتیم بیرون.
مامان همش ازخانواده یفرهاد وفامیالشون میگفت من اما فکرم پیش فرهادبود.
به رفتاراش فکرمیکردم...به نگاهاش!
موبایلمودرآوردم به اسمش که توی گوشیم سیوبود نگاه کردم.به شمارش!
چقدربهم آرامش میداد!
سرمو به شیشه تکیه دادم!بیرونو نگاه کردم چه شب قشنگی بود!
چشامو رو هم گذاشتم.یادمحمد افتادم.توی مهمونی بود ولی این دفعه نگاهش طرف سمیرابود!!
چقد هیزه!البته سمیراهم همچین قیافه نداشت!به هرحال خوشحال بودم ازاینکه دیگه دنبال من نیست!فقط رابطش
بافرهاد سردترشده بود!این چه معنی داشت؟!
نمیخواستم بیشتراز این فکرمو بهش مشغول کنم.شیشه روپایین دادم.چه هوای خوبی بود!
باتمام وجودم نفس کشیدم!چه حالی داد!انگاریه عمره نفس نکشیدم!
دلم میخواست به فرهاد اس ام اس بدم ولی روم نمیشد!اصال چرامن بایدبهش بدم؟!اون بده!ندادم که نداد!
ولی ته قلبم یه اس ام اس ازطرف اون میخواست!
ول کن ته قلبتو بابا!!!!
دستم به طرف گوشی کشیده شد که صدای نازنین منو ازاین حرکت بازداشت!
 میگم نفس امشب خیلی خوشگل شده بودیا!خندیدم!کاش یه نفردیگه این حرفوبهم زده بود!!!
ااا بازشروع کردی!؟!!
ببخشیدمن چرت وپرت زیادمیگم!
 توهم خیلی خوب شده بودیا!آهی کشیدوگفت:حیف که نشدابروهامو بردارم!!
زدم روی دستشوگفتم:بزارمدرسه کوفتیت تموم بشه برمیداری!
مامان -ااا نفس به جای اینکه راهنماییش کنی منحرفش میکنی!؟
اوا!کی مامان صداموشنیدمن که آروم گفتم!!!!!
 باالخره که بایدبر داره نه؟!!!!!! -معلومه!
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نازنین ازاینکه ازش طرفداری کرده بودم خوشحال بود!
منم خوشحال بودم که نازنین باهام حرف زد وبه فرهاداس ندادم!!!بعضی وقتایه کارایی میکنم که پشیمون میشم!یه
نفربایدجلومو بگیره!
بقیه راهو خوابیدم.واقعاخسته بودم.اگه بیدارمیموندم ازفکروخیال دیوونه میشدم!
از بس که به فرهادو خانوادش فکرمیکردم!
وقتی رسیدیم نازنین منو بیدارکرد.
لباسامو جابه جاکردم...آرایشموپاک کردم ولی هنوزموهام همون جوری بود!
خیلی خوشگل شده بود!رنگشودوشت داشتم!
باالخره ازشون دل کندم وباکمک نازنین گیره هاروبازکردم.نازنین همش درباره ی مهمونی صحبت میکرد.
 اون دختره که موهاش کوتاه بود کی بود...همونی که لباس بنفش پوشیده بود. نمیدونم کیو میگی!موهام بهم چسبیده بود حوصله حرفای نازنین روهم نداشتم واسه همین رفتم حمام.
زیر آب داغ انرژی گرفتم.خیلی احساس خستگی میکردم.سرحال شدم.
وقتی به اتاق برگشتم دیدم نازنین روی تختم خوابیده.میخواستم یه لگد بهش بزنم.میدونستم فیلمشه و خودشوالکی
زده به خواب ولی گفتم گناه داره بزارخوش باشه!
لباسامو تنم کردم.
حاالچه جوری موهاوخشک کنم؟!
همه خواب بودن.االن بیدارمیشن!
تصمیم گرفتم خیسشون بزارم.یه ذره باحوله خشک کردم.ولی اونقد خسته بودم که نمیتونستم صبرکنم بیشترخشک
بشن.
بافتمشون و خوابیدم.
صبح ازخیسی بالشم بلندشدم.
حالم بهم خورد.تمام گردنم خیس بود!خیسی ازموهام بود.
ساعتونگاه کردم.هشت بود.
هرچقدرخوابیدن بسه!
فورابلندشدم وموهامو بازوخشک کردم.
راحت شدم!مثل همیشه فرخورده بود اما این دفعه بیشتروبامزه تر.
رفتم بیرون.مامانو دیدم که داره ازاتاقش خمیازهکنان میادبیرون!
 صبح بخیر.منم بیدارت کردم!؟ نه بیداربودم!مامان هیچ وقت زیادنمیخوابید.خیالم راحت شد!
باهم صبحانه خوردیم.
 -نفس مادیگه امروزبرمیگردیم.مواظب خودت باشیا!
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دوباره سفارشها ونصیحت های مامان شروع شد!
سرمو پایین انداخته بودم و فقط گوش میکردم2بعضی اوقات باشه ای هم میگفتم!
عصرهمون روزمامان اینابرگشتن.
نازنین میخواست بمونه به خصوص که تعطیلم بودن و لی خداروشکر مامان موافقت نکرد و گرنه من بیچاره بودم!
بیکار روی مبل نشسته بودم که یادسانازافتادم بهش زنگ زدم تا خبرنامزدیموبدم!
 خیلی نامردی نفس.فقط اگه دستم بهت برسه میدونم باهات چیکارکنم!االن داری میگی؟ خب چیکارکنم عزیزم!؟مهمونیمون که اونقدرمهم نبود قول میدم واسه عروسی دعوتت کنم! زحمت نکش چون من نمیام! خیلی بدی!بلندخندیدوگفت:واقعاچی فکرکردی؟!معلومه که من میام!اگه من نباشم که نمیشه!
 بعله!میدونم!شمااصل کارین! آهان حاالشد! خب چه خبرازدانشگاه؟!تونمیخوای ازدواج کنی؟!! نه دختر!من مثه تو عقلمو ازدست ندادم! نه جدی! نه بابا! پس من خیلی هول بودم! معلومه! دیگه چیکارمیشه کرد!؟وقتی به این نتیجه رسیدم که خیلی دیرشده!بعدازکلی خنده تلفنو قطع کردم.
فریال و مارال چنددقیقه دیگه میرسیدن میخواستیم یکم پیش هم باشیم و بحرفیم چون فریال میخواست بره مشهد.
بلندشدم تاخونه رومرتب کنم.
هوس کیک هم کرده بودم ولی تاحاال تنهایی نپخته بودم!
تصمیم گرفتم این دفعه بپزم!حاالیه چیزی میشه دیگه!
طرز تهیه شو ازمامان یادگرفته بودم.وسایل الزم روهم داشتم.فقط بایدمخلوطشون میکردم!
مایه رو توی قالب کیک ریختم!چه کیکی بشود!
توی فرگذاشتمش ومشغول درست کردن شربت شدم!ازبیکاری آدم چه کاراکه نمیکنه!
هنوزشربتو توی لیوان نریخته بودم که صدای زنگ دربلندشد!
بامارال و فریال احوال پرسی کردم.شربتارو همونجا ول کردم.گفتم کیک که آماده بشه میارمشون.
روی مبلها کنارهم نشسته بودیم و حرف میزدیم.
 نفس بوی چیه؟ -دارم کیک درست میکنم!
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 اوهو!چه غلطا!چشم غره ای بهش رفتم .
 -بگوببینم چه خبرازساسان؟

 هیچی!پسره جای خالی یه عذرخواهی بلدنیست! توچراعذرخواهی نمیکنی؟ واسه چی عذرخواهی کنم!؟حواسم نبود که اصالمعلوم نبود ایناواسه چی قهرکردن!
روبه فریال گفتم:تواز احسان چه خبر؟!
 نمیذارین برم ببینمش که!ایشاالفرداکه رفتم بهتون میگم!توبگو ازفرهاد کوه کن! بیخیال فرهاد...آدم نیست که!خبری هم ندارم!مارال من فردامیرم عکسامونومیگیرم توهم بیا! چرابا فرهادنمیری؟!اصالدلم نمیخواست باهاش صحبت نم.یه جورایی معذب بودم.زنگ میزدم میگفتم بیابریم عکسامونوبگیریم!؟نمیشد!
 میخوام باتو برم...فریالم که نیست...میای یانه؟! معلومه که میام!میخوام ببینم اون فرهادزهرماری چه شکلی افتاده!بلندشدم تاکیکوبیارم.
همه چیش خوب بود!یه بویی داشت که نگو!
فقط پف نکرده بود!!
باشربت به هال بردمش.
 این چیه!؟ آجرپاره ئه!کیکه دیگه! جلل خالق تاحاالکیک اینجوری ندیده بودم!مارال همین طورنگاش میکردو حرف میزد!شایدتعجبش ازقطرش بودکه کم بود!
 فکرنمیکنی یه چیزیش کمه! نخیر! پس چراقیافه درستی نداره! حاالبخور! نمیخوام معلوم نیس چی ریختی توش! نخور خب!خودم اولین تیکشو خوردم2خدایی عجب کیکی بود!
مارال هم بااصرارمن خورد وگفت:نه مثل اینکه شوهرکردی یه چیزایی یادگرفتی!
 هنوزیه شبم نیست که مامحرم شدیم!اون شب مارال و فریال بااصرارمن پیشم خوابیدن.
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مارال درحالی که داشت درازمیکشیدگفت:توخجالت نمیکشی شوهرداری و میترسی تنهابخوابی!؟
 من کی ترسیدم؟!فقط گفتم چون فردا فری میره یه شب پیش هم باشیم.بدکردم؟! آخه همه قبل ازعروسیشون بادوستاشون خوش میگذرونن نه بعدش! مارال یه باردیگه ازاین حرفابزنیمن میدونم وتوا!ماتازه نامزدیم. ای وای خوب شدگفتی نمیدونستم!شکلکی براش درآوردم و رفتم زیرپتو.بین مارال و فریال خوابیده بودم.تاصبح سرموخوردن بس که حرف زدن!
البته خیلی هم خوش گذشت!واقعاحال میده تاصبح بگی وبخندی!
فرداش باهم به فرودگاه رفتیم تافریال رو بدرقه کنیم.
دلم خیلی براش تنگ میشد.نمیخواستم بره!
شده بودم عین بچه ها!ولی چیکارمیتونستم بکنم؟!یهویی احساس کردم دور و برم خالی شده!!
مارالو به زوربردم پارک جلوخونمون.روی یکی ازنیمکتها روبروی آب نشستیم.
ساعت ده بودو پارک هم خلوت.
مارال باقیافه ای گرفته به آب حوض خیره شده بودو آه میکشید!
 بازچی شده؟!سرشو روی شونم گذاشت.به صورتش نگاه کردم.یه چیزی توی چشماش عوض شده بود.یه جورایی نگران و
ناراحت بود.
 نفس؟! کشتی منو بگوچی شده دیگه!نفسشو با آه بیرون داد.انگاریه چیزی ته دلش گیرکرده بود!بابغضی که هرلحظه امکان داشت به دنبالش اشکاش
سرازیربشه گفت:
نفس...
زد زیرگریه...ازهق هقی که میکرد معلوم بود حالش خیلی بده.سرشو توی بغلم گرفتم.هرچی رفتم آرومش کنم
نتونستم.
 مارال خب بهم بگوازچی ناراحتی عزیزم. نفس ساسانو میخوام!گریش بیشترشد!بانگرانی نگاش کردم.
 یعنی چی مارال؟ دلم براش تنگ شده.میخوام باهم آشتی کنیم.دلم واسه صداش تنگ شده.نمیدونستم چی بگم!؟مارال اهل منت کشی نبود.ساسان هم بارفتارش نشونمیداد که قصدمنت کشی نداره!پس من
بایدچیکارمیکردم؟!
 مارل جونم توناراحت نباش باالخره برمیگرده پیشت و دست و پاتومیبوسه!! چندوقت پیش بااون مبینا عوضی دیدمش.من چیکارکنم نفس!؟جمله آخر رو باداد گفت!
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مبیناازهم کالسیامون بود.روزی بایه پسردوست میشد.آدم درستی نبود.دوست پسرای دیگرانو میدزدید!حاالهم که
دوست پسر مارال رو دزدیده بود و ازموقعیتشون سواستفاده کرده بود.ازش حرصم گرفت.
 نمیدونم...ولی درست میشه.خودت که اون دختره بی حیا رومیشناسی میدونی که چه جوریه!خیالت راحتباشه!میرم میفهمم رابطه بینشون چه جوریه!
دیگه چیزی نگفت و فقط گریه کرد.منم دلم خیلی گرفته بود.میخواستم ازفرهادگله کنم.بگم که منم حالم بهترازاون
نیست ولی نگفتم چون غم خودش کافی بود.نمیخواستم خودشو درگیر بدبختیهای منم بکنه.
خودم هم باهاش گریه کرد.بازخوب بود کسی ماروندید.
بعدازاینکه خودشوخالی کرد رفت!منم تک و تنها به زندگی گند خودم فکرکردم.
هرکسی توزندگی یه غصه ای داره باالخره!
سعی کردم به خوشی های زندگی هم فکرکنم ولی نمیشد.
دلم بدجورگرفته بود...ازکسی هم گرفته بود که دیوانه وارعاشقش بودم!
بعله متاسفانه یکم سختیهای زندگی بهم فشارآورده و چرت و پرت میگم!
تنهایی بایدبه کالس طراحی میرفتم.واقعا کالس طاقت فرساشده بود!!استادمون هیچی نمیگفت فقط میگفت طرح
بزنین!
خسته شده بودم.بعدازاینکه آخرطرحو زدم و بهش نشون دادم و ایرادای بنی اسرائیلی شو گرفت ازآموزشگاه بیرون
اومدم.هواخیلی گرم بود.همش خودمو با تخته طراحی بادمیزدم!
کالفه به طرفخیابون راهافتادم که صدای بوق ماشینی روشنیدم.
فکرکردم مزاحمه برگشتم تا فحشش بدم که بابابی فرهادودیدم.
شیشه رو پایین دادم سرمو داخل بردو سالم کردم.
 دخترم اینجاچیکارمیکنی؟ اومده بودم کالس بابایی!ااا بابایی دیگه ازکی افتاد تو دهنم!؟
لبخندی زدوگفت:اگه کالست تموم شده بیاخونه ما!
 نه مرسی مزاحمتون نمشم! چراتعارف میکنی عزیزم!؟ تعارف نمیکنم.شماهم مثل اینکه میخواستین برین جایی!؟ میخواستم برم خریدولی مهم نیست بعدامیرم بیاباال!خدایا چقداین دل شاده!!!
ازروی ناچاری سوارشدم.جلوی خونه پیاده شدیم.
باهم داخل رفتیم.
 آزیتا...بیامهمون داریم!داشت مادر فرهادو صدامیزد.
مادرش بادیدن من جاخورد ولی سریع گفت:خوش اومدی!
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 مرسی.ببخشیدمزاحم شدم تقصیرباباییه!گفتم تا فکرنکنه پرروام و عاشق جمالشونم که اومدم خونشون!
چندلحظه بعد فرهاد باشلوارک سفید و تی شرت قرمز اومد پایین
چه بهش میومد!
بادیدن من سالم کرد.یه لبخندکوچولوبهش زدم و سرموپایین انداختم.بابایی دستشو گذاشت روی شونم و منو به
خودش فشرد
خداروشکربازاین هست!وگرنه من نمیتونستم توی جمعشون دووم بیارم!
 دخترم شالتو دربیار پختی ازگرما!شالمو درآوردم.موهاموبسته بودم.کاش زودترمیگفت واقعا داشتم کباب میشدم.
مادر فرهادگفت:فریبرز پس چی شداون میوه ها!
رفتی میوه بکاری؟!آخرشم که هیچی نیاوردی!
بیچاره بابایی چه زن غرغرویی داره!
فرهادهم که الل شده بود!حوصلم داشت سرمیرفت که بابایی گفت:فرهادجان بانفس برین بیرون بگردین دیگه
چرابیکار نشستین؟!

فرهادنگاهی بهم انداخت وبلندشدتا لباساشوعوض کنه.
منم تااون بیادشالمو مرتب کردم.
 آزی جان بیاباهم بریم خرید...تنهایی نمون خونه!ای جان چه بابایی مهربونی!
 یه کاری بهت گفتم انجام بده ها!باغر باالرفت.حیفه این بابایی واسه این مامانی!
فرهاداومد.اوهو!چه عینک آفتابی خوشگلی باالی سرش زده بود!
باژستی خاص اومدپایین.از مامان وباباش خداحافظی کردم و رفتم توحیاط.فرهادپشت سرمن اومد.رفت داخل
پارکینگ تا ماشینشوبیاره.همون اوجا منتظرش ایستادم.داشتم نگاش میکردم که یادم افتادقراره امروز بامارال برم
عکساروبگیرم!
حاالبه مارال چی بگم!؟
داشتم از خونه بیرون میرفتم و درپارکینگو میبستم...گوشیموبیرون آوردم تا بهش اس بدم.
 تنهامیرم عکسارومیگیرم!سوارماشین شدم.
 کجاربریم؟!فکرکنم دوباره اخالقش برگشته بود چون عین آدم حرف میزد!
 بریم عکاسی عکسامونو بگیریم. -اوکی!
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نه بابا!مثل اینکه توپ توپه!

صدای اس ام اس سکوت ماشینو شکست!چه صدایی هم داشت.فرهادیه لحظه به گوشیم خیره شد!
لعنتی یادم رفته بود صداشوقطع کنم.مارال بود!
 ا چرا؟!منم میخوام بیام! نمیشه گلی جون!دوباره صدای اس ام اس ونگاه فرهاد.
 یعنی چی!؟خودت گفتی بیام!یاال آدرس؟!ای خدا!ازدست این دختره!
 دارم بافرهادمیرم گیرنده!فورا جواب داد.باصدای اس ام اس فرهاد داد زد:خفه کن دیگه!
پشت چراغ قرمز بودیم.صداش حتما به ماشین بقلی رسیده بود!
دوباره سگ شده بود!اخمی کردم وگفتم:به توچه؟!نمیخوام خفه کنم!
چراتازگیا انقدرزیاده روی میکردم!؟روم بازشده بود!
 بامن درست حرف بزن.فهمیدی؟ نخیر.نمیخوام هم بفهمم. خیلی!...جلوی خودشوگرفت!امامن عصبانی بودم.
 خیلی چی؟!بگوچی؟!هرلحظه صدامون باالترمیرفت.
یکی به شیشه ماشین زد.رومو برگردوندم.یه پسر گلفروش بود.
توی این دعوا وقت گیرآورده بودا!میخواستم دعواش کنم که چشماش نزاشتن!
چقدرشبیه فرهادبود!قدبلند...یکم تپلی...وای چشاشم مثه فرهاد بود!دلم نیومد ناراحتش کنم.کیفمو دراوردم ویه گل
رزقرمزخریدم.
شیشه روباالکردم تاصدامون بیرون نره.
 خیلی نفهمی! نفهم خودتی بیشعور! واقعاکه بی لیاقتی! حرف دهنتو بفهم.ساکت شد.عصبانی بود.شایم کالفه!ازفرصت استفاده کردم وبه گوشیم نگاهی انداختم.
 نمیشه منم بیام؟! نه!صداشو قطع کردم.خیلی ازفرهادناراحت بودم.ازرفتتارش.ماباهم نیایم بیرون بهتره.بااین وضعیت!
مارال دیگه بیخیال اس دادن شد.بقیه راه روهم مثالباهم قهربودیم!
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ببینم ماکی اصالباهم آشتی بودیم!؟!!!

گلی روکه خریده بودمو گذاشتم روی داشبرد و پیاده شدم.من زودتراز فرهاد وارد شدم.
یه خانمی برامون عکساروآورد.
یه عکسوکه بزرگ کرده بودیم.اون شب خودم انتخابش کردم.
من جلوی فرهاد یستاده بودم و فرهاد ازپشت کمرمو گرفته بود.منم دستامو برده بودم پشت ودو گردنش حلقه
کرده بودم.اوهم خم شده بود وگونمو بوسیده بود.
بقیه عکساهم خیلی خوشگل شده بودن.دلم میخواست همه رو بزرگ کنم!
 من از این عکسه خیلی خوشم اومده ببینین...نمیخواین بزرگش کنین؟!صدای زیر دخترک بود.نگاهی به عکس انداختم.
فرهادکتشو روی شونه اش اندخته بود و با ژستی مردونه یه دست دیگه شو به کمرش زده بود و به من که نشسته
بودم واز ژستش خندم گرفته بود نگاه میکرد.
ازعکسه خوشم اومد!
 چرالطفا بزرگش کنین!دختره میخواست عکسو ببره که فرهادگفت:نه...عکس قشنگی نبود الزم نیست!
به پهلوش زدم که ساکت بشه وآبروریزی نکنه!
دختره برگشت وگفت:هروقت به نتیجه رسیدین بهم بگین!
بیچاره خودش فهمید اوضاع خرابه گذاشت ورفت.به طرف فرهادبرگشتم...نبود!ناراحت شدم!انگار قلبمو
فشارمیدادن.
منو تنهاگذاشته بود؟!
میخواستم بزنم زیرگریه!این دیگه کی بود؟!
ازعکاسی بیرون اومدم.سوارماشین شده بود وداشت میرفت.تالشی برای موندنش نکردم.فقط دست به سینه رفتنشو
نگاه کردم.
وقتی که دورشد رفتم داخل.
 باشوهرتون به توافق رسیدین باالخره!؟ آره!بزرگش کنین!یه آلبوم هم انتخاب کردم.روش عکس دوتاقلب قرمز بود بازمینه مشکی و دورش که اکلیلهای قرمز ومشکی داشت.
تمام عکساروگرفتم ورفتم بیرون.
پیاده مغازه های اطرافوگشتم.بعدهم یه ماشین گرفتم ورفتم خونه.
تموم راه به فرهادلعنت فرستادم!
یادم افتادکه گل و تخته طراحیمو توی ماشینش جاگذاشتم.
فرصت خوبی بود برای اس دادن.بااینکه باهش قهربودم ولی بایداذیتش میکردم!
لباسامو باخشونت درآوردم!خیلی گرمم شده بود.همون طورکه داشتم واسه خودم آب میریختم گوشیم رو هم
درآوردم.روی اسمش خیره شدم!)farhad(.چه خوشگل بود!به شمارشم نگاهی انداختم رند نبود!چه مزخرف!
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پیام رو زدم.نوشتم:
وسایلم جامونده واسم بیار.

ارسال و زدم!چه رویی داشتم من!نه تنها نمی آورد بلکه چندتا فحشم پشت سرش بهم میداد.
روی مبل نشسته بودم و گوشیم هم بغلم تا ببینم چی میده.
اه!حاالمگه اس میداد!
بعداز یه مدت طوالنی گوشیم لرزید.اول فکرکردم خیاالتی شدم ولی بعدکه به صفحه نگاه کردم دیدم نه!واقعیه!
(زیادیت نشه!دیگه امری نیست؟!وسایلت به من مربوط نیست).
چه ادم بیشعوریه!پس تخته م چی؟الزمش داشتم.یعنی میرفتم جلوخونشون!؟
نوشتم:برشون دار بیار الزم دارم.
این دفعه اس ش زوداومد.
(نمیخوام بیا بهت میدم.من تازه اومدم خونه).
عصبانی شدم.
 تو غلط کردی االن رسیدی خونه.منو اونجا یه ساعته کاشتی رفتی االن رسیدی؟! گفتم بامن درست حرف بزن.حالیت نیست؟!انگارنوکرشم.دختره نفهم.نمیدونم چم شده بود.دستم همین طورمینوشت و به مغزم گوش نمیداد.
 خیلی ازت بدم میاد.اصالآدم حسابت نمیکنم.ارزش نداری که وقتمو برات تلف کنم. حرف دهنتو بفهم.دیگه هم مزاحمم نشو حوصلتو ندارم بی تربیت. منم حوصلتو ندارم.وقت من باارزش ترازاونیه که حروم تو بکنم. بازکه اس دادی بهت میگم ازت خوشم نمیاد ازت متنفرم.ولم کن .دست از سرم بردار.خیلی سخته وقتی عشقت بگه ازت متنفره بگه دیگه نمیخواد باهات حرف بزنه.قلب من هرلحظه بیشتر شکسته
میشد.باهر اس ام اس ش احساس میکردم قلبم ریزترمیشه.باآخرین اس ام اس ش هم قلبمو نابود شده حس کردم.
حالم خیلی خراب بود.نمیتونستم گریه کنم.دلم یه جوری بود.
مغزم پر بود از فکروخیال.فکرکردم االنه که دیوونه بشم.
پشت پلکام ورم کرده بود و قرمز شده بود.
صورتمو شستم و چشامو بازوبسته کردم.ولی خوب نمیشدن.قیافم خیلی ضایع شده بود.حاالنه میتونستم برم تخته مو
بگیرم نه میتونستم به بابایی بگم برام بیاره.
رفتم به طرف قاب عکسمون و به دیواراتاقم روبروی تختم زدم.یکم نگاش کردم.
بیخیال تخته شدم و روی تختم درحالی که به عکسمون نگاه میکردم بدون شام خوابیدم.
فرداش رفتم خونشون و تخته رواز بابایی گرفتم خیلی اصرارکرد تا برم تو ولی نرفتم.بابایی هم گفت فرهادنیست.
توی دلم گفتم چه بهتر.
حال دیدنشونداشتم.
روز هاپشت سرهم میرفتن.فقط تلفنی بافریال حرف میزدم.گاهی وقتاهم مارال میومد پیشم.
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فرهادهم داروخونه شو راه انداخته بودو سرش گرم بود.کاری هم به کارهم نداشتیم.
تااینکه دیگه اواخرشهریور رسید و کم کم بایدخودمونو برای دانشگاه آماده میکردیم.
فریال هم برگشته بود.
یه روزکه داشتم اتاقموتمیزمیکردم یه اس اومد برام.
عین ندید بدیدا پریدم سمت گوشی.توی این مدت منتظراس فرهادبودم و هردفعه به خیال اینکه اوباشه میرفتم
سراغ گوشی!
این دفعه حدسم درست بود.بعدازدوماه بهم اس داده بود!
اماچه فایده حاالکه داشت مدت محرمیتمون تموم میشد!؟
البته بعدش عقدمیکردیم ولی!...
اس روبازکردم.
(سالم مامان ایناگفتن واسه شام بیای اینجامیای؟!)
خوشحال شدم ولی گفتم:نه مزاحم نمیشم.
(تعارف الکی نکن میای یانه!؟)
 به توچه؟!به خودم مربوطه!(پس یه ساعت دیگه منتظریم).
فورا لباسامو پوشیدم.یه لباس شیک!
مانتو قرمز باشال مشکی وقرمز!خوبه!یه اژانس گرفتم ورفتم خونشون!
جلوی درکه رسیدم یه لحظه ایستادم تا از سرووضعم مطمئن بشم.دستی به مانتوم کشیدم و زنگو زدم.
صدای فرهادبودکه ازپشت آیفون میومد:بله؟
بالبخندسرمو جلوی آیفون بردم وگ فتم:منم!
دروبازکرد.باشوق رفتم داخل.بابایی روبغل کردم و بامادرشم روبوسی کردم.
بعدم باحرف بابایی که گفت:برو لباستو عوض کن.
به اتاق فرهادرفتم.
لباسامو درآوردم.فرهادم پشت به در دست به سینه ایستاده بود ونگام میکرد.یه تی شرت نارنجی باشلوارجین
پوشیده بودم.موهامم بازکردم و دوباره بستم.
 چیه؟!پوزخندی زدوهیچی نگفت.منم بادستم کنارش زدم و ازاتاق بیرون رفتم.یکم باهم حرف زدیم و پذیرایی شدم!
هنوزواسه شام خوردن زودبود.فرهادبه اتاقش رفت تا به قول خودش یکم به کاراش برسه!حاالچه کاری اهلل اعلم!
منم پیش بابایی نشسته بودم و ازدانشگاه حرف میزدیم.مامان فرهاد هم بعدازیه مدت رفت تا غذاروآماده کنه.
منم کالفه شده بودم.فرهادکه نبود حوضلم سررفته بود!مثالاومده بودم او روببینم!با اینکه دل خوشی ازش نداشتم
ولی خب!...
آروم ازبغل بابایی بلندشدم وگفتم:میرم یه سربه فرهادبزنم!
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باخنده طوری که ذهنمو خونده باشه گفت:بروعزیزم!
خندیدم و تا اتاقش دوییدم و با هیجان دراتاقشو بازکردم.ترسید.
 وای!چه خبرته؟!دروبستم و روی تختش نشستم.
جدی گفت:میخوام باهات صحبت کنم خوب شداومدی!
 نه بابا!ماکی باهم حرفی داشتیم که این دفعه دوم باشه!؟ مسخره بازی درنیار مهمه! ا چه جالب!توحرف مهم هم بلدی بزنی!؟عصبانی شدولی چیزی نگفت!سعی کردم جدی باشم.
 خب بگو. ببین من بایدیه حقیقتی روبت بگم. بگو دیگه! ازهمین حاالبهت میگم ببخشید و ناراحتم نشو! چی شده؟!خیلی دوست داشتم بدونم چی میخوادبگه.درباره چی میخوادبگه!
 نمیدونم ازکجابگم.دلم شور میزد.قضیه چی بود؟!بانگرانی بهش نگاه کردم.
*امشب میخوای بری بدون من
خیسه چشای نیمه جون من
حرفام نمیشه باورش چیکارکنم خدایا؟
راحت داری میری که بشکنم
عشقم بزارنگات کنم یکم شاید
باهم بمونه دستای ما!
به جون تو دیگه نفس نمونده واسه ی من
نروتو هم دیگه دلم رونشکن
دلم جلوچشات داره میمیره
نگام نکن بزار دلم بمونه روی پاهاش
فقط یه ذره آخه مهربون باش
خداببین چه جوری داره میره
آره توراست میگی که بدشدم
آروم میگی که جون به لب شدم
امشب بمون اگه بری چیزی درست نمیشه
ساده نمیشه بی خبربری عشقم
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بگونمیشه بگذری ازمن
بگوکنارمی همیشه
تورو خداببین چه حالیم
نگوکه میری
دلم میخواد که دستمو بگیری
نروبدون توشکنجه میشم
پیشم بمون
دیگه چیزی نمیگم آخریشه
کسی واسم شبیه تونمیشه
بمون الهی منواست بمیرم*

 ببین همه چیز الکی بود.من نمیخواستم باهات ازدواج کنم.فقط واسه این اومدم خواستگاریت تا روی محمد و کمکنم.
این چی داشت میگفت؟!احساس کردم سرم داره گیج میره.حس بدی داشتم.میخواستم ازاتاقش برم بیرون ولی
باحرفاش نزاشت.
 محمد که واسه تولدم اومده بود اینجا ازسمیرا خوشش اومده بود و بهم گفت شمارشو بهش بدم.منم عصبانیشدم.اون تورو دوست داشت و وقتی پیشش بودم همش ازتومیگفت.حاالهم که ازسمیراخوشش اومده بود.من سمیرا
رو میخوام.تصمیم گرفتم بهت پیشنهادازدواج بدم تا لجشودربیارم.فکرنمیکردم توقبول کنی یا مامان وبابا ازتو
خوششون بیادگرچه مامان هم بیشتردوست داشت باسمیراازدواج کنم.
یه نفس حرف میزد و من لحظه به لحظه خوارشدن خودمو میدیدم.
وقتی توقبول کردی گفتم سه ماه صیغه باشیم نه به خاطر کارم به خاطراینکه بعدسه ماه بهت بگم قضیه رو.
سرمو توی دستام گرفتم.عصبانیتمو سرموهام خالی میکردم و فشارشون میدادم.
بازم صدای فرهاد.
 حاالهم میخوام به همه بگی مابه درد هم نخوردیم و نمیخوایم ازدواج کنیم.من میخوام با سمیرا ازدواج کنم.تو هم...نزاشتم ادامه بده.
 من چی؟!چرااینجوری کردی دیوونه؟!زندگیمو خراب کردی به خاطر یه لجبازی بااون دوست آشغالت زندگیمو بهبازی گرفتی.االن من باچه رویی به خانوادم بگم!؟خاک برسرت فرهاد خاک برسرت!
داشتم دادمیزدم.ازروی تخت بلندشدم.باال سرش ایستادم.
 توکه سمیرا لعنتی رودوست داشتی چرانرفتی باهاش ازدواج کنی؟!چرابامن اینجوری کردی؟!ازت بدم میادمیفهمی؟!بدم میاد.
صدای قدمهای بابایی رومیشنیدم که میگفت:چی شده؟!
به طرف در اتاقش حمله کردم و قفلش کردم.
میخواست دروبازکنه ولی نتونست.
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 -درو بازکن نفس جان.

داشتم گریه میکردم.نمیتونستم اشکامو کنترل کنم بااین حال بازم دادمیزدم.
 حاالمیفهمم چرا اون مادر عجوزت ازمن خوشش نمیومد برای اینکه جای عروسشوگرفته بودم.واقعا که متاسفم.بلندشدودادزد:درباره مادرم درست حرف بزن.
 بدبخت بیچاره!امیدوارم بدبخت...نه!بدبختیشونمیخواستم.قلبمو شکسته بود.خوار و ذلیلم کرده بود.توی صورتم داشت میگفت یکی دیگه رودوست
داره.
یه لحظه اروم شد.
 باشه گفتم که ببخشید!بلندتردادزدم:ببخشیدکه برای من حرف نشد.ازت نمیگذرم فرهاد.
صدای درزدن میومد و پشت سرش صدای بابایی.
 فرهاد داری چه غلطی میکنی؟!جوابی ندادیم.
 ببین حاالکه چیزی نشده.چیزی بین مانبوده!روی زمین نشستم.صورتشوتارمیدیدم.
اونم روی زانوهاش نشست تاآرومم کنه.نمیتونستم ایناروباورکنم.
 خود محمد وقتی شنید اومدم خواستگاریت چیزی نگفت.میدونم گلوش پیش سمیراگیرکرده ولی ازت میخوام بریپیشش تا ازفکرسمیرادربیاد.
جیغ کشیدم:توخیلی پررویی به خدا.این همه بدی بهم کردی حاالمیگی برم پیش محمد تاراه برای توبازباشه!؟برم
خودمو بهش تحمیل کنم؟!
محکم روی زمین هولش دادم.میخواستم بلدبشم که بادوتادستاش سفت منو زمین زد.
 هرچی هیچی بت نمیگم پررونشودیگه.سعی کردم دستاشو کناربزنم.گفتم:گم شو عوضی!
دیگه زده بودم به سیم آخر.
باتمام زورم هولش دادم عقب وروی زمین افتاد.روی شکمش نشستم.میخواستم خفش کنم
 نفس جان بیابیرون ببینم چه خبرشده؟!به دستای فرهادفشاری آوردم و از روش بلندشدم.ولی هنوزپامو بلندنکرده بودم که منو با سرانداخت زمین.
دست و پامیزدم.
 ولم کن عوضی.دیگه چی میخوای ازجونم؟!باپوزخندگفت:هیچی!
بلندشد.ازپشت یقه شو گرفتم.دستم روی گردنش بود.میخواستم فشارش بدم که گردنمو گرفت.گردنم سوخت.
اگه یه ذره دیگه توی اون حالت میموندیم خفه میشدیم.ولش کردم اونم ولم کرد.
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باخشم بلندشدم.
 -ازت نمیگذرم فرهاد همین!

لباسامو پوشیدم.باباش هنوزدرمیزد.درو محکم بازکردم.بانارحتی جلواومد:چی شده؟!
مامانش هم کنارش بود.
به هیچ کدوم نگاه نکردم فقط ازپله ها بادکمه های بازمانتوم و شالم که روی گردنم بود و کیفم که به زور گرفته
بودمش میدوییدم.
باباش اومد دنبالم.کفشاموپوشیدم.
 چرااینطوری میکنی نفس جان...چه خبرشده؟!گریه کردی؟!یه لحظه سربلندکردم و گفتم:ازپسرتون بپرسین.
دوباره دوییدم.
میخواستم ازاون خونه از فرهاد ازهمه چی فرارکنم.
کفشام پاشنه بلند بودو پامومیزد و لی من بایدمیرفتم.دیگه تحمل نداشتم.
تا سرخیابون دوییدم.پشت پام تاول زده بود.ظاهرمو مرتب کردم ولی گریه م بندنمیومد.
بدجوری ناراحت بودم.
سعی کردم به چیزی فکرنکنم.یه تاکسی گرفتم وبه خونه رفتم.
همین که درحیاطو بازکردم شروع کردم به گریه کردن.
پشت درولو شدم.توی حیاط سایه بون داشتیم و دیده نمیشدم.
حالم خیلی بدبود.به حرفای فرهاد فکرکردم.از رفتارش میشد فهمید که دوسم نداشته.حدس میزدم که سمیرارو
بخواد.
انگارتوی دلم یه چیزی تکون تکون میخورد.پرازغصه بودم.باگریه هم خالی نمیشدم.
آرم آروم به طرف درهال رفتم.بازش کردم.خودمو روی اولین مبل پرت کردم.
دوباره فرهاد...
چراباهام این کاروکرد؟!همش تقصیر محمده!
یاد محمد که افتادم گریه م بیشترشد.
هرچی فحش ونفرین بلدبودم نثارش کردم.
کاش فرهاداین کارو نمیکرد.حداقل یه مدت باخودم فکرنمیکردم که دوسم داره!
به مامان وبابام چی میگفتم؟!
میگفتم شوهرم منو نخواسته!؟مردم چقدرحرف درمیاوردن.بازجای شکرش باقیه که بچه های دانشگاه تک و توک
میدونن.
بیخودنبود فرهادهمه رو واسه جشنمون دعوت نکرد.
روحم خسته بود.ضربه ی بدی خورده بودم.هیچی سخت ترازاین نیست که تحقیرت کنن و بهت بگن ازت متنفرن و
به خاطر یه لجبازی احمقانه زندگیمو خراب کنن.
تنم کوفته بود.نمیخواستم بلندبشم وجواب تلفنهاروبدم.
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چه جوری باید به همه میگفتم نامزدیمون بهم خورده؟!
کاش خودش به همه میگفت.
آهی کشیدم.دستم به طرف گردنم رفت.جایی که تا چند دقیقه پیش دست فرهاداونجا بوده!
متوجه شدم که گردن بندم نیست.
تمام کیفمو بیرون ریختم.نبود...
احتماال توی اتاق فرهاده.حتماوقتی گردنم سوخت پاره شده.
باپوزخندگفت:هیچی!
بلندشد.ازپشت یقه شو گرفتم.دستم روی گردنش بود.میخواستم فشارش بدم که گردنمو گرفت.گردنم سوخت.
اگه یه ذره دیگه توی اون حالت میموندیم خفه میشدیم.ولش کردم اونم ولم کرد.
باخشم بلندشدم.
 ازت نمیگذرم فرهاد همین!لباسامو پوشیدم.باباش هنوزدرمیزد.درو محکم بازکردم.بانارحتی جلواومد:چی شده؟!
مامانش هم کنارش بود.
به هیچ کدوم نگاه نکردم فقط ازپله ها بادکمه های بازمانتوم و شالم که روی گردنم بود و کیفم که به زور گرفته
بودمش میدوییدم.
باباش اومد دنبالم.کفشاموپوشیدم.
 چرااینطوری میکنی نفس جان...چه خبرشده؟!گریه کردی؟!یه لحظه سربلندکردم و گفتم:ازپسرتون بپرسین.
دوباره دوییدم.
میخواستم ازاون خونه از فرهاد ازهمه چی فرارکنم.
کفشام پاشنه بلند بودو پامومیزد و لی من بایدمیرفتم.دیگه تحمل نداشتم.
تا سرخیابون دوییدم.پشت پام تاول زده بود.ظاهرمو مرتب کردم ولی گریه م بندنمیومد.
بدجوری ناراحت بودم.
سعی کردم به چیزی فکرنکنم.یه تاکسی گرفتم وبه خونه رفتم.
همین که درحیاطو بازکردم شروع کردم به گریه کردن.
پشت درولو شدم.توی حیاط سایه بون داشتیم و دیده نمیشدم.
حالم خیلی بدبود.به حرفای فرهاد فکرکردم.از رفتارش میشد فهمید که دوسم نداشته.حدس میزدم که سمیرارو
بخواد.
انگارتوی دلم یه چیزی تکون تکون میخورد.پرازغصه بودم.باگریه هم خالی نمیشدم.
آرم آروم به طرف درهال رفتم.بازش کردم.خودمو روی اولین مبل پرت کردم.
دوباره فرهاد...
چراباهام این کاروکرد؟!همش تقصیر محمده!
یاد محمد که افتادم گریه م بیشترشد.
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هرچی فحش ونفرین بلدبودم نثارش کردم.
کاش فرهاداین کارو نمیکرد.حداقل یه مدت باخودم فکرنمیکردم که دوسم داره!
به مامان وبابام چی میگفتم؟!
میگفتم شوهرم منو نخواسته!؟مردم چقدرحرف درمیاوردن.بازجای شکرش باقیه که بچه های دانشگاه تک و توک
میدونن.
بیخودنبود فرهادهمه رو واسه جشنمون دعوت نکرد.
روحم خسته بود.ضربه ی بدی خورده بودم.هیچی سخت ترازاین نیست که تحقیرت کنن و بهت بگن ازت متنفرن و
به خاطر یه لجبازی احمقانه زندگیمو خراب کنن.
تنم کوفته بود.نمیخواستم بلندبشم وجواب تلفنهاروبدم.
چه جوری باید به همه میگفتم نامزدیمون بهم خورده؟!
کاش خودش به همه میگفت.
آهی کشیدم.دستم به طرف گردنم رفت.جایی که تا چند دقیقه پیش دست فرهاداونجا بوده!
متوجه شدم که گردن بندم نیست.
تمام کیفمو بیرون ریختم.نبود...
احتماال توی اتاق فرهاده...حتماوقتی حس کردم گردنم داره میسوزه پاره شده...بهتر2چه کنمش؟!
صدای زنگ دربلندشد.جون نداشتم تاجلوی آیفون برم و دروبازکنم.
تصمیم گرفتم جواب ندم.صدای زنگ موبایلم هم بلندشد.مارال بود.صدامو صاف کردم و گفتم:بله؟
 کجایی تو؟!زنده ای؟!چهارساعته جلوی درمنتظریم. ا شمایین!؟ پ ن !...استغفرهلل.هرچی من میرم ترک کنم نمیشه!موقعیتش پیش میاد! اومدم!گوشی رو قطع کردم و آیفونو زدم.وقتی اومدن باال و قیافه ی منو دیدن لبخنداشون خشکید.
 چت شده؟!محکم دوتایی شونو بغل کردم و گریه کردم.بس که توی این چندساعت گریه کرده بودم خسته شده بودم ولی
انگارهرچی بیشترگریه میکردم نه تنهابهترنمیشدم بلکه بدترم میشدم.
مارال منو ازخودش جداکردوگفت:خب بگو ببینم چی شده؟!چرا خودتو به این روز دراوردی؟
وقتی نشستند همه چی روبراشون گفتم.یکم راحت شدم و احساس آرامش کردم.چقدر دوستها توی این موقعیت
خوبن و هم دیگه رو خوب درک میکنن!
فریال با قیافه ای درهم گفت:اه!خاک برسر فرهاد!خوشحالیمونو خراب کرد!ماتازه اومده بودیم که خبرای خوب
بهت بدیم!
مارال نگاه تندی به فریال کردوگفت:چی میگی تو؟!االن وقت این حرفاس؟!
باکنجکاوی گفتم:بگین دیگه!
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 هیچی چیز مهمی نیست! دیگه چی ازاین مهم تر؟! فریال بلندمیشم میزنم توی سرتا! -غلط اضافی کردی!

 ای بابا بگین دیگه!حس فضولیم گل کرده! خودم بهت میگم. منتظرم!فریال با شوق گفت:ساسان چُلمَن اومده منت کشی!آشتی کردن رفت!
 واااای چه خوب!چی بهت گفت؟! همین چندروز پیش اومد جلوی خونمون.خوب شدکسی ماروندید.اول گفت ببخشیدرفتارم درست نبوده و ازاینحرفا!منم براش نازکردم و گفتم پس اون دختره چی که باهاش بودی؟!گفت که میخواستم توجه تو جلب کنم!اولش
قبول نکردم بعدکه چندروز اومد و رفت باالخره بهم گفت:دوست دارم!!
 اووووووووه!عاشقی بددردیه!!غمم رو فراموش کردم.انگارنه انگارکه چیزی شده باشه!این خبرتنهاخبری بود که باهاش شادمیشدم!خوشحالی
مارال خوشحالی منم بود.میدیدم که توی این مدت چقدربهش سخت گذشت.
فریال باهیجان گفت:این که تازه اولشه!قسمت مهمش اینه که قرارخواستگاری گذاشته آقا!
جیغی ازخوشحالی کشیدم!
 دروغ میگی؟!آخه این پسره یه القباچی داره که میخوای زنش بشی!؟ ا درست صحبت کن! خب راست میگم هنوزبچه س! بچه خودتی!بعدم کی گفت االن میخوایم ازدواج کنیم؟! باشه به هرحال خوشبخت بشین!رفتم بغلش کردم و بوسیدش!
 مرسی عزیزم!همین که ازبغلش بیرون اومدم تلفن زنگ خورد.
 اه بازکیه؟!بدون اینکه شماره رو نگاه کنم برداشتم.
 بفرمایین؟صدای بابای فرهادبود!درست میشنیدم؟!دیگه چیکارداشتن بامن؟!
 سالم دخترم!عجب رویی هم دارن!
 -سالم!
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 من شرمندم دخترم فرهاداالن برام همه چیزو تعریف کرد.میدونم این پسره خیلی کاراشتباهی کرده آبرویهممونو برده ولی ببخشش!
میخواستم بگم چراخودش نمیادمعذرت خواهی!ولی نگفتم.دهنمو بستم!
 ببینید من دیگه باهاش کاری ندارم همه چی تموم شده مشکلی نیست!دروغ میگفتم!خیلی منو نارحت کرده بود!توی همین چندساعت!
 به هرحال ببخشید! خوهاش میکنم شماکه مقصرنیستید!بعدازیه مدت تعارف تیکه پاره کردن گوشی روگذاشت!
مارال و فریال هم که داشتن گوش میدادن بعدازقطع تلفن با خشم نگام کردن!
 چیه؟!چتونه؟! خیلی خری!باید حقشونو کف دستشون میزاشتی!مگه الکیه؟! بیخیال! یعنی چی؟!بازندگیت بازی کردن! ول کن توهم! چقدر تو ساده ای من جای توبودم هرچی ازدهنم درمیومد بهشون میگفتم! عیبی نداره! خیلیم عیب داره!خندم گرفت!
 چی میگی برا خودت!زندگی من ازکی تاحاالبرات مهم شده؟! بیاوخوبی کن!اوناهم بعدازیه مدت رفتن.دوباره همه چی برام یادآوری شد!
به حلقه م نگاه کردم!
من مونده بودم واین لعنتی!فورا ازدستم درش آوردم.نمیخواستمش!به چه دردم میخورد؟!
چشم به عکسمون خورد!داشت حالم بهم میخورد!
نمیتونستم تحملش کنم!
انگارهوای اتاق برام سنگین شده بود.قاب عکسوبرداشتم.بایدباهاش چیکارمیکردم؟!
یه مدت بهش خیری بودم آخرسرهم گذاشتمش توی کمد.نمیخواستم چشم بهش بیافته.دلم هم نمیومد بندازمش
دور!
ای خاک برسرت نفس!بندازبره!
نمیتونستم!
ای بی عرضه!
تا خودصبح گریه کردم وبه خودم فحش دادم که چرا عاشق خری مثل فرهادشدم وقتی اون منونمیخواد!
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روز بعدش هم به مامان گفتم که نمیخوایم باهم عقد کنیم!مامان هم ازخداخواسته گفت:عیبی نداره2هنوز
زودبود!موقعیتهای بهتری برات هست!
خداروشکر چیز بیشتری نپرسیدوسرزنشم نکرد!
باالخره یه جوری باید باهاش کنارمیومدم دیگه!
روزهاپشت سرهم میومدن میرفتن!
دانشگاه میرفتیم ومیومدیم.همه ی کالساورگذاشته بودم کنار!دل و دماغ کاری رونداشتم!اگه مجبورنبودم دانشگاه
هم نمیرفتم!چه تنبل شدم!
تنها اتفاقی که توی اون مدت افتاده بود این بودکه فرشید داداش فریال اومده بود تهران تاتوی یه شرکت
کارکنه.قراربود دوتایی یه خونه تو تهران اجاره کنن.فریال که روپاش بندنبود!میگفت دیگه حالم ازاون خوابگاه داره
بهم میخوره!
ولی من حاضربودم خونمونو بهشون بدم وبرم توخوابگاه!توی جمع!خسته شده بودم ازتنهایی!همچین تنهاهم
که!ولی!...
یه مدت از اومدن فرشیدمیگذشت.فریال یه جورایی شده بود!یه چیزای چرت وپرت وپراکنده ای میگفت!آخریه روز
گفت:داداشم ازت خواستگاری کرده!
خیلی ناراحت شدم.بهش گفتم تو که میدونی من فرهادو دوست داشتم االنم دیگه دلم نمیخواد نه بافرشید ونه باهیچ
کس دیگه ازدواج کنم.
ولی این ماجرا ادامه داشت.حاال فرشید همه جادنبالم بود!ازش خسته شده بودم.هرجامیرفتم عین اجل معلق جلوم
سبزمیشد!
عین قبالهای محمدشده بود!بازخوبه محمد رفت پی یکی دیگه!
یه روزکه توی خونه نشسته بودم و درسامو نگاه میکردم هاله زنگ زد.
به هاله گفته بودم که هردومون هم دیگه رونخواستیم.ناراحت شده بود.همش بهم میگفت پسرخاله من ماهه!چی کم
داشت مگه؟!
حالمو بااین پسرخالش بهم زد!خیلی ماه بود!
تلفنو برداشتم.
 جونم؟! سالام!باصدای بلند حرف میزد!
 سالم خوبی؟ خوبم!وای میخوام دوتا خبرو باهم بهت بدم.یکی خوبه دومی نیمه بد! خب اول خوبه روبگو! من حامله م!باخوشحالی گفتم:مبارک باشه!به سالمتی!
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 مرسی! و اما خبربده! البته مطمئن نیستم که بد باشه! -حاالبگو!

بعدازمکثی گفت:چندوقت بعد عروسی فرهاد و سمیرائه.
ته دلم خالی شد!کاش اینو بهم نمیگفت!کسل شدم!میدونستم ازبس که هوله همین روزا ازدواج میکنن!
بابابیخیال نفس!
حالتمو عوض کردم وگفتم:این که خوبه!
 واقعاخوبه؟!تو ناراحت نشدی؟! نه عزیزم واسه چی باید ناراحت باشم؟!بین من واون همه چیزتموم شده! ولی من ناراحتم! چرا!ببینم نکنه تو او رو میخواستی؟! وا این حرفا چیه؟!این چیزا رو جلوی شووورم بگو تا نشونت بده! خب پس مشکل چیه؟! به خدا فرهاد حیفه واسه سمیرا!کاش تو زنش بودی!تو دلم گفتم لیاقت نداره این آشغال!همون به دردسمیرامیخوره!
نفس هستی!؟
 آره عزیزم!توحرص نخور واسه بچه ت خوب نیس!!!!!خوشبخت بشن! چه خوشبختی ای؟!دلت خوشه!این سمیراهه فرهادو رسوامیکنه!به درک!چه خوب!بزار حالش گرفته بشه!
خالصه هاله انقدرازاون فرهاد و سمیرا گفت که حالم بهم خورد!
بعدازقطع کردن گوشی انگار از هرچی احساس بود خالی بودم!!هیچ حسی نداشتم...میدونستم دیر یا زود ازدواج
میکنه پس چه فرقی میکرد؟!
گوشیم زنگ خورد.سریع برش داشتم.
صدای مردونه ای میومد.
 سالم.باشک جواب دادم.
 سالم شما؟!توی دلم دعاکردم یه مزاحم باشه یکم اذیتش کنیم وحال کنیم!!ولی باجواب دادنش توی ذوقم خورد.
 فرشیدم!اه اه اه!حالت تهوع گرفتم!
 بفرمایید؟ -راستش میخواستم ببینمتون.
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توروخدا!!!چی میگی؟!!پسره ی احمق!حتما فریال بیشعور شمارمو بهش داده!باید حساب این دختره رو برسم.
 نمیشه همین االن کارتونو بگید. ولی باید ببینمتون!رو رو برم!رو که نیست سنگ پای قزوینه!
نفسی از سربیچارگی کشیدم.نمیشد یه آدم های کالس دیگه بامارقراربزاره یکم باهاش حال کنیم؟!چرافرشید؟!
فرشید خوش تیپبود ولی چون داداش فریال بود نمیتونستم اذیتش کنم!
تازگیا انگارتنم میخارید!بدجور هوس کرم ریختن کرده بودم!
شاید بااین فرشیددیوونه هم بتونم یه کارایی بکنم!
 خب باشه فرداعصر!بیچاره ذوق مرگ شد.همش تشکرمیکرد!
این چه داداشیه فریال داره؟!
برای عصرروز بعد خودمو آماده کردم.نه ازنظرظاهر ازنظراینکه چطوری حرف بزنم.میخواستم حالشوبگیرم!ولی
قبلش باید بافریال تسویه حساب میکردم.وقتی بهش گفتم چراشمارمو دادی خودشوبه نفهمی زد ولی آخرسرگفت
اون فرشید انقدر اصرار کرده که مجبورشده شماره رو بده!
بااینکه بیکاربودم ولی کلی لفت دادم بعد از نیم ساعت که ازقرارمون گذشته بود تازه حاضرشدم!
چه حالی میده منتظرگذاشتن یه پسر!
کلی شیک و پیک کردم و راه افتادم!
دیدم عین مرغ پرکنده داره هی این ور اون ور میره!یهو چشش به من افتاد.سرجاش میخکوب شد!
 سالم چراانقدر دیرکردین؟! شماهمیشه انقد عجولین؟!باکالفگی کنارم روی نیمکت نشست.
 ببخشید!گل رز قرمزشو طرفم گرفت.
نمیدونم چرا من که عاشق گل رز و ازاین جورکارا بودم این دفعه خوشم نیومد!
نگاهی تحقیرآمیز به خودش وگله کردم وگفتم:من وقت ندارم کارتونو بگین!
گل و کنارم گذاشت و سربه زیرگفت:میخوام بهم جواب بدین
 چه جوابی؟! من دیگه خسته شدم خواهشا بگین جوابتون چیه. من نمیفهمم منظرشما جواب چیه؟!باحرص گفت:همون خواستگاری دیگه.
 ببینید من قبالهم گفتم قصدازدواج ندارم بعدشم شما سذتو پایین انداختی اومدی میگی!...بقیه حرفمو خوردم!
 -میدونم ولی شماکه به من جواب مثبت ندادین که به خونواده بگم برسم خدمتتون وگرنه اونا راضین!
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 اصالمنظورم این نبود.این راهش نیست. چرادیگه منظورتون همینه اگه شماموافقین همین فردامیگم مامان اینابیان!اه چه سمجه.بیشعور نفهم یک کالم نمیخوامت نمیفهمی؟!
 نخیر هیچ وقت همچین کاری نکنید.بلندشدم.دلم میخواست همین جوربیاد دنبالم ومنت کشی کنه!بااینکه نظرم عوض نمیشد!ولی حال میداد!
طبق خواسته م اومد!
 پس تکلیف من چیه؟!چه پررو هم هست!
 همون که قبالگفتم.ایستادیم..
 میشه همون چیزی رو که قبالگفتی یه باردیگه توچشام نگاه کنی وبگی!؟وااای خدااین چشه؟!!!اه حالمو بهم زد!
بهم خیری شده بود.منم چشامو گشادکردم و رفتم جلوی صورتش!!به چشای خوش رنگش خیره شدم.
 نععععععع!!سرشوعقب برد.خندم گرفت!حتماترسیده بود بالیی سرش بیارم!!یا ببوسمش!!واال!دوره و زمونه عوض شده حاالباید
پسرا مواظب دختراباشن!
دوباره راه افتادم.یه تاکسی گرفتم ورفتم خونه.ایستاده بودنگام مکیرد!انتظارداشتم بیاد دنبالم دستمو بگیره منم بزنم
تو دهنش!!
وا!چه فکرایی میکنما!
اونقدرام احساسی نبودا!
روزای بعد هم زنگ زد.چنددفعه اول جوابشوندادم ولی بعداز یه مدت دیگه باهاش بیرونم میرفتم!!برای وقت
گذرونی!باهاش خوش میگذشت!عین چی خواسته های آدمو براورده میکرد!میگفتم بریم کوه میومد!میگفتم بریم
فالن رستوران میومد!میگفتم بریم توچاه هم میومد!!
ازاین قرار ها نه من چیزی به فریال میگفتم نه اون!چون فریال اصالبه روم نمی آورد!بعضی روزا
سرقرارنمیرفتم!حالشو میگرفتم!بعضی وقتاکه میخواست زیاده روی کنه لحظه ی آخر پسش میزدم و عصبانیتو توی
چشاش میدیدم ومیخندیدم!بزرگترهم که شدم،بااینکه درسمو تموم کرده بودم ورفته بودم توی25سالگی و خانم
دکتری شده بودم واسه ی خودم ولی بازم فرشیددست ازسرم برنداشته بود!مثل روزای اولی که اومده بودتهران
باهممیرفتیم بیرون!بعدازپنج-شیش سال هنوزم مثه دوستای ساده بودیم!هروقت ازعشق حرف میزدباهاش
قهرمیکردم واسه همین تازگیاچیزی نمیگفت!
فریال هم تهران موندنی شده بود با مارل سه تایی توی یه بیمارستان پالس شده بودیم!هرسه مونم واسه تخصص
امتحان داده بودیم ومنتظرنتایج بودیم.بچه ی هاله هم پسربه دنیااومده بود.اسمشم ماهان گذاشته بودن.چنددفعه
فقط دیدمش.ازفرهادهم خبری نداشتم.هاله حتی روز عروسیش روهم به من نگفت.منم همچین مشتاق شنیدن
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نبودم!زندگیمو عادی میگذروندم وسعی میکردمن بیشتربیمارستان باشم.اونجاروبیشترازخونمون دوست
داشتم!کارکه نمیکردیم.باپرستارا وچندتا دکترای دیگه میشتیم ومیخندیدیم!هرازگاهی چندتا مریض ویزیت
میکردیم!تا اینکه یه روزباالخره صبرفرشید یه روزتموم شد!اون روز همه چیز تغییرکرد!
یه روزکه میخواستیم بریم پارک تصمیم گرفتم نرم!بعدازیک ساعت زنگ زد.
 نمیخوای بیای؟الکی گفتم:نه حالم خوب نیست.
 چی شده؟! هیچی فقط یکم سرماخوردم وتب دارم!یه سرفه ی الکی هم پشتش کردم!
 میخوای بیام پیشت!؟دیگه خیلی رو بهش داده بود!قصدمن خوش گذرونی بودنه اینکه آخرش باهم به یه جایی برسیم!مثل اینکه خیلی
جدی گرفته بود!
لحنی روکه خودمو باهاش به مریضی زده بودمو گذاشتم کناردادزدم:
پاتو ازگلیمت درازتر نکن.توچی فکرکردی؟!بی حیا!
 ببخشیدمنظوربدی نداشتم فقط میخواستم بهت سربزنم!راستی مگه حالت بدنبود!؟تازه فهمیدم چه گندی زدم.حوصله نقش بازی کردن نداشتم بیخیال گفتم.
 نه حالم خیلیم خوبه ازقصدنیومدم!حاالباید عصبانیتشومیدیدم!
 چرامنو مسخره کردی؟!یه روزمیای یه روزنمیای!خب ارزاول بگو چهارساعته اینجا االفم! چته؟!!دوست نداشتم بیام! تومنو مسخره کردی خسته شدم تاکی میخوای منو دنبال خودت بکشونی؟! تاهروقت که دوست داشته باشم!واال!
 خیلی پررویی! توبیشتر! یاهمین االن تکلیف منو روشن میکنی یا...یاچی؟!مثالچه غلطی میخوای کنی؟!
خیلی تندرفته بودم.انگارنه انگارکه داداش فریاله!خاک برسرم!حاالچه غلطی بکنم؟!
خودش قضیه روجمع وجورکرد.
 میدونم بدحرف زدم معذرت میخوام ولی بایدببینمت حالم خیلی بده!ایش!نمیام توخماری بمون!
 -نمیشه بیام!

88

گمشده ای در رویا – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
باالتماس گفت:چراآخه؟!
 دیگه! خواهش میکنم! نه!نفسشو توی گوشی فوت کرد.

 آی کرشدم.نمیشه اون ورتر نفس بکشی!؟ بازم معذرت!حاالمیای؟! بسه دیگه امروز قرص معذرت خوردی تو!؟ ببخشیدمیای؟! اه بازگفت! باشه میای؟! بااینکه حال ندارم ولی میام! مرسی عزیزم.زودبیاکه منتظرم!توی کافی شاپ روبروی پارک!چه لحن مزخرفی.
 ببین دوست ندارم اینجوری صدام کنی.خب؟ باشه عشقم.منتظرم!میخواستم یه جیغ بکشم که قطع کرد.پسره ی نادون!هیچی حالیش نیست!
بازهم دیرحاضرشدم!
مانتوی مشکی باشال قرمز وکفشای پاشنه بلندقرمز!!موهامم بیرون ریخته بودم و یه تل خوشگل قرمزومشکی که
روش قلب داشت زده بودم!
منتظرآژانس نشسته بودم که زنگ زد.اه بازچیه دیگه؟!
بازهم صدای مردی بود ولی فرشیدنبود!
 خانم آزاده؟!پ ن پ!خانم اسیر!
 خودم هستم بفرمایید. ازبیمارستان تماس میگیریم شمابا آقای فرشید فروغی چه نسبتی دارین!؟چه نسبتی داریم!؟!....هیچی!نمیتونستم چیزی بگم!
 اتفاقی افتاده. ایشون تصادف کردن.االنم آوردنشون اینجا میشه خودتونو برسونین؟! بله.گوشیو قطع کردم.
نمیدونستم بایدچه حسی داشته باشم؟!گیج بودم.فقط باعجله به سمت بیمارستان راه افتادم.
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وقتی رسیدم فهمیدم فرشید توی همون خیابونی که قرارداشتیم تصادف کرده!دقیقاهم همون بیمارستانی برده
بودنش که من کارمیکردم.اه!
توی اتاق عمل!
باخستگی وبی حالی روی صندلی نزدیک اتاق عمل نشستم.بااین سرو وضع هرکس رد میشدیه نگاه بهم
مینداخت!همه هم منو میشناختن!فکرنمیکردن من همون نفس باشم!
این تیپم بیشتر به دخترای فراری میخورد تا یه دکتر!
شرمنده سرمو پایین انداخته بودم.یکم رژمو پاک کردم.منتظردکترش بودم.
بعدازساعتها معطلی ونگرانی دکتراومد.
ازش حال فرشیدو پرسیدم.گفت که باید به هوش بیادومعاینه ش کنن.به نخاعش آسیب رسیده بود.
دکترکه معاینه هارو انجام داد چیزی بهم گفت که ازش میترسیدم وپیش بینی شو کرده بودم.
فرشید فلج شده بود...این یکی رو دیگه چیکارکنم!؟!
دلم میخواست همون لحظه بشینم و صدتا توی سرخودم بزنم!همش تقصیرمن احمق بود که نرفتم پارک اگه میرفتم
باهام توی کافی شاپ قرارنمیذاشت که بخوادازخیابون رد بشه ویه بی شعوری بهش بزنه!
راستی اون کجابود؟!کی بوداصال!؟
انگارفرار کرده بوده چون من که چیزی ازش نشنیدم.
ازدکتر خداحافظی کردم و به طرف اتاق فرشیدرفتم.
من بااین پسره چیکارکنم؟!!وای!!چقدر من باید حرص بخورم!؟پیرشدم!!!!!
من اینجا چیکارمیکردم!؟من که رابطه ای باهاش نداشتم!بیچاره پدرمادرش که نیستن وببینن!به فریال بگم؟!
نه.زوده!
بااسترس واردشدم.
سرش به طرفم چرخید.
چشمای عسلیش داشتن عاشقانه نگام میکردن یه جورایی بااحساس بودن.ولی من نگاش نکردم.
درو بستم ورفتم کنارش.
 خوبی؟ بااین وضعیت میخوای خوب باشم!؟ متاسفم...همش تقصیرمن بود...اگه من... نه عزیزم...نقصیرتونیست.یه بغضی توی صداش بود.دلم داشت آتیش میگرفت.
چقدراین پسربی گناه بود ومن چقدر سرکارش گذاشتم!چقدرتو این سالها دنبال خودم دووندمش!
پشیمون بودم.کاش ازهمون اول خیالشو راحت میکردم.
روی صندلی نشستم.دستامو روی تختش گذاشتم که دستامو گرفت.
دیگه اونقدرام نباید پررو بشه! خواستم دستمو بکشم بیرون که محکم ترگرفتشون.
 -نفس...بهم بگو چه حسی بهم داری؟
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توی این شرایط؟!بایدیه چیزی میگفتم.نگاهش منتظربود.
 این چرت وپرتارو ول کن.االن درد داری؟! جواب منو بده.دستامو بیشترفشارداد.دلم براش میسوخت.اون که منو دوست داشت تا االن به پام مونده بود حاالتو این شرایطش
ولش میکردم؟!
گناه داشت!
نه نبایددلت براش بسوزه.
تو منتظرکی نشستی؟!کس دیگه ای رو داری!؟هردوتون تنهایین حاالمهم نیست که تو اونقدر دوسش نداری!
چرامهمه زندگیت جهنم میشه!
همش باخودم درگیربودم.داشتم فکرمیکردم.
 نمیدونم چی بگم! حقیقتوبگو.اولین چیزی که به ذهنت میرسه! تو واسه من... من واسه توچی؟!اون واسه من چی بود؟!
بدجور عین چی توی گل گیرکرده بودم!
هیچی!
 هیچی که نمیشه!یه چیزی میخواستی بگی!اگه چیزی نمیگفتم فقط به خاطرحالش بود وگرنه آنچنان توی دهنش میکوبیدم که بارآخرش باشه دستمومیگیره!
دو دلی مو کنارگذاشتم.یه نفس عمیق کشیدم.منتظر به لبام نگاه میکرد.آروم گفتم:من...
نفسمو دادم بیرون.
 جوابم مثبته!ذوق کرد.دستمو بادو تادستاش فشارداد!
 جدی میگی؟!سرکاری که نیست؟!لبخندی زدم.
 نه!فقط میخندید!بیچاره!
دوباره به حرفم فکرکردم.واقعااین من بودم که همچین حرفی روزدم؟!اونم به فرشید!انگار هنوزم شک داشتم!ولی
تنهاچیز ممکن همین بود.ماباید باهم میموندیم.فرشید به عنوان خواستگارخوب بود.ایردای نداشت.ایراد ازمن بود
که دلم یه جای دیگه بود!دلم برای فرهاد تنگ شده بود.ولی اون کجاومن کجا؟!دیگه به دست فراموشی ها سپرده
شده بود!
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االن من بودم وفرشید.فرشیدی که دوسم داشت.بایدبه همینم افتخارکنم!الاقل گیرکسی مثه محمد نیفتاده
بودم!فرشید توی این همه سال بهم نشون داده بودکه دوسم داره.کارای خوشحال کننده میکرد...حرفای دوست
داشتنی!...
فرشیدنزاشت دیگه فکرکنم.
 کجایی عشقم؟!بااینکه از اون کلمه متنفربودم فقط لبمو جوییدم وگفتم:همین جا.نگفتی چی شدی؟!
 هیچی بابا!اوهو چه سرحال شد!
 داشتم ازخیابون رد میشدم خوردم به یه ماشینه!کمرم داغون شد! آخی!ازبس که سربه هوایی! به خاطردوری ازیار بود! خب دیگه لوس نشو!دستمو ازدستش بیرون آوردم.بلندشدم.
 خب من میرم یه چیزی واست بیارم!دستمو کشیدوگفت:بیا پایین!
دیگه خیلی پررو شده بود.دلم میخواست سرش دادبزنم!این کارایعنی چی؟!خودمو کنترل کردم وفقط گفتم:ا فرشید!
ولی اون انگار توی حس وحال دیگه ای بود!
دستمو محکم ترکشید.تنم روی تخت خم شد.بعدهم فرشید لباموبالباش محکم گرفت.لباش داغ داغ بود...ولی حالمو
بهم میزد.
یه حالی شدم...دوست نداشتم ازاین کارابکنه.خجالت کشیدم.
فورا بلندشدم.دستموباخشونت کشیدم و ازدر رفتم بیرون.بی تربیت!!
نمیخواستم بهش فکرکنم.روی صندلی نشستم.دلم میخواست برگردم به روزای خوب!روزای باحالی که بافرشید
داشتم.
روزی که باهم رفته بودیم کوه.یادمه دوباره عقشوالنه شده بود!
دستشو دورکمرم گذاشته بود وداشت چرت وپرت میگفت!
 پس توکی میخوای جواب مثبت بهم بدی؟!هان!؟میدونم که اول وآخرمال خودمی!پس انقد منو نپیچون!منم با دستم هولش دادمو دوییدم.ازش دورشدم.اونم همین جور دنبالم میومد.چه هوایی بود اون موقع!یکم که
آرومتر رفتم بهم رسید.ازپشت محکم بغلم کرد!انقدر روی دستش مشت زدم تا منوبزاره پایین!دستاش قرمزو کبود
شد!حقشه!پرروشده بود!
دوباره زدمش وفرارکردم.موقع ناهار هم کلی باهم خندیدیم.یه جورایی بامزه بود!شاید به خاطراین بود که زیادی
حرف گوش کن بود!درمقایسه بافرهاد!...
اه بازم فرهاد!
اونو بیخیال دیگه دختر!
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آره!
فرشیدو عشق است!
ایییییش!

واقعامن واسه چی قبولش کردم!؟من که هدفی نداشتم واسه خودم.اصالبه شوهرم و اینکه چه قیافه وخصوصیاتی
داشته باشه فکرنمیکردم!شاید فرشیدبتونه مردخوبی باشه!
چه میدونم!اصالمهم نیست!
چه بخواد چه نخوادباید آدم بشه!
رفتم یه چیزی براش گرفتم تا کوفت کنه.خیلی عصبیم کرده بود ولی باید مراعاتشو میکردم!
باخجالت رفتم تو اتاقش.
یکم عرق کرده بود.یه دستمال بهش دادم تا عرق روی پیشونیشو پاک کنه.معلوم بودکه درد داره.ناراحت شدم.گناه
داشت.شاید اگه من!...
اااا بازگفتی من؟!ول کن بابا!خودش مقصربوده!
درکمپوتشو بازکردم.عجیب ساکت بود!
نه انگار خجالتم سرش میشه!
 زبونتو موش خورده؟! نه! پس کی خورده؟! چشای تو!هان!؟
هیچی نگفتم.
 ببخشیدبهت زحمت دادم. زحمتی نیست فقط یادم رفت به فریال بگم زنگ بزنم خودت بگی؟! چی بهش بگم؟! وا!من چی بگم؟!...اصالمن ازکجاخبردارشدم؟! اون که نمیدونه...؟! نه نمیدونه ولی باالخره بایدبفهمه که!یه لبخند خوشگل زد.
یه تیکه آناناس تو دهنشم کردم که خفه بشه وگرنه شروع میکرد به شر و ور گفتن!
 خب چیکارکنم؟! زنگ بزن دیگه.کمپوتو تو بغلش گذاشتم و به فریال زنگ زدم.باهزاربدبختی وطفره رفتن گفتم که داداشت اینجائه!یه جیغی زد که
دلم میخواست برم دهنشو باچسب ببندم!قبل ازاینکه فریال برسه یه ذره دیگه پیش فرشیدموندم.
روش بیشتر ازقبل شده بود!راحتتر حرف میزد!
 -نفس!
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 بله؟! -کی باهم ازدواج کنیم؟!

ازاین حرفاش خندم میگرفت.حاالمن یه چیزی گفتم!!!
آخه هنوزواسه ی ازدواج زودبود!
 االن زوده! پس کی!؟ماکه چندساله همو میشناسیم مشکل کجاس؟! مامانم ایناخبرندارن که! بهشون زودتربگو!ببین اصال یه داماد علیل میخوان؟!ازحرفش ناراحت شدم.دلم واقعابراش میسوخت.توی این سن به این حال وروز افتاده بود.البته دکترمیگفت
شایدبافیزیو تراپی خوب بشه.بایدکمکش میکردم.شاید اصال برای کمک به فرشید ومحبت به اون به دنیااومدم!
واال!تااالن که یه کارمثبت انجام ندادم!شایداین اولی وآخریش باشه!
برای اینکه بهش دلگرمی بدم گفتم:دیگه ازاین حرفانزن.ناراحت میشما!
یکمم عشوه ریختم تااینکه لبخندزد.
آه!خدا!خسته م!من بااین فرشیدچه کنم؟!
فریال باصدای بلندی وارد شد.
 چی شده نفس؟!شروع کرد به گریه وزاری!!وای!االن روحیه این پسره روهم خراب میکنه!
بعدازاینکه خودشو خالی کردوهمه چیزو براش توضیح دادیم تازه متوجه من شد!
فرشید باخجالت یه چیزایی رو توضیح داد.اونم محکم بغلم کردوگفت:قربونت برم زن داداش گلم!
ایییییییش!
بعدازاینکه فرشید کلی قربون صدقه م رفت ودکتر معاینه ش کرد بهش گفتم که بخوابه.
فریال رفته بود بادکترش صحبت کنه منم کنارتختش نشسته بودم تا بخوابه!ولی همش حرف میزد!
 دوست داری چه جورخونه ای داشته باشیم نفسم؟! فرشید بگیربخواب دیروقته بعدا حرف میزنیم!بااخم دستمو گرفت:نه عزیزم من خوابم نمیاد!
حتمامیخواد تا صبح وراجی کنه!
 ولی من خسته ما!بااون یکی دستش دستمو نوازش کردوگفت:میدونم ببخشید!
 اونقدرام خسته نیستم گفتم که بخوابی! بدجنس!میخوای زودتر ازدستم خالص بشی؟!باخنده گفتم:یه جورایی!
روشو اون ور کرد ...دستمم ول کردوگفت:باشه!پس برو میخوام بخوابم!
نمیخواستم ناراحت باشه!خیلی زود رنج بود.روح لطیفیم داشت!این حقش نبود!
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من که شوخی کردم اونم فهمیده بود که شوخی بوده ولی میخواست خودشو لوس کنه!
بلندشدم ودستمو روی شونه ش گذاشتم.پشتش به من بود...یکم رفتم پایین تر.
 فرشیدی!؟قهری؟!هیچی نگفت.
یکم سرشونه شو فشاردادم.
 شوخی کردم بابا!ببخشید!به خاطرخودت گفتم که خسته بودی!بازم جواب نداد!
صورتمو جلوی صورتش بردم!چه ناز قهرکرده بود!!خیلی خوشگل تر شده بود.بااون باندی که دور سرش بود خیلی
گوگولی شده بود!
 آشتی؟! نچ! چراآخه؟!چشاشو بست!
تکونش دادم.
 فرشید...فرشید...فرشید!باخنده چشاشو بازکرد.
 اِ!اگه گذاشتی مابخوابیم! توکه گفتی نمیخوای بخوابی!سرشو تکون داد.
 پس آشتی؟! اره قربونت برم!ازخجالت خندیدم.باصدای در دستامون ازهم جداشد.
فریال بود.بعدازاینکه باهم یکم دیگه حرف زدیم خوابید.
 نفس خسته شدی برو خونه دیگه! نه بابااین حرفا چیه!؟چه کاریه؟!باهم میمونیم چون فردا من کشیکم میتونم تاصبح همین جاباشم دیگه! باشه میل خودته! فقط میرم خونه یه لحظه لباسامو عوض میکنم ومیام.اوضاع م وحشتناکه! میبینم!چه تیپی هم زدی!دختره پررو!بااین تیپ میخواستی داداشمو سکته بدی؟!بلندخندیدم!بعدهم به طرف خونه حرکت کردم.
وقتی برگشتم دیدم فریال هنوزبیداره.باهم توی محوطه بیرون بیمارستان نشتیم و حرف زدیم!
انگار میخواست یه چیزی بگه ولی ازگفتنش مطمئن نبود.تااینکه بهش گفتم:
فری اگه چیزی میخوای بگی بگو راحت باش!
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یه لبخندالکی زد وگفت:راستش نمیدونم چه جوری بگم!
یکم مکث کرد.
 تو واقعافرشیدو دوست داری؟!معلومه که نه!ولی میتونم باهاش باشم و خوشبختش کنم!همین کافیه!نمیدونستم اینارو چه جوری به فریال
بگم.داشتم فکرمیکردم چی بگم که اومد جلوتر ودستشو روی پشتم گذاشت.
 میدونم که نداری!اگه داشتی بدون اینکه فکرکنی بهم میگفتی! نه!...ببین... نمیخواد خودتو اذیت کنی من هنوزم دوستتم باهام راحت باش. چی بگم؟!باشک گفت:دوسش نداری نه!؟
 منظورت چیه؟! خودت خوب میدونی... اونقدری نیست که بگم عاشقشم وازاین جورحرفا خودت که میدونی! آره عزیزم!میدونم فقط ناراحتش نکن! اوا!چی فک کردی تو!؟داداشتو که اسیرنگرفتم! میخواستم خیالم راحت بشه! ایش!داداش ذلیل!!یکم هواخوری کردیم و بعدهم رفتیم پیش فرشید بخوابیم!بیچاره رو تنهاگذاشته بودیم!
صبح کشیک نوبت من بود.اصالحال نداشتم.شب قبل خوب نخوابیده بودم.همش فکروخیال میومد سراغم.
میترسیدم اشتباه کرده باشم!یه جورایی ازچیزی که به فرشیدگفته بودم پشیمون بودم!
نمیدونم چرااون حالو داشتم!
ولی فرشیدخیلی سرحال بود.همش میخندید ونگام میکرد!روش بازترشده بود!
توی اتاق نشسته بودم که مارال و ساسان وارد شدن!
 بااجازه!مارال وارد شد و روی دسته صندلیم تکیه داد.
 باشه بااجازه! دیگه االن داری میگی؟! ا چه گیری هستی!میبینی ساسان دوست مارو؟! اوهوم!ای دردو اوهوم!اینم بااین ساسانش!
همه جا پیداش میشد!
خب البته همکارمون بود و یه چندماهی هم بود که باهم ازدواج کرده بودن ولی مگه ازهم جدامیشدن؟!حال منو بهم
میزدن!
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باچشم و ابروبه مارال فهموندم که میخوام باهاش تنهاصحبت کنم اونم ساسانو دنبال نخود سیاه فرستاد همین که
خواستم حرف بزنم مارالو صدازدن ومجبورشدکه بره!
یه دفعه خواستیم حرف بزنیما!البته همچین مهم هم نبود ولی اگه ازفریال میشنید کله مو میکند!
یه سربه فرشیدزدم.فریال رفته بود خونه فرشیدم تنهابود.مگه ولم میکرد!؟منو کشت!همش میگفت پیشم
بمون!لوس!به زور ازدستش فرار کردم تابه کارام برسم یکم که سرم خلوت ترشد رفتم پیشش که دیدم خوابه!از
خدا خواسته در اتاقشو بستم و دررفتم!
بیکاربودم.تصمیم گرفتم برم تو بخش زایمان!ببینم کیا به دنیااومدن!؟!!واال!ازبس که خبرمرگ شنیدیم دلمون
گرفت!
صدای گریه ی بچه ها میومد.اه!دلم میخواست خفه شون کنم!همش نق نق!
دستام توی جیبم بود وراه میرفت.توی هراتاقم یه سرکی میکشیدم.تااینکه صدای جیغای یه زنو شنیدم.
 آآآآی!هم تعجب کرده بودم هم خندم گرفته بود!
دوباره صدای اون زنه بود.
 آه!فرهاد مردم!جان؟!فرهاد؟!برگشتم ببینم کی ان!
یه زنه روی تخت بود.حامله بود!پس وقت زایمانشه!
صورتش معلوم نبود.ولی کنارتختش فرهادبود!دستشو محکم گرفته بود.
 آروم باش!حدس میزدم سمیراباشه!پس بچه شونم داشت به دنیامیومد.
ازبغلم ردشدن.
حالم عجیب بود.انگارتوی بهت بودم!انگارهمه چی یه خوابه!باچشای خودم داشتم به دنیااومدن بچه ی عشقمو
میدیدم!یه چیزی دلمو چنگ میزد.یه چیزناراحت کننده.
ناخودآگاه شروع به دوییدن کردم.میخواستم ازشون دورباشم.
صدای تق تق کفشای پاشنه بلندم میومد.لعنت به من!اینم کفشه که پوشیدم!؟
برگشتم ببینم اونا به کجارسیدن.بافرهاد چشم تو چشم شدم.لبمو گازگرفتم و با قدمهای تند ازاونجادورشدم.
رفتم توی اتاقم و دروبستم.نفسمدرنمیومد.
قیافه فرهاد جلوی چشم اومد.عین قبل بود!ماشاال تغییرنکرده بود!خوش تیپ ترم شده بود.کت مشکی اسپرت بابلوز
طوسی.خیلی بهش میومد!
نمیخواستم بهشون فکرکنم ولی همش میومدن توذهنم!یه لحظه اون صحنه ازجلوچشمام کنارنمیرفت.به خصوص
وقتی فرهاد دست سمیرارو گرفته بود!
چیه خب مشکلیه!؟زنشه!
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خسته روی صندلی نشستم.سرمو توی دستام گرفتم.یه حسی منو به سمت پایین میکشوند.دلم میخواست برم بچه
شونو ببینم!یه دلهره ی عجیبیم داشتم.
باید چیکارمیکردم؟!
توی فکربودم که یهو تصمیم گرفتم برم ببینم چه خبره!آروم آروم ازدربیرون رفتم تااینکه رسیدم.یواشکی کل
بخشو دیدزدم.فرهاد روی صندلی جلوی دراتاق عمل نشسته بود.مثل وقتایی که عصبانی بود سرشو گرفته بود!یادش
بخیرچه روزایی بود!
چی میگی؟!االن وقت یادآوری خاطراته؟!
بعدشم چه روزای خوبی!؟چه یاد خیری؟!
واال!کی باهم بهتون خوش گذشته!جوک میگی نفس!
بیخیال همه چی به دیوار تکیه دادم و فرهادو نگاه کردم!
چرا باید االن میدیدمش!؟بعدپنج سال!وقتی که همه چیز فراموش شده و همه چی رو به دست خاطرات سپردم!وقتی
که تازه فراموشش کردم.
سرمو به دیوارتکیه دادم.دستامو که عرق کرده بودن پشتم گذاشم.یه حس ناراحتی داشتم!
خب حاالکه دیدیش که چی؟!این چیزی رو عوض کرده؟!
باناامیدی گفتم نه!
قلب شکسته م بازم غمگین بود.نمیتونستم بفهمم چشه چی یمخواد!مشکلش چیه!
واقعا چی میخواستی؟!
فرهادو؟!
نه...آره!؟
دلم میخواست سرخودم دادبزنم!چی میگفتم واسه خودم!؟خواسته من اصال مهمه؟!نه!
پس چرا دارم چرت و پرت بهم میبافم.
به سمت اتاقم راه افتادم.دوباره صدای تق تق کفشای من بود که سکوتو میشکست!
بی توجه به راهم ادامه دادم.
دراتاقو بستم.
پشت درایستادم.
همه چیز تموم شده بود.اصالچیزی نبوده که بخواد تموم بشه!
پس چرا فکرمن هنوز مشغول بود.
کسی ازبیرون درو هول داد و اومد تو.
من به جلو پرت شدم.حدس زدم که ماراله.این دیوونگیا فقط ازاون برمیومد.
داد زدم:چته؟!یه دفعه شد عین آدم بیای تو؟!
مانتومو صاف کردم و برگشتم.
چشام گرد شدن.فرهادبود!دروپشت سرش بست وبهش تکیه داد.
بانگاهش دلم مثل قبل لرزید.
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خیلی وقت بود که دیگه این حسونداشتم وقلبم واسه کسی نمیزد ولی این دفعه قلبم انگاردوباره زنده شده بود.
دراتاقو قفل کرد.
جلو تر اومد.بااینکه هنوزم متعجب بودم ولی خودمو نباختم و گفتم:تواینجا چیکارمیکنی؟!
 من اینجا چیکارمیکنم یااینکه تو چرا همش اون پایین سرک میکشی؟!خجالت کشیدم وبه زمین نگاه کردم.
 اینجا محل کارمه میتونم همه جابرم به توهم فکرنمیکنم ربطی داشته باشه.دستاشو بهم مالوند و تکراکرد:که به من ربطی نداره هان؟!
صدامو باالبردم:نه!
رفتم پشت میزم.اونم همش جلوترمیومد.
 بفرمایید فرمایش؟!داشت فکرمیکرد!خل!
یهو عین وحشی ا اومد سمتم گردنمو گرفت و به خودش نزدیک کرد.چشاشو بست و لباشو روی لبام گذاشت.چه
حس خوبی!...
داغی لباش حالمو جا میاورد.دوست داشتم همون جور بمونیم.
انگاریه عالمه سوسک دارن تو تنم راه میرن!مور مورم شده بود!دلم داشت ضعف میرفت!
بااینکه بدم نیومد ولی محکم به شونه هاش زدم وپرتش کردم اون ور.
چشاشو بازکرد.دستشو روی لبش کشید.
 توچته؟!اومدی اینجا چیکار؟!به زمین خیره بود ولی همین که این حرفو زدم نگام کرد.
فهمیدم دوباره صورتم عین بچه های نوجوون وبی جنبه قرمز شده!خدایا چرا ناخواسته اینجوری
میشدم!؟چرانمیتونستم خودمو کنترل کنم؟!چرااین حاالتو پیدامیکردم؟!
ازصدای بلند قلبم لجم میگرفت.دلم میخواست یه چوب بردم بکوبم وسط قلبم برای همیشه بایسته من راحت شم!
بازهم بهم نزدیک شد.داشتم عقب عقبی میرفتم!
 من تورو میخوام!بلند حرف میزدم:هان؟!تو غلط کردی!باچه رویی اینو میگی!؟بهتری بری برو پیشزن وبچه ت!
اخم کرد ولی همون جور جلوترمیومد.
 کدوم بچه!؟ برو گمشو فرهاد حوصله توندارم! هنوزم بی ادبی...البته بی ادب ترم شدی! نظرلطفته...حاالگم میشی یا نه؟!صورتمو بایه دستش گرفت...چشاشو بست...پیشونیشو چسبوند به پیشونیم...
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 ببین بزارخیالتو راحت کنم بچه ای درکارنیست...اون بچه مرده به دنیااومد...بهتر...میخواستمش چیکار؟!...اونسمیرا کثافت لیاقت مادریبچه مو نداشت!
ازحرفش یه خرده خوشحال شدم.ولی حیف که تاثیری روی وضعیت من نداشت!
 خب من چه کنم؟2به من چه؟!برو پیش عشقت...پیش کسی که به خاطرش منو به بازی گرفتی!صورتمو محکم فشارداد.چشاشو بیشتر روی هم فشرد.
 دیگه این حرفو نزن.من دوسش نداشتم.با ناله گفتم:فرهاد برو بیشترازاین آزارم نده.
ولی حرفام تاثیری روش نزاشت.حالتش عوض نشد.داشت ادامه میداد.
 من به اجبارمامانم بااون ازدواج کردم...وقتی مامان فهمید اون پسره ی یه القبا محمد عاشق خواهر زادش شده ازمخواست کاری کنم که محمد فراموشش کنه.من اصالقصدازدواج نداشتم.به مامان گفتم نمیخوامش اونم گفت فقط به
خاطر دخترخاله ت نزار آیندش خراب بشه میخواد با یکی دیگه ازدواج کنه تو فقط این پسره رو دست به سرش
کن.
نفسشو توی صورتم بیرون داد!
بوی عطرش داشت مستم میکرد.نباید اینطوری میشد.حاالهمه چیز تموم شده بود.من فرشیدو داشتم این حرفا هیچ
چیزو تغییرنمیداد.
 واسه من فرقی نمیکنه فقط دیگه نمیخوام ببینمت.باهرکلمه ای که میگفتم صورتمو بیشترفشارمیداد!تصمیم گرفتم الل شم!
 باشه تو حرف بزن ولی صورت من آشغال نیست که هی مچاله ش میکنی!بدو ناینکه ازاون حالت دربیاد لبخندی زد...دستشو شل کرد و پایین تراومد...گونه مو بوسید!
هرچی خون بود رفت تو صورتم!دستام یخ زده بود.سعی کردم بیخیال باشم.
 منم قضیه تورو براش گفتم اونم این نقشه روکشید که بهم محرم شیم و ...آخرم بهت بگم همه چی الکی بوده.باورکن تقصیرمن نبود!منو میبخشی عشقم؟!آره؟!
چشام داشت ازحدقه درمیومد.
 چی؟!!!چی میگی واسه خودت...ولم کن برو پی کارت! نفس...عصبانیم نکن. آخه تواصال عاششق من بودی؟!من میخوام اینو بدونم! اول اولش نه ولی بعداز اون شب فهمیدم یه حسی بهت دارم!پس چرارفتی باسمیرا؟!میتونستی همون موقع همه چی رو بهم بگی من قبول میکردم. نمیشد.مامان با خاله همه قرار مدارا رو گذاشته بود نمیشد عشقم نمیشد نفسم!چقدرصداشو دوست داشتم.چقدرحرفاش واسم قشنگ بود.چقدر قشنگ صدام میکرد!
 حاالکه گفتم میبخشی؟!باهام میمونی؟ متاسفم...من فقط میتونم ببخشمت...چون قول ازدواجو به کس دیگه ای دادم. -کی؟!
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چشاش بازشد.منو بغل کرد وروی میز گذاشت.دستاشو دور گردنم حلقه کرد و بهشون تکیه داد.
 نمیشناسیش... ازمن که بهترنیست؟!...هست؟!خندم گرفت.
 چه اعتماد به نفسی هم داری!اتفاقا ازتو خیلی سرتره. ازچه لحاظ؟! ازهمه لحاظ!...خوش قیافه ترازتوئه...پولدارتره...متخصص مغزواعصابه!...نمیدونی لبخنداش دیوونه کنندس!اینو که گفتم نگاشو از روی لبام برداشت.دستاش شل ترشد.توی چشام خیره شد.
توی دلم داشتم بهش میخندیدم!چه حالی میده کرم ریختنا!
 خب دیگه؟!حتما ویالی تو شمال و بنزم داره! اونشو دیگه نمیدونم ولی ماشین آره! واقعا میخوای باهاش ازدواج کنی؟! چرانکنم؟!مگه تو ازدواج نکردی؟! من که گفتم... به هرحال.منم باید یه روزی ازدواج کنم یانه؟! پس من چی؟! هیچی!!خیلی رو داری ا!وقتی تو ازدواج کردی من چی شدم؟!اصالیه لحظه به من فکرکردی؟یه لحظه حس کردم نمیتونم نفس بکشم.راه گلوم بسته شده بود.بغض کرده بودم.میخواستم تنهاباشم.
فرهاد حلقه دستشو تنگ ترکرد.محکم منو به خودش چسبوند.ولی من دستاشو پس زدم.
 نمیخوای بیشترفکرکنی؟!یعنی تو هیچ وقت دوسم نداشتی؟! اوهو!مگه حتما باید میداشتم؟! نه ولی رفتارت چیزدیگه ای نشون میداد. کدوم رفتار؟!هرچی بوده بزاربه پای احمقی جوونیم! ولی من تورو میخوام این برات مهم نیست؟! نخیر اصال مهم نیست.تو زن داری.من نمیفهمم باچه رویی اومدی این چیزارومیگی!اگه مادرت و خاله ت وسمیرابفهمن تیکه بزرگت گوشته!
یه پوزخندم براش زدم!
 من ...من... چی؟!دیگه هیچی نگفت.بازم مثل قبل مغرور شد.چرا حرف دلشو نمیزد؟!چرانمیگفت دوسم داره؟!حتما منتظره تا من
بهش بگم!پررو ازخودراضی!عمرا به همین خیال باش!
صورتمو دودستی گرفت.بازم میخواست ببوستم که صدای دربلندشد.
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دومتر ازجام پریدم.اونم ترسید و کشید عقب.
دستی به صورتم کشیدم وآروم بهش گفتم:برو پشت اون کمدببینم کیه.
 بله؟!کسی جواب نداد.مجبورشدم درو بازکنم.یکم درو بازکردم.
فرشید باویلچراومده بود.آخ دلم واسش کباب شد.
 سالم عشقم. سالم اینجاچیکارمیکنی؟! تونیومدی پیشم من اومدم. من اومدم ولی خواب بودی. داشتی چیکارمیکردی؟فضول!به توچه؟!اگه ازاالن بخواد تو کارام دخالت کنه کالمون میره توهم!
 هیچی یکم کارداشتم داشتم مرتبشون میکردم.توبرو من میام. باشه قربونت برم.لبخندی زدم ورفت.وای خدا من چراتو این موقعیت قرارگرفتم؟!نمیخوام فرشیدناراحت بشه.روبه در ایستاده بودم و
داشتم فکرمیکردم که فرهاد دستمو ازپشت کشید.افتادم توبغلش.لباشو چسبوند رو لبامو فشارداد.
دربازشد.فورا برگشتیم سمت در.
 عزیزم گلم یادم رف...بادیدن ماتوی اون وضعیت دهنش بازموند وحرفشو خورد.
باعصبانیت داشت نگامون میکرد.
بعدهم گلو پرت کرد تواتاق ورفت.ازبغل فرهاد بیرون اومدم.
 فرشید...فرهاد دستمو گرفت نذاشت برم...
 این بود عشقت!؟هان؟!انقد برات مهمه که میخوای بری براش توضیح بدی؟!دستشو ول کرد وگفت:پس برو...جلوتو نمیگیرم!
بعدم بایه پوزخند ازاتاق بیرون رفت.
شوکه شده بودم.روی صندلی نشستم.
آخرکار خودتو کردی؟!دل فرشیدم شکستی.خاک برسرت!
انقدر گیجی که دراتاقو قفل نکردی!
باید بری بمیری!خاک توسرت!
گریه م دراومد.
گناه داشت باید یه جوری ازدلش درمیاوردم!
فرهادچی؟!میخواستم باهاش باشم!باید میرفتم دنبالش!گریه که فایده نداره.
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بادو رفتم پایین.از پذیرش اتاق سمیرارو پرسیدم.ازبیرون سرک کشیدم.توی اتاق فقط سمیرا ومادرش ومامان فرهاد
بودن.پس فرهاد کجابود؟؟
حتمارفته.به طرف درخروجی رفتم.دیدم داره سوارماشین پرادوش میشه.به!ماشینشم که عوض کرده!
دیگه دادزدن دیربود!پس چیکارکنم؟!
باناراحتی رفتنشو تماشاکردم.نای باالرفتن نداشتم.توی همون بخش روی یه صندلی نشستم.داشتم خود خوری
میکردم که صدای بلندی توجهمو جلب کرد.
 چیکارکردی سمیرا؟یه بچه نتونستی به دنیابیاری!؟چی بهت بگم!فرهاد دلش به همین بچه خوش بود.حاالمنتظرباش ببین کی طالقت میده!
 چیکارکنم مامان؟!دیررسیدیم بچه مرد.چه کنم؟درک!فکرکنم صدای مامان فرهاد بود که میگفت:سمیرا جان عیبی نداره حاال ایشاال دفعه بعد!
 نه خاله جان من نمیخوام.اونم نمیخواد.همین دفعه هم به اصرارشماها بود.مابچه نمیخوایم.والسالم!حوصله گوش کردم به اینارو دیگه نداشتم!
هرجوری بود خودموبه اتاق فرشیدرسوندم.همین که پامو توی اتاقش گذاشتم بهم توپید.
 اومدی که چی؟!برو بیرون نمیخوام ببینمت بروبیرون.بااینکه خیلی دلم میخواست جوابشو بدم ولی سرمو پایین انداختم و لبمو جوییدم.
 ببین فرشید... نمیخوام ببینم برو بیرون.ازحرص دستمو محکم روی صورتم فشاردادم.خیلی خودمو کنترل کردم که نزنم تودهنش.
 اون فرهاد نامزدم بود.حاالاومده بود یهکاری کرد من که نمیخواستم. توکه اونو دوست داری چرا پیشنهاد ازدواج منو قبول کردی؟!چرا دلمو خوش کردی؟!دیگه دادزدم.
 اشتباه کردم حاالهم پشیمونم!خوبه؟! باشه اشکال نداره ولی خیلی بی معرفتی! بابااصال من نمیخوام ازدواج کنم زوره!؟ گفتم که نه!حاالهم راحتم بزار!با خشونت دراتاقو بهم کوبیدم.انگار توی سرنوشت من فقط نوشته بدبختی!یه لحظه خوشی به من نیومده!کاش
ناراحت نمیشد.
داشتم میرفتم تو اتاقم که مارال ازپشت گردنمو چسبید وبهم آویزون شد.
 آخ!گردنه! من فکرکردم درخته! اشتباه فک کردی!بادیدن قیافه م گفت:چیه چیزی شده؟!
بغلش کردم.
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 نه جدی چیه؟! فرهاد...بلند گریه میکردم.
 زشته آبروت میره دکی جون بیابریم ببینم چته!وقتی واسه مارال همه چیزو گفتم بادهن بازنگام کرد!
معلوم بود خیلی تعجب کرده.گذاشتم یکم فکرکنه و هضمش کنه!
بعدازمدت طوالنی گفت:واقعا که توکم داری دختر!چراپای فرشید بیچاره رو کشیدی وسط؟!یه چیزیت میشه!مشکل
داری!
دستشو به میزم تکیه داد.
 اون فرهاد احمقم االن باید بیاد!؟اومده این چرت وپرتارو گفته ورفته؟!همین؟!اگه واقعا دوست داشت اونزن...استغفرهلل!اون زنیکه روطالق میداد ومیومد سراغ تو!خیلی!...
 بشین مارال جان االن سکته میکنی!!ازخنده م خندش گرفت و نشست.
 میگی به این پسره بی شعور که عشق جناب عالیه چی بگم؟! هرچی که دوست داری فقط توهین نکن!چپ چپ نگام کرد.
 پس به تو میگم! چی میگی؟! هیچی کم آوردم!هی میخوام یه چیزی بگم میبینم زشته! نه راحت باش بگو وگرنه سکته میکنی امشب خونت میافته گردن من! اینارو ولش!به فریال میخوای چی بگی؟!اگه باهات قطع رابطه نکنه یعنی خیلی گله!همون لحظه فریال اومد تو!گل بود به سبزه نیزآراسته شد!
مارال پقی خندید.
 چه حالل زاده م هست!فریال باکنجکاوی به هردومون نگاه کرد ومشکوک گفت:چی میگفتین درباره من؟!
 هیچی! نفس رفتی پیش فرشید؟!بیچاره تنهاس...مامان اینا تا ظهرمیرسن!وای!
داشتم باانگشتام بازی میکردم.چه جوابی بایدمیدادم؟!
 کجایی؟!باتواما!مارال بازم خندید:فک کردم بادیواری!
بلندشدم.به طرف فریال رفتم.
 -یه چیزی بگم قول میدی نزنیم؟!
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 لوس نشو بگو ببینم چه کردی؟!باکالفگی دوباره اون قضیه رو برای فریال هم تعریف کردم.برخالف تصورم بغلم کرد وگفت:
اشکال نداره عزیزم.فرشیدم یکی دیگه روپیدامیکنه.آسمون که به زمین نیومده!توهم ایشاال خوشبخت شی!
 ولی همه چی که این نیست!فرهاد گذاشت ورفت...من باکی خوشبخت بشم؟!!!ازحرفم خندش گرفت.
 خب توبرو دنبالش! دنبال یه مرد زن دار!دیگه حرفی نداشت که بزنه.بانارحتی بهش گفتم:میبینی؟!غصه های من که یکی دوتانیست!
بیشترمنو بغل کرد.
 درست میشه... فری...فقط یه جوری ازدل فرشید دربیار... میدونم خودم درستش میکنم...شرمنده تو وداداشت شدم به خدا! این حرفا چیه؟!مارل بلندشد ومارو ازهم جدا کرد.
 بسه دیگه!االن بازیکی عین چی سرشو میندازه پایین میاد تو فکربدمیکنه!سه تایی بلند خندیدیم!
بازم دربازشد.یه پرستاره بود.
 خانم آزاده اتاق57کارتون دارن! باشه میام خانمی!وقتی رفت سه تایی ازخنده روده برشدیم!
 آدم توی اتاق خودشم نمیتونه راحت باشه دیگه! واال!برم ببینم این خان داداشت چیکارم داره؟!
 میخوای من اول برم؟! نه عزیزم خودم میرم!پشت دراتاقش یه نفس عمیق کشیدم ووارد شدم.
ساکت بود.منم معذب شدم.منتظربودم حرف بزنه ولی هیچی نمیگفت.
 ازم ناراحتی؟!چه سوال مسخره ای پرسیدم واقعا!االن بهت میگه پ ن پ و یکی هم تو سرت میزنه!ولی خب باید ازیه جایی شروع
میکردم.
 -تو چی فکرمیکنی؟!
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 روبه روش نشستم تا توی دیدش باشم ولی اون سرشو یه طرف دیگه چرخوند. نمیدونم!این دیگه نهایت پررویی بود!
 گفتم که ببخشید. منم بخشیدم. پس دیگه مشکل کجاست؟! میخوام بدونم چرا منو سرکارگذاشتی؟! بذار راحت بهت بگه...یه لحظه پشیمون شدم وحرفمو خوردم!چی میخواستم بگم؟!
میخواستم بگم که اون موقع فرهاد هنوزنیومده بود؟!
آخه...خره توهیچی حالیت نمیشه؟!اینم حرفه که میزنی!؟
به طرفم برگشت.
 خب؟! من اون موقع میخواستم باهات ازوداج کنم ولی حاال شرایط فرق کرده! چه فرقی کرده؟!حاالکه عشقت برگشته تازه یادت افتاده که...نذاشتم ادامه بده.
 نه...من فهمیدم که اون قدی دوست ندارم که بخوام باهات ازدواج کنم. آهان!یه شبه به چنین نتیجه ی قشنگی رسیدی!؟ آره خب! باشه دلیلت هرچی بوده مهم نیس میدونم که یکی دیگه رودوست داری برو باهمون...چه دوست داشتنی؟!اون که منو گذاشت رفت!منم مثه تو به جایی نمیرسم...
کاش اینارو میتونستم بهش بگم.ولی فقط بانارحتی بلند شدم و رفتم نزدیکش.
 مطمئنی منوبخشیدی؟بالبخندگفت:آره عزیزم...مهم اینه که توشادباشی...
بدبختی اینه که منم شادنیستم!
 باشه پس هنوزم دوستیم!؟ آره!بهش لبخندی زورکی زدم وازاتاق اومدم بیرون.
فرشید چندروز بعد مرخص شد و برگشت مشهد...فریل هم واسه یه مدت کوتاه رفت تا کارای خواستگاری خودش
واحسان و انجام بده!
منم بعدازاون روز چنددفعه ای به اتاق سمیرا سرزدم ولی فرهاد نبود.داشتم دیوونه میشدم.انگار یه چیزیمو گم
کردم.حتی موقع مرخص شدن سمیرا هم ندیدمش.
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یه جورایی میخواستم ازش خبربگیرم.
هاله بهترین گزینه بود ولی چطوری باید ازش میپرسیدم؟!
بهش زنگ زدم و دعوتش کردم.
باماهان اومد.حاال دیگه ماهان پنج سالش شده بود وبیشترشیطونی میکرد.همش ازمبال باال می رفت ومنو حرص
میداد.منم بامهربونی ظاهری بهش میگفت:بشین ماهان جان می افتی!
ولی اون بدترمیکرد!اگه مامانش نبود دستشو میگرفتم مینداختمش تو اشغالی!
ازفکرم خندم گرفت.
 به چی میخندی؟! هیچی!بچه ت خیلی شیطونه ا! میدونم...چیکارش کنم؟یه دقیقه یه جابندنمیشه! اشکال نداره بچه س دیگه!چه خبرا؟! سالمتی عزیزم...میگذرونیم بااین بچه دیگه منو ازکار وزندگی انداخته!میثم هم یه دقیقه نگهش نمیداره.قبالبیشترنگهش میداشت ولی تازگیا دیگه حوصله نداره!هیچ کس حوصله شو نداره!
 آخی! تو چه خبر؟! منم هیچی!منتظرجوابای امتحانم. آهان...ایشاال که قبولی! مرسی!هرچی منتظر نشستم تا ازفرهاد یه چیزی بگه هیچی نگفت!همیشه ازش حرف میزدا حاال این دفعه!
داشتم ازفضولی میمردم.
 راستی هاله از سمیرا وبچه شون چه خبر؟! مگه نمیدونی؟! نه چی رو؟! بچه شون که مرد و خودشونم هرکدوم رفتن پی زندگی خودشون! یعنی چی؟! طالق گرفتن رفت! اِ آخه چه مشکلی داشتن؟ مثل اینکه فرهاد نمیخواستتش!گفتم اینابه درد هم نمیخورن!خیلی خوشحال شدم ولی چرا فرهاد دیگه پیشم نیومد؟!
حالم گرفته شد!
 متاسفم!بعدازاینکه هاله رفت تصمیم گرفتم من به فرهاد زنگ بزنم.شاید باید من یه قدمی برمیداشتم.
از بس زنگ زده بودم این صدا همش توی گوشم بود.
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 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.حالم داشت بهم میخورد.دیگه نمیتونستم طاقت بیارم.هنوزم فرهادو میخواستم.
به خودم دلداری دادم.
تافردا صبر کن بعدبرو دم در خونه شون!
چی؟!تادم درشونم برم؟!دیگه چی؟!
این تنهاراهه!تاکی میخوای صبرکنی؟!شاید اصالاون نیومد!
باشه!
بازم احساس دلتنگی میکردم!
خدابگم چیکارت نکنه فرهاد ببین چه کردی؟!اه!
ازدست خودم حرصم گرفته بود.محکم خودمو کوبوندم رو مبل!
انقد دستامو بهم فشاردادم که نزدیک بود تک تک استخونام ریزبشه...
خیلی عصبانی بودم...دلیل واقعی شو نمیدونستم...فقط میدونستم تقصیرفرهاده!
خیلی عجله داشتم میخواستم زود تر برم پیش فرهاد!ولی باید صبرمیکردم شاید خواب بودن!
باالخره ساعت22راه افتادم.
روم نمیشد زنگ بزنم.تصمیم گرفتم با باباش صحبت کنم بعد باخودش...یاانکه همه چیزو بهباباش بگم شاید اون
راضیش کنه...اگر م مامانش آیفونو برداشت درمیرم!
آره!
بزن زنگو خانم بگو ببینم میشناسی ارژنگو!؟
بین غذاها چطور دوست داری خرچنگو؟!
خاک برسرت!توی این موقعیت یاد این آهنگ افتادی؟!
توی دلم خندیدم و زنگو فشاردادم!
دی دی دی!
 بله؟!باشنیدن صدای باباش نفس راحتی کشیدم.
 منم بابایی! بیا باال دخترم... آخه... بیا کسی نیست!دروبازکرد و منم وارد شدم.جلوی درورودی که رسیدم دستاشو برام بازکرد!
نمیدونستم این بغل پدرانه اشکال داره یانه؟!
حاالوقت فکرکردن نیست!
بیخیال پریدم تو بغلش!ماچم کرد وگفت:دلم خیلی برات تنگ شده بودا!سری به مانمیزدی!
 -چه انتظاری داشتین؟!نمیتونستم بیام که!
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 اشکال نداره عزیزم بیاتو!وقتی نشستم دلم میخواست خودش ازفرهاد یه چیزی بگه که بعدازیه مدت کوتاهی که واسم شربت آورد گفت:
دختر تو بااین فرهاد ما چیکارکردی؟!دیگه کم مونده بود بره کوهم بکنه ا!
خندیدم وگفتم:چطور؟!
 راستش من تازگیا فهمیدم قضیه چیه!آزیتا روبخشیدم به هرحال اونم خواهرزادشو دوست داشته ومیخواستهعروسش باشه ولی مطمئن نیستم که تومارو بخشیده باشی!
 این چه حرفیه؟!من کی هستم که بخوام شمارو نبخشم!بعدشم شما که مقصرنبودین!بی توجه به حرفم ادامه داد:
خیلی دوست داره!چرا ناراحتش کردی؟!مگه تو دوسش نداشتی؟!
مگه چیکارکردم؟!
بااینکه خودم جوابشو میدونستم ولی بازم عین احمقاپرسیدم!
باتاسف گفتم:حاال کی میاد باهاش حرف بزنم؟
 یه ماهیه که رفته!تعجب کردم.
 کجا؟ازجواب سوالم میترسیدم.
 وقتی سمیرارو طالق داد گذاشت ورفت...تازه بامادرشم یه دعوای حسابی کرد.دلم خنک شد!ولی هنوز نمیدونستم کجارفته.نگران بودم.
 کجارفته؟ اول که نگفت ولی بعد از مش حسین باغبون مون پرسیدم وفهمیدم که تو ویالی شماله.بابهت نگاش میکردم که خندید وگفت:معلوم نیست شاید اونجا یه کوه برات کنده باشه!
خنده کوتاهی کردم.نمیدونستم باید چیکارمیکردم.دلم میخواست برم پیشش.
 پسره دیوونه دارو خونه ورگذاشته رفته به امون خدا! آدرس ویالرومیدین؟اول تعجب کرد وبعد یه لبخند زد!آدرس و یاداشت کردم.
تشکرکردم و ازخونه بیرون رفتم.
یه چیزی منو به طرف رامسر میکشوند!میخواستم همون لحظه برم!
لباسامو عوض کردم.یه مانتو سورمه ای با کفشای پاشنه بلند سورمه ای پوشیدم یه شال سفید و قرمز هم سرم کردم
وراه افتادم!دیوونگی زده بود به سرم!
یه آژانس گرفتم.توی راه اصال عین آدم نمیتونستم بشینم!
نکنه برم اونجا ضایع م کنه برگردم!
نکنه منو نخواد!
نکنه رفته باشه اونجا که بایکی دیگه باشه!
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ای کوفت ونکنه...نکنه!اه!
خواستم بخوابم تافکرنکنم ولی نمیشد!
تمام راه بیداربودم و توهم زدم!
ساعت خیلی کندمیگذشت.هرچی به جاده نگاه میکردم تموم نمیشد.داشت حوصله م سرمیرفت.اگه این مرده نبود
الاقل یه آهنگی گوش میکردم!
فقط سیخ نشسته بودم!کمرم خشک شد!تااینکه باالخره اون ساعات مسخره تموم شد.
جلوی درویال پیاده شدم.یکم نگاش کردم.
یکم اون ور تر دریابود.
باد بلندشده بود و موجای دریا باسرعت میومدن طرف ساحل.دلم مخیواست بایستم دریارو نگاه کنم.ولی نمیشد!به
ویالشون نگاه کردم.
نماش استخونی ومشکی بود.یه در گنده مشکی هم داشت.
چه حالی میده اینجا!چه هوای خوبی!آدم دلش میخواست وسط اون شن ها بگیره بخوابه!
االن وقت این چزاس؟!برو تودیگه!
یه قدم برداشتم که یه نفر از خونه اومد بیرون.
سالم کردم.
باتعجب نگام کرد وجوابمو داد.
 ببخشید آقای محمدی هستن؟انگارشک داشت که جوابمو بده یانه!
 شما؟! من...دوستشونم!خاک برسرم!دوست چیه؟!ولی خب چی میتونستم بگم؟!معلوم بود که همون مش حسینه و اونارومیشناسه نمیتونستم
بگم که خواهرشم!
 ببینم شما نفس خانم نیستید؟! چطور؟! چرا...حاالفهمیدم... شمامنو میشناسین؟! بله خانم...راستش چند باری که رفتم پیش آقا چندتا از عکساتونو دیدم و ازپدرش که پرسیدم فهمیدمنامزدشونین...بفرمایین تو خوش اومدین!فقط...آقا خوابه به زور خوابشون برده بیدارشون نکنین.
چیزی نگفتم رفتم داخل اونم درحالی که داشت درو می بست گفت:ببخشید من دیگه باید برم آقا منو فرستاده
تهران باید برم.
 -به سالمت!
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حیاط و دیدزدم.یه راه سنگی خوشگل بود تاپله ها که بعدش به در ورودی خونه میخورد.دور وبرش هم کلی گل
وگیاه.پرادو سفید فرهاد هم پارک بود.
مشتاقانه به طرف پله ها رفتم و باهیجان ازشون ردشدم.
درچوبی رو آورم بازکردم وداخل شدم.
اولین کلمه ای که برای توصیف اونجا به ذهنمک رسید صحرای شام بود!
خیلی شلوغ پلوغ بود...یه ماهی تابه که توش تخم مرغ سوخته بود روی اپن بود...کلی لباس روی مبالی راحتی...و
همه ی وسایل خونه هم پخش وپالبود...
از وسط اون آت و آشغالها رد شدم...فرهاد روی یه مبل سه نفره درحالی که یه دستش روی سرش ویه دست دیگه
ش روی شکمش بود خواب رفته بود...دکمه های بلوزش هم تا آخربازبود...یه چیزی تو گردنش توجه مو جلب کرد
و باعث شد بخندم!
گردنبند خودم بود!نازی!زنجیرشو عوض کرده بود...ولی پالکش همون بود!خوشحال شدم...نه مثل اینکه این بااون
چیزی که نشون میداد خیلی فرق داره!
چندبسته هم قرص آرام بخش کنار عکسامون بود...
یه ذره فهم وشعورنداره که عکسامو جلوی مرد غریبه جمع کنه!؟همین جورگذاشته مرده ببینه!؟
البته مرده پیربود ولی باید رعایت میکرد...
نگام به صفحه تلویزیون افتاد.فیلم نامزدی مون بود!
چه نامزدی ای هم بود!
باژستهای مختلف کنارهم ایستاده بودیم.
یه لحظه به خوشی های اون روزم پوزخند زدم!
خواستم برم تلویزون و خاموش کنم که باصدای کفشم فرهاد ازخواب پرید.
به خودم لعنت فرستادم.اگه من دیگه این کفشارو پوشیدم!بیچاره حتما تازه خواب رفته بود.
روی مبل نشست ونگام کرد.
شک کرده بود که منم یایکی دیگه!
خندیدم...اونم نیشش بازشد!
یه قدم رفتم طرفش که عین چی بلندشد...انقدسریع اومد که نفهمیدم کی اومد!فقط اومد!
بغلم کرد وفشارم داد...
باتمام وجود نفس کشیدم وعطرشو بوییدم...ذوق داشتم...
ولی اون بازم ساکت بود...شاید باید خودم میگفتم!
داشتم میگفتم دوسش دارم که اونم بامن گفت:دوست دارم!
بعدهم یه لبخند خوشگل زد...منم خندیدم و لپشو بوس کردم!اونم متقابال همون کارو کرد و بعدم بلندم کرد و یه
دور منو دور خودش چرخوند.
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پایان
» کتابخانه مجازی رمان سرا «

برای دانلود جدید ترین و بهترین رمان های ایرانی و
خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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