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 نگاه يك حادثه

 سيفي نسرين:نويسنده

 

 1 فصل

 و كردم خم را سرم. رفتم پاركينگ طرف به سالنه سالنه و كردم تيز را گوشهايم.نشست لبهايم روي لبخند بستم سرم پشت را در
 كه بود مانده پاركينگ به اي پله سه هنوز. كردم مي نمايان بيشتر را سفيدم هاي دندان رفتم مي پايين ها پله از كه طور همين

 :گفتم كشدار بلندو صدايي به.ايستادند صف به چشمهايم مقابل در هميشگي ي آشنا صورتهاي

 پاتوقه؟.سروپا بي آقايون سالم به- 

 طرف به را دستم و پريدم پاركينگ كف به همانجا از.دادند را سالمم جواب و ايستادند نفر سه هر.كردم ايشان حواله وچشمكي
 رنگ شكل بدترين به كه كودكانه نقاشي يك به پاركينگ چراغهاي نور زير رنگش پريده و استخواني صورت.كردم دراز شهاب
 :گفتم و كوبيدم اش شونه روي را دستم.مانست مي باشد شده آميزي

 كه رسه مي روزي يه بدي ادامه اگه. كشي مي قد سانت يك روزي تو پسر. سازگاره مزاجت به خوب كش خط و نون ماشاءاهللا هزار- 
 .بكشي ماهارو لپ كني دراز دستتو وايستادي كه همينجه از توني مي

 :فشردوگفت را دستم سامان

 .بكشي رو ها زميني ما لپ توني مي هم موقع اون تا عجالتا- 

 :گفتم و زدم سامان به چشمكي آرامي به.داشت نامحسوسي لرزش لبانش. انداختم شهاب به نگاهي چشمي زير

 .كنيم مي جور ات واسه ما بخواي اگه- 

 :گفت دستپاچگي با

 .مرسي نكنم فكر.نه.نه- 

 :فشردوگفت مرا دست خنديد مي شدت به كه حالي در نادر

 .كن جور ما واسه يكي بلدي كه تو فربد جون- 
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 : گفتم و كشيدم موهايم ميان به دستي.شد تكرار خود در و شكافت را پاركينگ فضاي هايمان خنده قهقهه صداي

 خبر؟ چه- 

 :زدوگفت اي موذيانه لبخند

 خبر؟ چه تو- 

 :دادم جواب كالفگب با

 .،كار،خونه،گردش روز هر مثل- 

 خبر؟ چه گردشه اون از- 

 .شم مي غرق مرداب تو دارم روز هر مثل- 

 .بده خيلي كه اين- 

 :گفت دويدو حرفش ميان به سامان

 .آبه خربزه كه باش نون فكر برو شهاب كن ول.ميشد هم ما قسمت بدا اين از كاش- 

 :گفت كردو پاك دست كف با را شلوارش شد بلند زمين روي از نادر

 .كردم خربزه هوس كه آخ- 

 :گفتم و زدم نادر به چشمكي

 .كنم تقديم داريد ميل دارم سراغ رو شيرينش تا شش پنج- 

 :گفت خاراندو را سرش پشت

 .زنم نمي ات سينه به رد دست نشكونم رو دلت كه اين واسه- 

 :گرفتم نادر طرف به و آوردم بيرون رو اي شده مچاله كاغذ و كردم شلوارم جيب در دست

 .باش خوش برو- 

 :داد گرفتوجواب رو كاغذ خنده با
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 .باشي خوش هميشه

 :گرفتم شهاب طرف به و آوردم در ديگري كاغذ و بردم فرو جيبم در دست. بزارم شهاب سر به سر بودم كرده هوس

 باشي؟ خوش خواي نمي تو- 

 :گفت كرد مي نگاهم اش شده گرد چشمان كه حالي ودر پريد فنر مثل شهاب

 !نه،نه- 

 :گفت و قاپيد دستم از را كاغذ پريدو جا از خيز يك با سامان. شد نمايان هايم دندان و نشست لبهايم روي لبخند

 .باشم سرگرم هفته يه تا من به بدش- 

 .كرد مكث آويزان لبهاي آن با نادر مضحك قيافه روي و خورد سر شهاب پريده رنگ صورت روي از نگاهم

 خوبه؟ حالت- 

 :داد جواب كرد مي تا دقت به بودم داده دستش به راكه كاغذي كه حالي كردودر سربلند

 .گذرونيم مي هي- 

 :گفتم و انداختم ساعتم به نگاهي

 .شام بريم بفرما- 

 :چپاندوگفت جيبش در را كاغذ نادر

 .قربونت- 

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهي هم سامان

 .شام نه خوابه وقت االن- 

 :داد جواب زدو لبخندي دستپاچگي با.  دوختم شهاب صورت به را نگاهم

 .خوردم شام من- 

 داري؟ جا كه لقمه تا چهل براي- 
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 نكنم فكر نه- 

 چشمي زير. آيد مي پايين ها پله از كسي شنيدم سرم پشت از.خورد گوشم به راهرو در پايي شدن كشيده و دري شدن باز صداي
 :گفت لبخند با شهاب.ايستاد صدا. كردم مي نگاه را شهاب

 .بابا سالم- 

 .كردند سالم و برخاستند نادروسامان

 .بياي خواي نمي بابا جان شهاب سالم- 

 :گفتم بگيرم خودم به جدي قيافه كردم مي سعي حاليكه در و چرخيدم ارامي به.  زدم نادر به چشمكي

 .سالم- 

 و بودم خوش دليل بي.بودم شده خيالش بي و داشتم عادت تغير اين به.داد را سالمم جواب كشيدو هم در اي چهره پورزاد آقاي
 .بدم دست از سادگي اين به را خوشي اين خواستم نمي

 خوبه؟ كه حالتون- 

 :داد را جوابم سرسنگين

 بريم؟ ،شهاب،بابا بله- 

 .ها بچه چشم،خداحافظ- 

 .خداحافظ- 

 .خداحافظ- 

 :گفتم بودم شده خيره پورزاد آقاي چشمهاي به مستقيم حاليكه در و گرفتم را دستش رسيد كه كنارم به

 .بزنيم گشتي يه بريم هم با باش روزآماده يه- 

 :نشست گوشم در آرامي به بيايد بيرون چاه ته از انگار شهاب صداي

 .باشه- 
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 محسوسي لرزش خشم شدت از كه لبهايي و شده گرد چشمهايي با پورزاد آقاي. رفت پدرش كنار و شد رد كنارم از سرعت وبه
 :گفت و گرفت را دستش شهاب. زدم لبخندي و بردم فرو جيبم در را دستم.بود شده خيره من به داشت

 .بريم..بابا.. بابا بريم- 

 :گفت مي كه شنيدم را پورزاد آقاي صداي.افتاد راه به شهاب همراه زدو چرخي پورزاد آقاي

 .نگرد پسره اين با نگفتم بهت من مگه- 

 : شد شنيده دوباره پورزاد آقاي صداي.  انداختم باال شانه و زدم لبخندي و كردم سامان و نادر به رو

 ...ندارم دوست ،من شنوه مي كه جهنم به- 

 :گفتم و خنديدم قهقهه به ميزد موج نادروسامان هاي نگاه در نگراني.آورد ارمغان به پاركينگ در را ،سكوت در شدن بسته صداي

 .پدرها همه مثل شهابم پدر. هستن هاشون بچه نگران پدرها نيست،همه مهم

 :گفت ترديد با سامان

 ...تو يعني- 

 :گفتم و ديويدم حرفش ميان به

 .كنم مي زندگي خودم براي من. نيست مهم برام اصال نه - 

 :گفت و گذاشت ام شانه روي دست. آمد پيش قدمي نادر - 

 شنگولي؟ چته- 

 :گفتم و نشستم پله روي

 .ياد نمي خوابتم به كه اونا ،از توپ پارتي يه به شدم دعوت دوني نمي پسر آخ- 

 .نكنه گير گلوت ،تو خوري تنها تنها- 

 :وگفتم دادم تكيه پله به

 .مراقبم تو جون نه- 

 :پيچيد آپارتمان در اي زنانه فرياد صداي
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 .شبه نصفه بياي خواي نمي تو سامان- 

 :زدوگفت لبخندي سامان

 .نيستن ما كن ول اه

 :زد وفرياد

 .اومدم- 

 :زد داد دوباره ما به رو بعد

 .بخير شب ها بچه خوب برم نكشيده داد دوباره تا- 

 .شد رد كنارمان از سرعت وبه

 :گفتم اي مسخره لحن با

 .شبه نصف نيمه،كجاش و دوازده تازه ساعت.شبه نصف كجا ها مسخره اف- 

 :گفت خنده با و نشست كنارم نادر

 .صبحه دم ديگه االن مردم واسه ولي شبه سر تو واسه- 

 پاركينگ تو خوان مي كي تا جوونا كه مربوطه چه تو به مرديكه بگه بهش نيست يكي آخه. كرده خراب رو همه پورزاد آقاي اين- 
 سنه تورو آخه.مونن مي بيرون ديروقت تا جوونا گفته جلسه تو شده بلند كاره يه آقا.داري چيكار بقيه به خودتي بچه هللا تو.بمونن
 كالنتري؟ يا فضولي مگه نه؟تو

 :گفتم غيظ با و افتاد نادر خندان صورت به نگاهم

 چته؟ تو- 

 .برسه زنت داد به خدا.  شدي غرغرو خيلي تو بابا هيچي- 

 خندي؟ مي چي به د. سالمه يك و بيست تازه من. بگيره زن خواسته كي حاال.زن باباي گور- 

 :گفتم عصبانيت با. شد بلند نادر قهقهه صداي

 خندي؟ مي چي به- 
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 :پرسيدم بريده بريده خنده ميان در بار اين و افتادم خنده به هم من او خنده از.خنديد مي بلند صداي با بودو شده خم نادر

 خندي؟ مي چي به- 

 :گفت كردو جور و جمع رو خودش نادر

 هستي؟ كي ديگه تو.بشي عصبي اينقدر خوشي اوج تو كردم نمي فكر. باحالي خيلي بخدا گرم دمت- 

 :گفتم. بود نمايان دندانهايم حاليكه در و گذاشتم نادر شانه روي را دستم

 !ديگه بري؟پاشو كنن صدات كه اين از پيش خواي نمي تو- 

 مي شرط داره دوست ما از بيشتر رو هندي فيلم ما ننه. فيلمه گرم سرشون همشون االن.رفيق زنه نمي صدا كي هيچ مارو. بابا اي- 
 .نيستم خونه ندونه حتي بندم

 كجا الن تا پسر.آسمون رو رفته بابائه داد خونه تو بذارم پامو كه اين محض به من ولي. ندارن كارت به كاري حداقل تو بازم- 
 . آرن مي در كفرآدمو بشي؟حسابي ادم خواي نمي نداري،تو زندگي خونه مگه بودي؟تو

 :گفت زدو پوزخندي نادر

 .نگراني همينه واسه ميدي گوش حرفشون به هم تو كه نهئ- 

 :گفتم و كردم نگاهش چشما زير

 آسته بشينم خونه سر به لچك دختراي مثل نيستم حاظر من ميده عذاب زنه،خودشو مي ميزنه،سركوفت داد نيست مهم ام واسه- 
 وقت هر بخونم آواز خواست دلم هروقت برم خواست دلم هروقت دارم ،حق مردم سالمتي نا. نزنه شاخم گربه كه بيام آسته برم
 .بزنم حرف خواست دلم

 .خالي پورزاد آقاي جاي- 

 :دادم جواب غيظ با

 پاسوز. بياد بار حسابي مرد يه پسره اين ذاه نمي پورزاد آقاي اين. سوزه مي شهاب حال به دلم. رو عوضي مرديكه اين كن ولش- 
 .ميشه پدرومادر اين

 تعمير بابا.بدبخت سرو تو خاك تو منو مثل نه. اقا پارچه يه ميشه خودش ،واسه باشن وكيل پدرومادرش كه آدم نباش اون نگران- 
 .سرمونه باال هم ديگه نفر يه سركوفت دار،تازه خونه ،ننه كار
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 خانه از خوشي دل من مثل كه داشت،كسي من با بسياري مشترك هاي حرف كه ،كسي بود شده پيدا من همدرد نفر يك كه اين از
 او از و كنم دل دردو بزنم حرف نادر با داشتم احتياج.دوانيد مي ريشه من در گفتن به نياز. كردم مي آرامش نداشت،احساس

 .نشست لبهايم روي بر تلخي لبخند.بشنوم

 خندي؟ مي چي به- 

 .انداختم ساعتم به نگاهي

 مي بهم حالم حسابي بذارم مرگمو كپه خونه تو رو ساعتي چند مجبورم كه اين از. شم بيدار زود صبح بايد يكه،فردا نزديك ساعت- 
 . دور جاي يه برم كنم فرار لعنتي خونه اين از ميشد كاش خوره

 :گفتم تكاندم مي دستم كف با را شلوارم حاليكه در و شدم بلند. بود شده خيره من به نادر متعجب نگاه

 .ندارم رو كس هيچ حوصله- 

 :گفت شدو بلند نادر

 .نداره منو حوصله كس هيچ ما خونه تو عوضش- 

 پائيني؟- 

 .خوابه وقت باال يام مي بابا تنهايي؟نه- 

 به هم از شنيدن و گفتن براي شايد.چرخيد نمي زبانمان اما بزنيم حرف خواستيم مي نفرمان دو هر. افتاديم راه به هم شانه به شانه
 سكوت كه بود نوايي تنها سنگي هاي پله با هايمان كفش برخورد صداي.كرديم مي له پا زير را زمان قدم هر با.داشتيم احتياج زمان

 دميده من در اي تازه نيروي. فشرد را دستم گرمي به.  كردم دراز نادر طرف به را دستم. رسيديم آپارتمان در پشت.شكست مي را
 :گفتم و زدم چشمكي.بود شده

 .باشه خواب كنه خدا- 

 :زدوگفت تلخي لبخند

 .بينن مي خودشونو فقط ادراك بي غرغرو.كرباسند يه سروته كن،همشون ولشون- 

 : گفتم و آوردم در جيبم از كليدي

 .بفرماييد- 
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 .قربانت- 

 وگفتك اورد بيرون را كليد دسته

 .بفرماييد شما- 

 :گفتم خنده با و چرخاندم قفل در را كليد

 .قربانت- 

 به را خودم كورمال كورمال.بستم ارامي به را در.  بود رفته فرو تاريكي و سكوت در خانه. شدم ساختمان وارد و كردم باز را در
 يخچال سراغ به و گذاشتم ميز روي را كليدم دسته.شد پخش خانه اشپز در المپ روشنايي.زدم را كليد و رساندم اشپزخانه

 رب،يك قوطي يك.شدم تيز يخچال داخل به و كردم خم را سرم. شد مورم مور خورد صورتم به كه يخچال داخل خنك هواي.رفتم
 نان بسته ويك سبزي سبد يك. كردم نگاه پاييني قفسه و شدم خم.نبود خوردن براي خاصي خيارشور،چيز شيشه مربا،يك شيشه
 غريدمك اهسته و گذاشتم قابلمه روي را دستم. .غدا دوقابلمه.كردم نگاه ان از تر پايين قفسه به.  لواش

 .لعنتي سرده كه اين- 

 :گفت اهستگي به كه پيچيد آشپزخانه در مادرم صداي

 .كنم مي گرمش االن- 

 :گفتم و بستم رو يخچال در.  شدم راست

 .شد عرض سالم- 

 :گفت آوردو بيرون يخچال از رو ها قابلمه

 .كني بيدار باباتو خواي مي. نكن صدا سرو- 

 :گفتم و نشستم صندلي روي

 .خوابه وقت چه االن اخه- 

 .شكافت را آشپزخانه فضاي پدرم صداي

 .زنه نمي سرشون به خوابي بي عالي جناب مثل كه همه- 
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 :گفتم و زدم لبخندي تفاوتي بي با. ميزد شدت به قلبم. ايستادم

 اومدنه؟ طرز چه اين بابا ترسيدم- 

 :گفت غيظ با بود دوخته من به را مستقيمش نگاه كه حالي در امدو پيش قدم چند پدرم

 كنه؟ خبرت صداش. ببندم گردنم به زنگوله چطوري.بزنم اخطار بوق قبلش بايد دونستم نمي ببخشيد- 

 :گفتم و نشستم صندلي روي

 پره؟ چته،توپت- 

 .كرد روشن رو قابلمه زير دسپاچگي با مادرم

 .شدم بهكار هم چيزي بگيريد،يه تحويل ديگهفخانم بله- 

 .ندارم حوصلخ بابا كن ولم- 

 :گفت يود شده سرخ كه حالي در عصبانيت با كردو بلند رو دستش پدرم

 ..ميگه شيطونه- 

 .ايستادم مقابلش در و شدم بلند

 گه؟ مي چي شيطونه- 

 :گفت و انداخت ما ميان به را خودش مادرم

 .كنيد ولش خدا تورو اقا- 

 .شده هار كه كردم دولش- 

 ...من- 

 و گرفتم خود به تفاوت بي ظاهري. درخشيد ذهنم در چيزي. خوردم فرو را حرفم. گزيد دندان به را لبش چرخيدو طرفم به مادرم
 .كند مي تر عصباني را پدر كار اين دانستم ،مي نشستم صندلي روي

 .كنه بلند من رو دستشو مونده چي؟كم شدي؟تو ساكت بگو؛چرا- 

 . برگرداندم رو سرم و زدم پوزخندي
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 چه كه كردي فكر برداشتي دور. رقصيم مي سازش به هي كنه مي كوكمون هي اقا كوكي عروسك شديم. بخنده كي نخندي تو- 
 خبره؟

 :كرد زمرمه اهستگي به مادرم

 .ميشه بيدار فرناز االن يواشتر- 

 :كشيد فرياد بود شده سرخ عصبانيت شدت از كه پدرم

 .شماها دست از بدبختم خدا به.كشم مي چي پسر اين دست از من ببينن بذار.شن بيدار ساختمون اهل همه بذار شه،اصال بيدار بذار- 

 :گفتم تفاوت بي لحني با

 داري؟ چيكار بقيه داري،با مشكل بامن شما- 

 بودي؟ كجا حاال تا غروب از ببينم.شكستگيم سر باعث ،شدي من دق ائينه ،شدي رو يكي تو مخصوصا. نداشتم هيچكدومتونو كاش- 

 :گفت مستاصل لحني با كند ارام را اوضاع داشت سعي كه مادرم

 .بعد واسه بذار اقا- 

 .گن مي چي مردم نداري خبر نشستي خونه كنج شما.  كرده خراب رو بچه اين كه شماست اخالق خانوم؟همين بعد كدوم- 

 :گفتم و دوختم چشم پدر به كشيده درهم اي چهره با

 .نيست مردم دست كه من زندگي اختيار. گن مي جا بي مردم- 

 .دادم رو اقا هاي گندكاري جواب كه بس از شدم اب بابا.دستشونه كه هاشون بچه زندگي اختيار- 

 :ايستادم پدر مقابل در و شدم بلند

 گندكاري؟ كدوم مثال- 

 .بودنت ول همين- 

 اگه.بزني حرف خواي مي ديگه،فقط باشم؟دنه شده كسي ناموس مزاحم محل ايم تو شنيدي حال به تا خودمه،ببينم واسه ولم اگه- 
 . كنم مي خرجش شب كنم مي جون غروب تا صبح خودمه،از پول كنم مي خرج پول خودمه،اگه واسه ولم
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 به چشماش از.لرزيد مي غيغبش.  انداختم پدر به نگاهي چشمي زير. نشستم صندلي روي و گرفتم خود به تفاوتي بي ظاهر دوباره
 مي رضايت يود،احساس مانده در جواب در كه اين از.يابد نمي را ان كاودو مي اي جمله دنبال مغزش كه ميشد احساس راحتي
 وضعيه سرو چه اين-. كرد مي مشتعل را اشتغال آماده پدر كبريتي چوب همچون كه لبخندي.نشست لبم روي بر لبخندي.كردم
 .كنه مي ريختي اين خودشو مردم مگه كردي درست خودت واسه

 :گفتم و زدم پوزخندي

 بدي؟ گير بهش نبود اي ديگه چيز- 

 واسه كه پوشيده شلوار نباتي،يه روغن كيلويي هيفده قوطي تو كرده سرشو آقا.دادنه گير واقعيت گفتن كني مي فكر ،چرا آها- 
 دستش هم والنگو انگشتر و گلوبند كرده تنش من مرگ مكش رنگ لباس بكشن،يه بگيرن هاشو پاچه نفر سه بايد درآوردنش

 .مردونگيات اين به تف.مرد گذاشته خودشم ،اسم كرده

 هست؟ ات خونه تو تيپ خوش يه ببيني توني نمي- 

 :افتادوگفت صندلي روي پدرم

 تيپه؟ خوش بزنه روغن اش كله به اگه آدم تيپ،ببينم هاها،خوش- 

 .بزنه اش شونه كه باشه نداشته مو اصال آدم كه اينه از بهتر- 

 كوبيدو ميز روي دست دو با.بود شده قرمز مويش زدوسركم مي برق چشمهايش.كردم نگاه پدر به چشمي زير.بودم زده هدف به
 :كشيد فرياد

 .بگيري خودمو پاچه تا بخوري دادم نون تو به كه من به لعنت- 

 :رسوندوگفت ميز به رو خودش مادرم.برگرداندم را سرم

 .نداره خوبيت شبي نصف آقا- 

 خودش خيال به آقا.بيرون ريزه مي نكشيده مياد،آب در دهنش از چي هر.بگو هور لنده مرديكه اين ،به نداره خوبيت چي آخه- 
 .كنه مي درافشوني

 .نذارين سرش به سر آقا- 

 .نوكر خره،اكبر هالو،اكبر اكبرم،اكبر ات واسه شب هر چطور.گفتنت ،آقا آقا اين با كشتي منو هم تو چيه- 
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 .كرد مي نگاه رو پدر و بود ايستاده زده بهت. انداختم مادر به نگاهي چشمي زير

 .آقا اقا،اكبر اكبر شدم حاال- 

 .شما جون از دور.گفتم حرفارو اين كي من- 

 .گرفتي ياد رو كردنم خر راه خوب.آقا ميشم آد،من مي ميون به كه زاده آقا اين از حمايت ،پاي ديگه نه- 

 :داد جواب معترضي لحن با مادرم

 .كنيم حل رو مشكالتمون تونيم مي آرومترم.بيرون بره صدامون نيست خوب شبي نصف گم مي من.نيست فربد از حمايت موضوع- 

 :گفت داد مي نشان دست با مرا كه حالي در پدرم

 .،معظله نيست مشكل ديگه اين- 

 :گفتم تفاوتي بي با و انداختم پدر به گذرا نگاهي

 .كشين مي وسط چي واسه منو پاي- 

 :گفت تشر با مادرم. خوردم فرو رو لبخندم زخمت به.بود شده سرخ گوش بنا تا پدرم

 !فربد- 

 و گرفتم خودم به تفاوتي بي ظاهر ديدم را اش فرورفته درهم صورت.انداختم مادرم به نگاهي و گرفتم خودم به پرسشگري قيافه
 .برگرداندم سر

 اومدي؟ دير اينقدر چرا- 

 .خوابيدي زود شما- 

 :گفت دلسوزي با و گرفت خود به مهرباني لحن با پدرم

 .نگرانم كه خودته خاطر به من پسر ببين- 

 .باشه نگرانم كسي خوام نمي من- 

 :گفت آرامي به پدرم. برداشتم را قاشق.رفت يخچال طرف به و گذاشت مقابلم در ماكاراني بشقاب يك مادرم

 كني؟ مي لج كي با- 
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 .بلعيدم را ام لقمه.بست را ان آوردودر بيرون يخچال از را آب پارچ مادرم.  دوختم چشم بشقاب به و گذاشتم دهان در رو قاشق

 كنم؟ لج بايد كي با- 

 .گذاشت ميز روي بر پارچ كنار را ليواني مادرم.گذاشتم دهان به و كردم پر را ديگري قاشق

 نيست؟ كردن لج سرباالت جواباي اومدنات،اين دير اين اومدنت، و رفتن اين- 

 .نشست ميز كشيدوپشت عقب را ديگري صندلي مادرم. انداختم پدرم به تفاوت بي نگاهي.دادم فرو رو غذايم

 .كنيم كمكت خوايم مي ما جان فربد ببين- 

 :گفتم تعجب با و گذاشتم بشقاب در را قاشقم

 !كمك؟- 

 ...بزني ما به حرفاتو اگه تو- 

 :گفتم و دويدم مادرم حرف ميان به

 خوبه؟ حالتون بزن،شما ما به كنيم،حرفاتو شنوم،كمكت مي جديد ،حرفاي جالبه- 

 .باشيم دوست هم با خوايم مي ما- 

 :گفتم عصبي لحني با و شدم بلند ميز پشت از

 .اومديد دير سالي چند كنيد نمي فكر- 

 .فربد- 

 .بخير شب- 

 :گفت قاطعيت با پدرم. افتادم راه به

 .زنيم مي حرف باهات داريم- 

 .شم بيدار بايد زود صبح ،فردا ام خسته- 

 .نبودي شدن بيدار زود صبح بودي،فكر دوستات پيش وقتي- 
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 :بوديم ايستاده هم سينه به سينه. برگشتم پدر طرف به

 .رفت مي يادتون داشتين،خوابيدن دوستايي همچين يه هم شما اگه- 

 :گفتم و بردم باال تسليم نشانه به را دستهايم.كشيد خودش طرف چسبيدوبه رو ام يقه پدر

 .كنيم خبر رو دروهمسايه همه خوايم نمي كه ما آرومتر- 

 چيه؟ حسابت حرف تو آخه. كردي كفريم ديگه- 

 .خودمن سال و سن هم كه كسايي بين ،ما باشم تنها خوام مي- 

 .آخه- 

 :كردوگفت گري ميانجي مادرم

 .كن ول اشو يقه نذار سرش به سر آقا- 

 .كرد طنين سرم پشت مادر صداي. افتادم راه به آشپزخونه طرف به و زدم چرخي.كشيد ام يقه از دست پدر

 شامت؟- 

 :دادم جواب يرگردانم سر آنكه بي

 .كرد كوفت راحت خيال با رو چيزي نميشه خونه اين تو ندارم ميل- 

 در ديگران آزار به نياز. كردم مي رضايت احساس بودم كرده كالفه و عصباني رو پدرومادرم كه اين از.  رفتم بيرون آشپزخونه از
 .بگيرم ديگران از رو خودم منطق بي احساسات و سرگردان روح انتقام خواستم مي.  كشيد مي زبانه من

 عذاب در شدت نفس،به ،صداوحتي نگاه از بود پر اطرافم كه اين از و كردم مي احساس تنهايي به مبرمي احتياج خود در
 ،امشب انديشيدم مي خود با و شده خاموش من در زيستن و بودن به ميل كردم مي حس گاه. كرد مي كجي دهن من به زندگي.بودم
 .كشت خواهم را خودم ديگر

 را آنها.بگيرم انتقام ديگران از خواست مي دلم شدم مي عاجز يافتنم از چون و بودم كرده گم را خودم. باشم خودم خواستم مي
 نگاه نسل.نسل اين از حتي.نيستم خانواده اين از ،من انديشيدم مي خود با.  بياورم درد به را دلشان ظاهري تفاوتي بي با و بيازارم
 .عشق بر مرگ نسل.برو و بزن نسل. ساختگي احساسات و هرزه هاي
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 شماره نفر ده به نسل اين مثل.ديدم مي سينمايي فيلمهاي در فقط را بودوعشق دروغ داشتم،احساسم هرزه نسل،نگاه اين مثل اما
 خورد،آماده مي گره نگاهم اتفاقي،با نگاهي،ولو رفتم،اگر مي بيرون در از كه فردا و بودم گرفته شماره نفر ده از و بودم داده تلفن
 و شنيدم مي و بردم مي كار به را بدانم،آن را)داشتن دوست( جمله دقيق معناي آنكه بي.بگيرم اي شماره يا و بدهم اي شماره بودم
 .شدم مي عاجزتر ان درك شنيدم،از مي بيشتر و گفتم مي بيشتر چقدر هر

 .است شده خاكستر ،نسل من ديدم،نسل مي ناباورانه من و آورد مي در شكلك برايم جنسي بلوغ كردو مي ريشخند مرا عقلي بلوغ

 باز آرامي به را در و گرفتم را دستگيره.نشاند لبهايم روي بر زدولبخندي جرقه ذهنم در موذي فكري.  بود باز نيمه خواهرم اتاق در
 گفتمك و كردم اتاق داخل گردن تا را سرم.كردم

 .كنم مي شك بودنت ادم باشي،به خواب سروصدا همه اين با اگه- 

 :داد جواب گرفته و آلود بغض صدايي با

 .بيرون برو شو خفه- 

 كردنته؟ سالم جاي به ،اين رفته كجا ادبت- 

 .شو گم گفتم- 

 بودي؟ كجا حاال تا كه اد مي در همتون داد كه بشم گم برم اگه من- 

 فرياد صداي. بستم را در سرعت به و دادم تشخيص آمد مي طرفم به كه را بالشي ،اما ببينم را او توانستم نمي اتاق تاريكي در
 :شد پخش اتاق بود،در همراه گريه با كه خواهرم

 .شو گم- 

 سرم روي آوار مثل خواهرم گريه صداي و بود نشسته چشمانم در تعجب. زد خشكم در پشت. پيچيد اتاق در اش گريه صداهاي
 طرفم به. لرزيد مي دستانش.بود گرفته فرا را صورتش سركشي خشم.  انداخت بيرون اشپزخانه از را خودش پدرم.ميشد خراب
 :كشيد فرياد آوردو هجوم

 .داري چيكار اون با- 

 كنم حركتي بتوانم انكه از پيش. دويد بيرون آشپزخانه از پدر سر پشت كه ديدم را ،مادرم نداشتم العمل عكس دادن نشان فرصت
 .شد قطع خواهرم گريه صداي.ايستاد مادرم.نشست ام گونه روي پدر ،سيلي
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 كه دوختم پدر به چشم امده در حدقه از چشماني با و گذاشتم صورتم روي را دستم.كردم احساس قلبم روي رو دنيا سنگيني تمام
 .كرد مي نفرين ،مرا كرده كف دهاني با

 بشي؟چيكار مرد خواي مي كي بشي؟تو ادم خواي مي كي تو. بيارن سرت هات بچه مياري رمن س كه باليي نبيني،همين خير الهي- 
 درآوردي؟ چي واسه اينو داري؟گريه اين كار به

 خود در هيبتي با و خوردم فرو را بغضم. كردم جور و جمع زحمت به را خودم.نشست چشمانم در اشك.فرورفت درهم ام چهره
 خيره اتاق سقف به و انداختم تخت روي را خودم و كردم قفل سرم پشت را در.رفتم اتاقم به و گذشتم پدر مقابل شده،از مچاله
 .سوخت مي قلبم بود،اما حس بي صورتم.شدم

 را ام كارنامه.بودم آورده فتجديد اخر ثلث.بودم راهنمايي سوم سال.بود پيش سال بودم،چندين خورده كتك پدر از كه باري آخرين
 ان از بعد خوردو كمرم به اش پنجه نوك.كرد پرتاب لگدي.كردم دويدن به شروع.نيست ايستادن جاي دانستم مي.ديد،برآشفت كه

 .هيچ ديگر

 هايم نفس صداي.رفت فرو سنگين سكوتس در خانه.شد قطع كلي به يكباره كردو مي كش فرو آرام ،آرام پدر فريادهاي صداي
 تنها. داشتم سقف به ،چشم بودم كرده صليب طرف دو از را دستها كه حالي ،در عبوس و كشيده هم در اي چهره با.داد مي عذابم
 آرامم حديدي تا همين و شكستم مي باريدم مي اگر مرد يك مثل. بودم خورده فرو را بغضم كه بود اين داد مي دلداريم كه چيزي

 .كرد مي

 ضربه چند.بازگشت اول حالت به دوباره.شد كشيده پايين دسگيره. انداختم در به نگاهي و شدم خيز نيم.كرد صدا اتاقم در دستگيره
 هم در بيشتر ام چهره.خورد در به ظربه چند دوباره بعد لحظاتي.كردم در به پشت و زدم چرخي.خورد اتاقم در به كوچك
 ديگر اما.بياورم صبح به خورد چشمم به كه پاركي اولين در را شب ان و بروم بكوبند را اتاقم در ديگر يكبار اگر بودم آماده.رفت

 وزير كرده گره بهم را دستهايم.بازگشتم اول حالت به.شد حكمفرما وجودم تمام ،بر دهنده آزار و سخت سكوتي نيامدو صدايي
 .شدم خيره سقف به و گذاشتم سرم

 چون پدر دست سنگيني.  كردم نمي احساس چيزي صورتم روي. بودم شده خيره سقف به.  شد مي باز هم از ام چهره آرام آرام
 مي ام خنده به. بود شده بلند سرم از كه گرمايي فكر.كشيد مي سرك بدنم نقاط تمام بودوبه امده در جريان به پوستم بر نوازشي
 را ،قلبم رفت مي بيرون ذهنم از پاورچين كه پدر سيلي ياد.ميشد بلند سرم از دود سيلي يك ؟با بودم رسيده كجا به.انداخت
 سفيدي اين ،مبادا بودم نگران. زدم نمي هم پلك حتي.گرفتم نمي بر سقف از نگاه)ام؟ رسيده كجا به واقعا:(پرسيدم خودم از.لرزاند

 الشه مانند من و سوال عالمت از بود پر ذهنم. برود دستم از گرفت مي بر در مرا و اتاق تمام و شد مي بزرگتر لحظه هر كه را
 بودم؟ رسيده كجا به.بودم آويزان عكس بر عالمتهاي اين از گوسفند
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 ؟پدر؟مادر؟دوست؟خ..لحظه؟چرا زندگي؟چرا بود؟چرامن؟چرا چقدر لحظات تمام از من خواستم؟سهم مي چه زندگي از
 كجي؟ريشخند؟عشق؟ متلك؟دهن انه؟كوچه؟خيابان؟شهر؟پارك؟

 )خواهم؟ مي چه(ديشيدمان خود با. بستم را چشمهايم.درآمد دوران به سرم

 كرده منجمد مغزم در را نكته هزاران اتم و لرزانده را استخوانم مغز ،تا بود نشسته صورتم روي ،بر ناكرده گناهي خاطر به كه دستي
 .بودند آمده رقص به اطرافم در كه واشيايي بود انبساط حال در آن فضاي كه اتاقي در بودم،تنها من اين حاال.بود

 و شدن ،تعطيل فكروذكرش تمام كه منصوري خانه نخوان درس و بازيگوش پسر. داشتم بر عقب به قدم يك. نهادم هم بر چشم
 و خانواده همه مخالفت ميلن در و گرفت خدمت به آماده ،دفترچه ديپلم گرفتم محض بود،به رفقايش با خيابانها در زدن پرسه
 .كرد ترك را خانه تراشيده سري با ديپلم گرفتم از بعد ماه سه و شد خدمت عازم دانشگاه به رفتن براي پدر جاروجنجال و فاميل

 راست راست ،به چپ چپ به رو قدم فردا از.بودم شده مرد ديگر.بود قرص دلم.داشتم خوبي ،حس گذاشتم مي بيرون در از كه قدم
 سالهايم و سن هم بين تا بود جايي كه همين.بود شدن آبديده فوالد ،دوره راست پاي زير بزرگ طبل دوري من براي.شد مي شروع
 مي كنم،كفايت كجي ،دهن شدند مي گم گي روزمره در پادگان ديوارهاي پشت كه كساني به و بگذارم مافوقم سر ،سربه باشم
 بالش روي را سرم. افتادم تخت روي شكم به و زدم غلتي. كردم مي آرامش شدند،احساس مي دلتنگم خانه در كه اين از.كرد

 .بود زهرخند يك انعكاس اتاقم ديوار روي ديروزها عكس. شدم خيره ديوار به و گذاشتم

 در بود گفته هرچي هركس. باشم خودم بودم گرفته ياد مدت اين در.برگشتم خانه تجربه،به از باري كوله با من بود گذشته دوسال
 دانست نمي او.باالتر او از ام،حتي شده او مثل ديدم ،مي ايستادم مي كه پدر روبروي.بود ساخته ،من من از و بود شده ثبت ذهنم
 از.شدم كار ،مشغول نهايت به رسيدن براي. دادم مي پرورش ام مخيله در را استفاده نهايت انديشه من و ببرد بهره زندگي از چگونه
 .نيفته تعميرگاه به ام زندگي موتور گذر. بودم مراقب چهارچشمي و كردم مي تعمير اتومبيل موتوذ.پدر ،كنار غروب تا صبح

 شده كوفته بدنم فشرد مي سينه به بودو گرفته بازوانش ميان در محكم منو كه تختي تاريك،روي اتاق اين در. بودم اينجا من حاال
 نشسته جانم بر خواب.  امد مي و رفت مي ارامي به نفسم گذاشتم ام گونه بر و كردم بلند را دستم زحمت به.شد سنگين پلكهايم.بود
 .نبود پا سرو بي اين برابر در مقاومت ياراي مرا و بود

 

 2 فصل

 و كردم دراز دست. كوبيد مي اعصابم روي چكش مثل ساعت زنگ صداي. كشيد مي سرك دزدانه پرده كنار از آفتاب ماليم نور
 جا همه بر سكوت. دادم فشار را اي دگمه.  كاويدم را ساعت پشت اشاره انگشت با كورمال كورمال. برداشتم زمين روي از را ساعت
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 در را سرم. گرفت غيظم.خورد اتاقم در به ضربه چند كه شد مي سنگين كم كم بدنم. گذاشتم كنارم در دا ساعت. انداخت طنين
 :پيچيد اتاق فضاي در مادرم صداي و خورد اتاقم در به ديگر ضربه چند. كردم فرو بالش

 .فربد،فربد- 

 :غريدم لب زير.شد پخش صورتم روي اتاق كمرنگ نور.  زدم ،غلتي كردم باز چشم

 .شده صبح لعنتي- 

 كنار در را وان كردم خاموش را ساعت زنگ.بود گذشته نيم و هفت از اي دقيقه چند. انداختم ساعت به نگاهي. نشستم تخت روي
 :زد صدا مادرم و خورد در به ضربه چند دوباره. گذاشتم زمين روي بر تخت

 .جان فربد،مامان- 

 :نشست گوشم به پدرم صداي كه بدهم جواب خواستم مي

 نميشه؟ بيدار- 

 .ياد نمي در كه صداش- 

 .بياد خواد نمي شايد- 

 آورده؟ خودش سر باليي نكنه- 

 .نمياره خودش سر نياره بال ما سر اون نترس- 

 .گذاشتم صورتم روي را دستم.خورد اتاقم در به ضربه چند. شد زنده ذهنم در ديشب حوادث تمام

 .بيداري فربد- 

 .خانم كن ولش- 

 كرده پف صورت.افتاد آيينه در عكسم به نگاهم مانده در به قدمي دو.رفتم در طرف به و شدم بلند.نشست لبهايم روي تلخي لبخند
 به و آوردم در شكلك خودم براي.گفت مي ناسزا طبيعت به ام ژوليده سر و رنگ مهتابي صورت متن الودم،در خواب چشمهاي و

 .رفتم در طرف

 .شد منعكس چشمانم روي بر مادرم نگران چشمان.كردم راباز ودر چرخاندم را كليد
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 .سالم- 

 .بخير صبح سالم- 

 :شنيدم سرم پشت از را صدايش.شدم رد كنارش از و كشيدم هم در چهره

 .اس آماده صبحانه- 

 دهانم.داشت پذيرايي به پشت پدر. انداختم ان داخل به نگاهي چشمي زير شدم رد كه آشپزخانه كنار از. دادم ادامه راهم به اعتنا بي
 زندگي.ناليدم لب زير.بودم ايستاده دستشويي در شت شمردم،يك،دو،سه،چهار،پنج،پ را قدمهايم.دادم ادامه راهم به و كردم كج را

 ،چشماني مشكي موهاي. انداختم خودم به نگاهي آيينه در و كردم باز را آب شير. شدم وارد و فشردم را دستگيره.شد شروع كثافت
 بود كرده دلپذير را سفيد،صورتم پوستي و نازك لبهاي با متوسط دهاني و قلمي بلند،بيني هايي چرخاندم،مژه كمي را گون،سرم شب

 بلندو قد.كرد مي بيشتر را نفسم به اغتماد هم ديگران هاي تعريف.امد مي خوشم خودم از.نشست لبانم بر خنده. زدم چشمكي.
 .بود كرده سرترم ها بروبچه از و داشت مي نگه ديگران از باالتر سروگردن ،يك دوستانم بين در ،مرا متناسبم هيكل

 به آب ديگر مشتي.باليدم مي خودم ،به پيشترم بقيه از دلبري در دانستم مي چون و بودم محله كش دختر. زدم صورتم به اب مشتي
 ان حل براي مرا خوردند مي بر مشكلي به كه دوستانم و محل هاي بچه از هركدام. كشيدم موهايم روي بر را دستهايم و زدم صورتم
 از اب قطرات.  زدم صورتم به آب ديگر مشتي. آورد خواهم دست به برايشان را مقابل طرف دل بودند مطمئن و فرستادند مي پيش
 را او من بودو نگران برايم.بود شده پدر نگراني باعث كه بود قيافه همين. بستم را اب شير و زدم لبخندي. ريخت مي هايم مزه نوك
 خودم مراقب كه بودم شده بزرگ آنقدر. دانستم نمي محق ساخت مي هدف مرا مستقيما كه خام خيال اين در عبث نگراني اين در

 قلبم هيچگاه هايشان عشوه كه لوند دختران طنازي نه بودندو درگاهم پاسوخته سگ همه كه محل هاي بچه دادن تكان دم نه. باشم
 .بركند جا از مرا توانست نمي بود نلرزانده را

 عقب به و خوردم يكه. بود ايستاده در پشت مادرم گشودم كه را در.برد برو فكر به مرا پدر انديشه. كشيدم صورتم روي را حوله
 عبوس صورتي با باشم دلخور واقعا كه اين تا گرفتم مي ژست بيشتر كه حالي ودر كردم جور و جمع را خودم عت س به اما. برگشتم

 : پرسيدم او از نگاه با و كردم مي ورانداز را مادرم سراپاي كه حالي در

 موهايم به كشيدن شانه مشغول و ايستادم ايينه روبروي. رفتم اتاقم طرف به مستقيم و گذشتم كنارش از. خواهيد مي چه اينجا
 و كردم باز فرق را موهايم. دادم مدل موهايم ،به بودم راضي خود از كامال كه حالي در و كردم خم راست و چپ به را سرم.شدم

 .شدم موهايم به روغن ماليدن مشغول

 .اس اماده صبحانه- 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  22 

 به بگويم چيزي انكه بي و برگرداندم سر.بود ايستاده در استانه در محزون چهرهاي با مادرم. كشيدم هم در چهره و كردم بلند سر
 :،گفت مرد مي جور و جمع را اتاق كه طور همان و گذاشت اتاق داخل پابه مادرم. دادم ادامه كارم

 ري؟ مي كار سر- 

 :گفتم و كشيدم موهايم به دستي

 .آره- 

 .شد تختم كردن مرتب مشغول مادرم

 .خوابيدي لباس با ديشب- 

 دادمك جواب گرفته و بم صدايي با و شدم بلوزم هاي دكمه كردن باز مشغول

 .برد خوابم بودم خسته- 

 گفتك و نشست تخت روي مادرم

 هستي؟ عصباني بابات دست از- 

 .شدم لباسهايم وارسي مشغول و كردم باز را كمدم در

 ...كا اين با كه هم تو شده حوصله كم. ميشه پير داره ديگه بابات نذار سرش سربه جان فربد ببين- 

 :گفتم خونسردي با و برداشتم و كردم انتخاب را بلوزهايم از يكي. كرد كاره نيمه را حرفش

 .كارا كدوم- 

 .بده حق بابات به جان مامان- 

 . ايستادم مادر رويروي و پوشيدم را بلوزم

 چي؟ من حق پس- 

 :داد ادامه من پرسش به توجه بي مادرم

 . خوره مي بر بهش.مرده خوب. شنوه مي حرف ورواونور اين از اونم- 

 :گفتم و زدم عصبي اي قهقهه
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 اي.افتادم خالف كار تو.باال رفتم مردم خونه ديوار از.كردم چيكار مگه اصال.بخوره بر بهتون و باشين نگرانم كه دخترم من مگه اخه- 
 .شه راحت منم خيال بذارين كي از يا شنيدين چي بگين حداقل. كردم چيكار فهمم نمي من بابا

 .گردي مي بر پر توپ با شبم نصف ميري ميگيري دوش يه خونه نرسيده سركار از. رفتنت و اومدن همين- 

 .كنم زندوني خونه تو خودمو تونم نمي كه من- 

 .بيا موقع به برو موقع به اما نكن- 

 گفتمك و كردم شلوارم داخل را بلوزم

 .نيستم بلد شناسي وقت من تونم نمي اين از بهتر- 

 گفتك ارامي به امدو طرفم به شدو بلند مادرم

 گريزوني؟ خونه از چرا تو- 

 دادمك جواب و انداختم باال شانه. خوردم يكه گرمش صداي و ارام لحن از

 .خوشه دلت بابا كن ولم- 

 :پيچيد گوشم در مادرم صداي زدم بيرون اتاق از

 .فربد فربد- 

 :بود بلند هنوز مادرم صداي.داد را سالمم جواب سنگيني به. كردم سالم تلخي به بود نشسته ميز پشت پدر. شدم اشپزخانه وارد

 .توام با فربد- 

 .ريختم چاي استكان يك و رفتم سماور طرف به

 ؟.كنم نمي صدا تورو مگه- 

 دادك جواب بزنم حرفي من اينكه از قبل شدو اشپزخانه وارد مادرم

 .نبود چيزي- 

 را چايم. خوردم پنير و نان لقمه دو يكي. زد مي پا و دست سردي سكوت در آشپزخانه. نشستم ميز پشت كشيده هم در اي هره با
 : پرسيد نگراني با مادرم.  شدم بلند و كشيدم سر
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 .همين- 

 .شدم سير- 

 .نخوردي هبچي كه ديشبم- 

 گفتمك نيشداري لحن با

 .كردم جان ،نوش پر شما جاي چرا

 موهايم به دستي. ايستادم ايينه رويروي.زدم اتاقم به سري. رفتم بيرون اشپزخونه از سرعت به نشدم پدر العمل عكس منتظر
 در كه پوشيدم مي را كفشهايم. امدم بيرون خانه از كنم خداحافظي انكه بي و كردم قفل را اتاقم در. زدم بيرون اتاق از و كشيدم
 گفتك و كرد باز را اپارتمان در گرفته خواب چشمان با. شد نمايان ان استانه در سهرابي اقاي و شد باز كناري اپارتمان

 .نيست اي ديگه امره چشم گفتم- 

 :امد بر خانه ته از خانم مهشيد صداي

 ...وگرنه ها نره يادت- 

 .خداحافظ.ره نمي يادم خانوم دونم مي- 

 ك گفتم زخمت به نداشتم را هيچكس حوصله.  بست را در امدو بيرون

 . سالم

 :گفت خندان اي چهره با و گرداند بر سر

 . بخير صبح سالم به- 

 :گفتم كسالت با

 .بخير هم شما صبح- 

 ؟ چطوره بابا خوبه حالت- 

 .داره سالم هم بابا خوبم- 

 بينمتون؟ مي كم جان فربد نيستي- 
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 .شما سايه زير هستيم- 

 ميري؟ بيرون- 

 .سركار بله- 

 .منتظره پايين بابا حتما اهان- 

 چطوره؟ نادر:پرسيدم كنم عوض رو حرف كه اين براي. خورد مي بهم داشت حالم

 .ديدمش ديشب خوبه

 :گفتم مسخرگي با و زدم زوركي لبخندي

 . اجازه با. ميشه تنگ براش دلم زود به زود نازنينه كه بس از- 

 كه حالي در پورزاد آقاي اول طبقه در. رانبينم كسي ديگر ميكردم دعا دل در. شدم سرازير ها پله از سرعت به نشدم جواب منتظر
 :گفت بود كرده آپارتمان داخل گردن تا را سرش

 .خانم خداحافظ

 بر سر هرز هاي علف مثل اطرافم آدمهاي خانه اين ساكن و خفه هواي. شدم رد كنارش از سرعت به و كردم سالمي.بست را ودر
 گرفته خودم از بيرحمانه كه خودم و بودند شده حلقه گردنم دور كه دستهايي كاويدند مي را من لحظات كه نگاهي با.بودند اورده
 احساس.انداختم كوچه داخل به را خودم و كردم باز را در.خورد مي بهم بود خانه هرچه از حالم.فشرد مي خود در مرا. شدم مي

 صداي و بستم سرم پشت را در.بنشيند استخوانم مغز بر صبحگاهي خنك هواي دادم اجازه و كشيدم عميقي نفس. كردم مي ارامش
 من دادو مي قلقلكم و ميشد كشيده پوستم روي صبح دست. انداخت جريان به ذهنم فضاي در را زندگي در شدن بسته قروچ

 بر خانه نام من در آنچه تمام و انداختم زمين روي بر تفي.بودم خودم از فرار دم اين نئشه. ام امده در به خود از كه اين از خشنود
 پيچيدم كه سركوچه از.نرسد بازگشت زمان هيچگاه كاش انديشيدم خود با و افتادم راه به. راندم خود از تف اين با بود گرفته خود

 گذشتند مي هم كنار از خاموش و رفته فرو خود در كه آدمهايي بودند كرده باز توك و تك كه هايي مغازه. بود شده بيدار شهر.
 با كشيدند مي فرياد هم برسر زدند مي تنه هم به. بودند مدرسه راهي هياهو با كه هايي بچه و گريختند مي سرعت به كه اتومبيلهايي

 قيدوبند حتي گفتند مي متلك و رفتند مي هم كنار مدرسه متحدالشكل لباسهاي در كه دخترهايي. رفتند مي راه و خنديدند مي هم
 و فرستادند مي بوسه آوردند ما در شكلك زدند مي چشمك.دارد باز گري عشوه و دلبري از را آنان توانست نمي هم درس كالس

 هاي گذشته خاطرات و لوليدند مي دخترها بين گاهي صبح روي پياده براي كه پيرمردهايي. دادند مي ادامه خود راه به اعتنا بي باز
 به خود از مرا اتومبيل يك بوق صداي.كردند مي سنگيني شهر پوست روي چركي دمل مثل كه جوانهايي و كردند مي زيرورو را دور
 دارم نياز بيشتر اتاق تنهايي به كردم احساس.زد را دلم شهر هياهوي. كرد فرار چشمانم مقابل از چيز همه كردم بلند سر. آورد در
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 براي نه اما بود بهانه. كنم پيدا نرفتن براي اي بهانه كه كاويدم مي را ذهنم. برگردم خواستم مي.شهري گسيخته بهم سروصداي تا
 در. خورد گوشم به نفر چندين قهقهه صداي. خوردند مي تاب و پيچ و گذشتند مي خيابان از. رفقتند مي جلو به اختيار بي كه پاهايي
 :غريدم لب زير. بودم دبيرستاني دختران ميان

 .اومدم اشتباه لعنتي- 

 دست.باداباد هرچه: گذشت سرم از. گذشتند مي سروصدا با كه دختراني از بود پر طرف دو هر. انداختم خيابان طرف ان به نگاهي
 كنارم از گويان ومتلك هياهو با دختران. افزودم سرعتم به و دوختم زمين به چشم. نداشتم را هيچكس حوصله. فروبردم جيب در
 .ميشدند رد

 .زير به سر چه اوه- 

 .عاشقه كنيد ولش- 

 .پابده اين به كه دختر اون سر تو خاك- 

 .سالم- 

 .بريم هم با برگرد نه اونوري از- 

 .اي تيكه چه اوه- 

 ؟ كيه رفيق خوشگله اقا اين- 

 دخترا اين: گفتم دل در. ميشد خاطرم انبساط باعث و اورد مي بيرون ام ذهني انزواي از مرا مينشست گوشم در كه جمالتي
 هوا در كه آنها نفس.گرفت مي آرام دلم. نكند خوشي احساس باشدو انها ميان در كسي ميشد مگر.عالمند موجودات عجيبترين
 آن با آنها بين بودن. كرد مي اب را موجودي هر وجود يخ كردند مي متساطع خود از كه گرمايي.بود زندگي نفس ميشد پراكنده
 . خوردم فرو را ان زحمت به. نشست لبن گوشه بر لبخندي. اورد مي حال سر را انسان شيطنتها و ها قهقهه

 نه؟ يا ديديش باالخره- 

 دوستانش به رو ديد كه را نگاهم. آمد مي روبرو از سبزه پوستي و اي قهوه چشماني قد،با بلند دختري. كردم بلند سر تعجب با
 :گفت

 .دور به بال كنه مي نگاه وزغ مثل واه- 

 :گفت ميشدم رد كه كنارش از. انداختم زير به سر و شد باز خنده به لبم
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 .ببين خودتو آيينه تو كردي وقت- 

 و شد تمام اي مدرسه هاي بچه برهم و درهم تجمع. خنديدم آرامي به و افزودم سرعتم به. شد بلند سرم پشت از قهقهه صداي
 خستگي به را خود جاي پيش دقايقي خوشي. بوديم تنها هم روبروي خورده خاك روياهاي رنگ خاكستري شهر و من دوباره
 رفتم مي پيش كه همانطور و دوختم رو پياده سنگفرش به را نگاهم دادم تكان سري. داد مي ديروز مثل ديگر روز يك بار كسالت

 بازم گردش بازم زندگي بازم كار بازم. كني تحملش مجبوري تو و انداخته تو بغل تو خودشو ديگه عجوزه روز يه رفتم فرو خودم در
 كرده پيدا سال هزار چند اين تمام تو كني پيدا شوهر بود قرار اگه تو سگ پير بگه خانم خورشيد اين به نيست يكي آخه بدبختي
 اين اگه ما كن راحت رو همه خيال و ترشي كوزه تو بيفت برو چيه؟د كشيدنت رخ به خودتو اومدنو روز هر اين ديگه. بودي

 من از فقط تو رو خواستن و داشتن و بودن حق كردي خفه خودت ،منوتو يكي من حدااقل. ببينيم رو كي بايد نخوايم كثافتو روشنايي
 . خوره مي بهم ازت حالم مسخره گرفتي

 شدي تكراري عالم تمام واسه كه نشستي باال اون بيخود و اومدي اونقدر نيست تو به حواسش هيچكس بنداز برت دورو به نگاهي يه
 ... .،تو پير عجوزه تو. كنه نمي حس بودنتو لعنتي دنياي اين توي هيچكس.

 را ساعتم. افتادم راه به دوباره و انداختم باال شانه. گذشت ساده ببخشيد يك با او و امدم بيرون خلسه از زد تنه من به محكم كسي
 مي رخ به را خود اشنا هاي چهره. بود نمانده پدر تعميرگاه تا راهي ديگر. افزودم سرعتم به. رفت مي دست از زمان. كردم نگاه

 .رفتم مي پيش كنان عليك و سالم بودم كرده خم را سرم كه حالي در و داشتم سينه به دست. بود شده اغاز روز. كشيدند

 .خودمون فربد اقا احوال به- 

 .فربد اوس سالم- 

 .رفيق نيستي- 

 چطوره؟ بابا احوال- 

 خبريه؟ ؟شيطون شدي جيم زود ديروز فربد آقا- 

 اين جمالت اين ها چهره اين و بودم شده محدود زمان بسته دايره در من. گذشتم مي كنان بش و خوش و زدم مي لبخند زحمت به
 . خورد مي بهم زندگي از داشت حالم. بود محكوميتم دوران طي در من شاقه اعمال نگاهها

 :گفتم لب ،زير كرد مي وارسي را موتورش و بود شده خم شيك اتومبيل يك روي بر كمر تا پدر. ايستادم تعميرگاه روبروي

 .شكرت بازم آخدا. بشيم خم ماشين جلوي بايد نون لقمه يه واسه ما زندگي اينم- 

 .داد را سالمم بم صدايي و درهم اي چهره با و كرد بلند سر پدرم. كردم سالم سنگيني به و گذاشتم تعميرگاه داخل به قدم
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 كمال در. رفتم لباس تعويض مخصوص اناقك و تعميرگاه اخر به و گذشتم كنارش از تفاوت بي ظاهري و شمرده قدمهايي با
 خودم به خطاب و انداختم صورتم به نگاهي بود شده كوبيده ديوار به كه اي شكسته آيينه در. كردم تعويض را لباسم خونسردي

 :گفتم

 .خان بابا خان فيروز حاجي ميشي ديگه ساعت يه تا- 

 : پرسيدم خودم از افتاد پدر به چشمم. اومدم بيرون اتاقك از و كشيدم موهايم به دستي

 بكنم؟ بايد چيكار حاال- 

 پيش و كشيدم هم در چهره. باشم گر نظاره و بايستم اي گوشه در باطل و عاطل توانستم نمي و كنم صحبت پدر با خواستم نمي
 :گفتم ناراضي لحني با و دوختم زمين به چشم. ايستادم اش قدمي چند در. بود اتومبيل با رفتن ور مشغول سخت پدر. رفتم

 ؟ بكنم بايد چيكار- 

 :گفت خود با بلند نشنيده مرا صداي كه اين مثل پدر

 . رفته يادم كار كردن گيجم. كه زارن نمي حواس آدم واسه. چشه يارم نمي در سر- 

 چي يارم نمي در سر ازش بگو كلمه يك بشنوه ديوار گه مي در به گفتم دل در و زدم پوزخندي. كردم درك خوبي به را منظورش
 رو گناهش جون اقا بودي گيج شما اد مي يادمون ما كه اونجا چيه؟تا چيدنت صغري كبري. كنم مي رديفش خودم بكنيم بايد كارش
 .ننداز ما تقصير

 :گفتم و رفتم جلوتر

 .كنم مي نيگاش من- 

 خيره موتور به و كردم حايل ان طرف دو به را دستهايم. ايستادم ماشين روبروي.  شد دور كند نگاهم انكه بي كردو راست كمر پدر
 متوجه حواسم تمام. بودم روغني ارنج تا. بود شده داغ داغ سرم. بياورم كم پدر پيش خواستم نمي. ميشدم كار به دست بايد. شدم
 كردم تيز را گوشم. شنيدم سرم پشت از صدايي كرد مي نگاهم زجرآور سماجتي با و بود نشسته روبرويم كه بود ماشيني موتور

 . كشيدم كار از دست.بود پدر قديمي شاگرد حبيب اشناي صداي.

 .رفتم طرفش به.  داد تكان دست برايم ديد كه مرا. بود پدر با بش و خوش مشغول. برگشتم طرفش به لبخند با و كردم راست كمر

 .حبيب سالم- 

 .آمد طرفم به كشيدو بيرون پدر انگشتان بين از را دستش
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 .اشنا امسال دوست پارسال پسر گالب گل فربد اقا سالم- 

 ام مخيله از موذي فكري. انداخت دستم به نگاهي. كشيد باال را ابروهايش و انداخت دستم به نگاهي. كردم دراز طرفش به را دستم
 :گفت كشيدو عقب را سرش.كشيدم صورتش بر و اوردم باال را دستم سرعت به.  گذشت

 .بدجنسي خيلي- 

 :گفتم بريده بريده و افتادم قهقهه به

 .شدي...گل...خوش... خيلي- 

 :افتادوگفت خنده به هم او

 .ميشه هم ما نوبت- 

 :گفتم و زدم چشمكي

 .ايشاءاهللا- 

 نشدي؟ ادم هنوز تو بابا اي- 

 .درمونه بي درد گفتن نداشت فايده رفتم دكتري هر پيش شما جون به نه- 

 :گفت و گذاشت ام شونه روي را دستش

 .فاتحه.بيامرزدت خدا خب ولي. نبودي هم خوبي بچه همچين. نكن ناراحت خودتو. نداره عيب. ميشه اينجوري دونستم مي من- 

 .خشكاند لبهايم روي بر را خنده پدر صداي خنديدم بلند صداي با

 .بيار چايي دوتا فربد- 

 :گفتم لب زير و كشيدم درهم چهره

 .نوكرشم من كنه مي فكر- 

 :گفت اوردو پايين را صدايش حبيب

 .هم تيپ به زدين- 

 .بابا كن ولش- 
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 :گفتم رفتم مي اتاق طرف به كه همانطور و شدم رد كنارش از

 .گرفته مارو وقت حاال تا صبح از چشه ببين. بكن مرده صاب اين به نگاهي يه خان حبيب- 

 .روچشمم- 

 گفتمك خنده با و برگشتم عقب به

 .بال بي چشمت- 

 گفتك خنده با و اورد باال كنان تهديد را ان و برداشت را آچار

 .صلواتي پدر ها زنمت مي- 

 .شدم اتاقك وارد و بردم باال تسليم نشانه به را دستهايم

 از سالي هفت شش.بودم هوا به سر دبيرستاني بچه يك من بودو شاگرد پدر پيش كه زماني از. شناختم مي پيش مدتها از را حبيب
 . رسيد مي انها سن به و داد مي تطبيق كس همه و چيز همه با را خود. داشت سرپرسودايي من خود اندازه به اما بود بزرگتر من

 كه بود كسي تنها حبيب. داشتم دوست بزرگتر برادر يه مثل اورا.  كردم نمي احساس وجه هيچ به را ميانمان سني تفاوت كه اين با
 .كرد مي سنگين دوستان و دوست نفع به مرا احساس ترازوي كفه و كرد مي متعادل مرا زندگي

 و برگشتم سربازي از وقتي. تاريكم و پرتالطم اينده دنبال به. گشتم مي خودم بدنبال وجودش در. كردم مي آرامش احساس او با
 مزيتهاي به شد باعث او كنار در بودن ها ساعت.بود زد زبان همه پيش دوستيمان. شديم اخت هم با شدم كار مشغول پدر پيش

 ميشد نوا هم تو با نيز خود گاه و داشت شنوا گوش شنيدن براي هميشه.بود صبود و دان ،كمرو،نكته صميمي. ببرم پي شخصيتش
 .بافت مي بهم را جفنگي وهر

 شد باعث همين و گرفتم ياد او از را كار.برد مي همراه به شادي بغل يك خود رفت،با مي كه هرجا بودو باز خنده به لبش هميشه
 تو و شاگردم من هنرها بقيه تو نباش گفت،نگران مي خنده به گاه خود كه حالي در. شاگردم من استادو او كنم احساس هميشه
 .صلواتي پدر استاد

 جاي و كند كار خودش براي كردورفت اجاره خودش براي تعميرگاه يك شدو شريك يكي با كه بود من شدن مشغول از بعد دوماه
 .دهد مي عذابم ها ماه از بعد هم هنوز اش خالي

 اين و ايم شده نزديك بهم سابق از بيشتر حتي. دارد را اول روز صفاي و تازگي من براي هم هنوز. روم مي من گاه و آيد مي او گاه
 .بكنم يگانگي احساس او با شده باعث نزديكي
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 .بود كار مشغول بودو شده خم حبيب بودو نشسته اتومبيل فرمان پشت پدرم. آمدم بيرون اتاقك از و ريختم چاي استكان سه

 .اوستا نباشي خسته- 

 .كرد نگاهم خنده با

 .باشي سالمت- 

 :كشيد وفرياد

 .خب...خب...بزن استارت- 

 خدمتتون آوردم چايي- 

 .گرفتم مقابلش در را سيني

 . رسيديم مي خدمتتون ما گفتي مي- 

 .جسارتي همچين يه و ما- 

 : كشيد فرياد دوباره

 .بزن استارت- 

 :گفت زدو لبخندي. شد روشن كردو صدايي ماشين

 .شد درست- 

 .درخشيد مي شادي از صورتش.شد پياده اتومبيل از پدرم. بست را كاپوت كردو راست كمر

 .نداره حرف كارت- 

 :گفت كردو خم سر حبيب

 .ايم پرورده دست- 

 :گفتم و بردم پيش را سيني

 .شد سرد چايي- 
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 :گفت همانحال در و ماليد صورتم روي آوردو باال را دستهايش

 .شد درست..آها...اها...كنم پاك مو دست بذار- 

 :گفتم و كردم نگاهش

 .خوري مي پاشو- 

 .ترسيدم نگو آخ- 

 .بدمد دولتت صبح تا بترس- 

 برداشت استكان يك. گرفتم پدر مقابل در را سيني داشتم زمين به چشم كه حالي در و كشيدم هم در چهره. برداشت استكان يك
 برداشتم را چاي استكان.زدوسربرگرداند لبخندي كردم نگاهش. كرد نگاهم چشمي زير حبيب. گذاشتم كاپوت روي را سيني.
 .نشست پوستم روي استكان گرماي.

 . من به چشم يك و داشت پدر به چشم يك.كردم نگاه حبيب به نوشيدم مي را چاي كه همانطور

 .اوستا نباشي خسته- 

 طور همان پدرم.داد را سالممان جواب.  كرديم سالم حبيب و من.بود ايستاده تعميرگاه در استانه در جعفرنجار اوس.سربرگرداندم
 :گفت رفت مي طرفش به كه

 .چاي بفرما بفرما جعفر اوس به- 

 .جان نوش- 

 وايستادي؟ اونجا چرا تو بفرما- 

 .تو پيش بيام دقه يه گفتم شدم خسته تنهاست مغازه نيومده امروز پسره اين اس مغازه به حواسم- 

 .اومدي خوش- 

 .كشيدم سر را چايم مانده ته و زدم پوزخندي

 خندي؟ مي چي به- 

 .چرخاندم راست و چپ به را سرم و گذاشتم سيني در را استكانم. انداختم حبيب به نگاهي
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 چته؟ ها- 

 .بود نشسته چهارپايه روي در جلوي كه انداختم جعفر اوس و پدرم به نگاهي.  گذاشت سيني در را استكانش

 شده؟ دعواتون بازم- 

 .افتادم راه به و برداشتم را سيني

 .پسر توام با- 

 .بود پيچيده تعميرگاه كل در جعفر اوس و پدر صداي ايستادم

 .سركار مياد ميون در خط يه.  كنم مي جواب رو پسره اين من اخر- 

 .گشاده خوردن واسه دهنشون فقط. ندارن كردن كار حال. اينجورين شون همه زمونه دوره اين جووناي- 

 :گفتم كنم پنهان را هيجانم كردم مي سعي كه حالي در و برگشتم حبيب طرف به غيظ با

 په؟ مي چي شنوي مي- 

 :گفت و انداخت انها به نگاهي نيم حبيب

 ميشي؟ ناراحت چرا تو بگه- 

 :گفتم و گذاشتم كاپوت روي را سيني

 .ميگه منو داره اخه- 

 :كردوگفت گرد را چشمانش حبيب

 .هستي اينجوري هم تو مگه بابا نه

 .افتادم راه به و برداشتم را سيني عصبانيت با. خنديد قهقهه به

 .فربد كردم شوخي- 

 .دادم ادامه خودم راه به بگويم را جوابش انكه بي

 شدي؟ ناراحت فربد- 
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 درهم اخمهايم. كردم رها صندلي روي را خودم گذاشتم ميز روي را سيني. شنيدم نمي را پدرم صداي ديگر.شدم اتاقك وارد
 .بكوبم صورتش روي مشت با و بكشم فرياد سرش بر. كنم دعوا كسي با خواست مي دلم.بودم عصباني.بود

 :گفت خنده وبا گذاشت در طرف دو را دستهايش. شد ظاهر در استانه در حبيب

 .بذاري قاب اين توي رو قدي عكس اين حاظري- 

 :گفتم و برگرداندم را سرم

 .خوشه دلت توام- 

 :داد تكيه ديوار به ايستادو سينه به دست.شد اتاقك وارد

 ناراحتي؟ دستم از- 

 .نه- 

 .گي مي دروغ- 

 .نه- 

 فربد؟ چته تو- 

 .ندارم حوصله- 

 بودي؟ خوب االن كه تو- 

 .بود مشهود چشمانش درمتن نگراني.كردم نگاهش

 هم؟ تيپ به زدين بازم- 

 .اونه تقصير- 

 .بابام بگو- 

 :گفتم شكلك با و كردم كج را دهانم

 .اس مسخره بابام- 

 .جديه خيلي دفعه اين پس- 
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 .برده سر مو حوصله- 

 چيه؟ حسابش حرف- 

 .بيا كي برو كي ده مي ارد من واسه تازه ام بچه من كنه مي فكر- 

 .داره دوست كه اينه بخاطر- 

 گفتمك عصبي لحني با و برگرداندم سر

 . كرده گل بازيت لوس هم تو حبيب كن ولم- 

 .كنن مي لوسم آدمو كن صحبت جدي و بيا- 

 .كرد خاك گردو حسابي ديشب- 

 :گفت داد مي نشان را دستش كف كه حالي اوردودر باال را دستش حبيب

 هوم؟- 

 .دادم مثبت جواب سر با

 داري؟ كارشون به چيكار اوردي در دادشو حسابي پس- 

 .باشم خودم واسه خوام مي فهمن نمي. كنن نمي ولم. دارن كار من كار به اونا- 

 .نداري اشو جنبه شايد- 

 .كردم حبيب به عصبانيت به اميخته اعتراضي روي از نگاهي

 .نگات اون با كني مي ترك زهره آدمو توام بابا خب- 

 .كردم حفظ را جدي حالت و بردم فرو زحمت به را ام خنده

 .بكن خواست دلت كه خريتي هر دوباره شد اروم و افتاد آسياب از كه آبا كني نمي رفتار ميلش به مدت يه چرا- 

 .بگيرن سواري ازم خوان مي جوريشم همين. رفته شدم افسار كه كنم رفتار ميلشون به اگه. زني مي حرفا توام- 

 چيه؟ حسابت حرف اصال تو ببينم- 
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 همين؟ باشم خودم خوام مي- 

 چي؟ يعني باشم خودم كه اين- 

 .انداختم حبيب به نگاهي

 .فربد باش عاقل كم يك- 

 .خوره مي بهم حالم عقله هرچي از- 

 .بده نشون دكتر به خودتو حتما. ها بده خيلي حالت تو پسر- 

 .گيرآوردي وقت حبيب كن ولم- 

 .بده حالت آوردم ايمون بابا نه- 

 !نمك نكن لوس خودتو- 

 :گفت و گرفت خود به جدي روي سر

 بده؟ اوضاع اينقدر- 

 .كنم نگاه چشمانش در نداشتم جرات

 تكرار نقشو يه داره روز هر كه اي بازي شب خيمخ عروسك ،شدم اور تهوع تكراري پوچ زندگي يه.شدم خسته حبيب شدم خسته- 
 با ندارم رو كس هيچ حوصله. كابوس شدن ام واسه نكناشون بكن اين با دادناشوت گير با كه اينام. كنه مي تكرار بازم و كنه مي

 بازي رفيق و رفيق نئشه بگو تو.ام نئشه هستن كه باهاشون.كنم مي حال. خوشم ننه بابا بي ولگرد بابام قول به هاي بچه اين با دوستام
 .مار زهر و كوفت نئشه يا خوبه باشم

 . ريختم برايش چاي استكان يك و شدم بلند صندلي روي از. انداخت باال شانه حبيب

 .شدي خسته حبيب بشين- 

 .بگو و ،بشين بشين بابا نه- 

 :گفت حبيب.بودم ساكت چند اي لحظه. افتادم صندلي روي

 خب؟- 
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 ...؟؟؟ ترسيدم نمي خدا از اگه. نگو كه زنه مي سرم به عجيب نگراني يه وقتا گاهي- 

 شدي؟ بچه مگه بگير گاز زبونتو- 

 .دوختم حبيب به نگاهم

 .ميگيري سخت داري زيادي- 

 :زدوگفت لبخندي. انداختم باال را هايم شانه و زدم پوزخندي

 .بتراشي خودت واسه باحالي و خوب رفيق يه بهتره- 

 .دارم كه رفيق ها زني مي حرف- 

 .رفيق،رفيق خدا،منظورم خنگ نه- 

 :گفتم و انداختم او به سهيفي اندر عاقل نگاه

 . ببيني بابامو قيافه بايد ميزنن تلفن صدتاشون غروب تا واستا جا همين.دارم نوعشم اون از- 

 .افتادم خنده به

 .دن مي گير بهم بگو بازم- 

 .داره دردسر خونه تو بزرگ پسر خودشونه تقصير- 

 :كردوگفت نگاهم چپ چپ حبيب

 چيه؟ منظورت- 

 .كردم نگاهش تيز

 منظوري؟ چه

 ..!اها...نكنه.. و دردسر و بزرگ پسر- 

 .باش زدنت حرف مواظب هي هي- 

 اون و اين با كردن كل كل و گيري بهونه همه اين. چته بنال د. من حرف به اومدي خره باال پس. باش زدنت حرف مواظب خودت- 
 ...خاطر واسه
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 :گفتم و دويدم حرفش ميان به- 

 .شو خفه حبيب- 

 داره؟ ايراد مگه- 

 .داره آره- 

 چرا؟- 

 ...گريزش راه و پوچي به رسيدن درد بشريت درد گي مي چي از تو گم مي چي از من. زني مي مفت حرف داري اخه- 

 .بود ايستاده سيخ و بود كرده گره بهم را دستهايش.  انداختم حبيب صورت به نگاهي

 .كني مي بازي تئاتر من واسه داري نيستها تماشاخونه اينجا- 

 .كشيدم عقب را خودم. گذاشت ام شانه روي را دستش

 بزنم؟ حرف بابات با خواي مي- 

 چي؟ واسه- 

 .بشريت مشكل حل- 

 .كردم نگاهش تعجب با

 .بياريم درت هدفي بي و پوچي از كه اين واسه- 

 .بري مي سر امو حوصله داري شو خفه لطفا- 

 .كن خوبي بيا به- 

 .سرت تو بخوره خوبيت- 

 .نده فحش ديگه- 

 .باشه نداشته كارم به كاري.  بزن حرف باهاش برو حرفا اين جاي به- 

 .پدروپسره بين مشكل اين اتم شرمنده- 
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 :كفتم معترض لحني با و دوختم چشمانش به را نگاهم

 .مريزاد دست معرفت خداي- 

 :داد جواب و گرفت خود به جانبي به حق قيافه

 .نداشت شمارو قابل چاكرتم- 

 : گفتم قاطع لحني با

 .كن خالص مارو و كن بياوآقايي داري دوست كي هر جون حبيب- 

 كنم؟ چيكار- 

 .باشيم خوش خودمون واسه و كنيم كرايه رو اي شده خراب يه بده ما به پولي يه بخون بابائه اين گوش تو بيا- 

 ...مردم.خري خيلي ديگه تو بابا. خودت سي بري كني ول رو باباوننه نشو بچه- 

 :نشست اتاقك فضاي بر و دريد را حبيب جمله پدر فرياد صداي

 .ميام االن من باشه حواست- 

 .نگهبانش سگ شدم- 

 :گفت و گزيد را لبش حبيب

 .نداره سركسي منتي اته وظيفه- 

 :گفتم گذشتم مي مقابلش از كه حالي در و شدم بلند عصبانيت با

 .نكرده مجبورم كسي- 

 .شد كشيده بيرون سرم پشت هم حبيب. آمدم بيرون اتاقك از

 .داري استراحت به احتياج تو- 

 .زدم پوزخندي و كردم نگاهش

 .بگير مرخصي ازش روزي چند يه- 
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 .كنم نمي شنيدن نه كوچيك خودمو.خواي مي مرخصي تو. ميشيم له كار بار زير گه مي االن اي ساده خيلي اون از- 

 كشيدوگفتك باال را ابروهايش

 .بگم چي واهللا- 

 :گفتم و زدم لبخندي

 .نيست بارت هيچي فهمه نمي كسي اينطوري. نزن حرف فقط- 

 .گرفتم سنگر اتومبيل پشت و افتادم قهقهه به.كرد دنبالم ماليدو تعميرگاه كف روغن به را دستش شدو خم سرعت به

 .فهمم نمي من كه- 

 داشتي؟ شكم مگه- 

 .دم مي نشونت االن- 

 . چرخيدم مي اتومبيل دور كنان خنده بودومن گذاشته من پي در سر

 .واستا مردي اگه

 .بگير مردي اگه خودت- 

 :اوردوگفت باال تهديد نشانه به دستشو

 .گيرم مي حالتو- 

 : گفتم و زدم چشمكي

 .بهتره نزني حرف حال بهر اما نداره عيب- 

 از را تعادلم. كشيدم عقب شدت به را خودم.ماليد صورتم روي را دستش كنم فرار من كه ان از زدوپيش جستي كاپوت روي از
 :رساندوپرسيد كنارم به را خودش حبيب. غلتيدم زمين روي بر خنده شدت از. افتادم زمين بر محكم و دادم دست

 شد؟ چي- 

 ديدم را حبيب خندهن صورت اشك پرده پشت از. آمد نمي باال نفسم و بود شده روان چشمانم از آب. خنديدم مي بلند صداي با
 :كردوگفت دراز طرفم به را دستش و نشست كنارم حبيب. بودم كودكانه خوشي در غرق.زد لبخند من روي به زندگي.
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 .پاشو- 

 :گفت و گرفت خود به جدي اي چهره حبيب. برخاستم بود كرده پر را صورتم تمام خنده كه حالي در و گرفتم را دستش

 .كني مي اعصاب تمدد نباشي كه ساعتي چند يه. بيرون بزني خونه از گيره مي دلت وقت هر بهتره- 

 .زدنه بيرون خونه از سر ما مشكل تمام. خونم مي الاليي ات واسه دارم من اوساعت- 

 .گم نمي كه رو بيروني هر خدا خنگ- 

 مثال؟...آها- 

 .كنيم پذيرايي گالب گل فربد آقا از شب يه بتونيم كه داريم اي خرابه كلبه يه حال بهر. من پيش بيا..مثال...مثال- 

 .كردي پيشرفت بابا نه- 

 :كردوگفت صاف گلويي

 .ديگه بله...اوهوم...اوهوم- 

 :گفتم گذاشتم مي فرار به پا كه همانطور و ماليدم صورتش به را ام روغني دست سرعت به

 .بال و بله- 

 :پرسيد.  شدم او همصداي و ايستادم هم من. افتاد خنده به

 چيه؟ نظرت خب- 

 :گفتم و انداختم باال شانه

 .دونم نمي- 

 .اره يعني اين- 

 :داد ادامه و انداخت ساعتش به نگاهي

 .يام مي زود گفتم برم بايد

 :گفتم شيطنت با - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  42 

 كي؟ به-  - 

 :گفت دوستانه تشري با - 

 .گمشو برو-  - 

 :گفتم خنده با

 .بگير هم رو ما دست بابا-  - 

 .عالمي دستگيراي رئيس خودت كه تو-  - 

 گفتك كنان خنده حبيب.زد زنگ تلفن لحظه همان در

 .غيب از شاهد اينم بيا-  - 

 .برداشتم را گوشي.آورد در شكلك برايم حبيب. رفتم تلفن طرف به و خاراندم را سرم

 بله؟ - 

 .سالم - 

 - ... 

 .خوبم - 

 - ... 

 .آره - 

 - ... 

 .نه - 

 - ... 

 نه - 

 - ... 
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 .نه گم مي - 

 - ... 

 .دارم كار االن بزن زنگ بعدا

 . گذاشتم را گوشي خداحافظي بدون

 بود؟ كي - 

 .بابا كن ولش - 

 بود؟ دختر - 

 :گفتم و كشيدم هم در چهره - 

 . نيست معامله كن ول ديگه دادم شماره بهش و كردم غلطي يه بار يه - 

 زني؟ مي حرف اينجوري باهاش هميشه تو - 

 .آره خب - 

 زنه؟ مي زنگ بازم اونوقت - 

 :دادم جواب و افتادم خنده به حبيب حالت از - 

 .آره - 

 .خيلي قدرشناسي خيلي بابا - 

 .پيشكش نداره قابل - 

 گفتك اوردو باال تسليم نشانه به را دستهايش

 .باشه نداشته دستمال به احتياج كه ديوار به كوبمش مي محكم گرفت درد اگرم. كنه نمي درد سرم من قربونت - 

 :گفت و رفت پيش كنان خنده حبيب. شد تعميرگاه وارد سالنه سالنه پدرم

 .رفتم مي داشتم اوستا اومدين شد خوب - 
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 .مايي پيش ناهار كجا - 

 .بنويس آدرسمو بيار كاغذ فربد. دارم كار خيلي تونم نمي نه - 

 كردي؟ عوض ات مغازه مگه - 

 :گفت زنان لبخند و انداخت پدرم به نگاهي

 .آم در تنهايي از منم. من پيش بياد كرد تنهايي احساس وقت هر.  گفتم فربد به.گم مي مو خونه آدرس نه - 

 اي حوله. گذاشتم شلوارم جيب در را آدرسش. شست را صورتش و دست. نوشت برايم را آدرسش حبيب. آوردم خودكاري و كاغذ
 .آوردم برايش

 .موندي مي ناهار كاش- 

 گفتك دادو دستم به را حوله

 .بزن سر من به حتما. ديگه فرصت يه واسه باشه- 

 گفتك آرامي به و فشرد محكم را دستم. رفتم همراهش در دم تا. دادم مثبت جواب سر با

 .نذار سرش به سر- 

 :گفتم و كشيدم هم در چهره

 .گفتي مي اون به بود بهتر- 

 .بيا پيشم- 

 :دادم جواب شدو باز اخمهايم

 .باش منتظرم- 

 ماندم مي باقي جاي بر رفته فرو خود در ومن گذشتند مي كنارم از ناآشنا عابران.  كردم تماشا را شدنش دور و ايستادم.افتاد راه به
 و جدي پدرم. زد مي زنگ همچنان تلفن. برگشتم تعميرگاه داخل به و كشيدم موهايم به دستي.شكافت را فضا تلفن زنگ صداي.

 گفتك خشك

 .دارن كار تو با معمول طبق حتما دار برش- 
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 :گفتم و برداشتم را گوشي.داد خراش را پوستم بود خوابيده كالمش لحن در كه اي كنايه

 .بله - 

 .سالم - 

 - ... 

 .خوبم - 

 - ... 

 .نه - 

 - ... 

 ...گوشي - 

 گفتمك داشتم هم در چهره كه حالي در و كردم رها ميز روي را گوشي

 .مامانه- 

 اتاقك وارد. كرد مي پرسي احوال مادرم با كه شنيدم را پدر صداي. افتادم راه به اتاقك طرف به. ايستادم نه منتظر ديگر
 مي احساس. بودم عصبي شدت به.  چسبيدم دست دو با را استكان.  نشستم صندلي روي.  ريختم چاي و برداشتم استكاني.شدم
 زير او با كنم تحمل توانستم نمي ديگر.كند مي تحريك مرا اعصاب شدت به انرژي اين و كند مي توليد منفي انرزي پدر وجود كردم
 .كردم مي خفقان احساس او با بودن از.  باشم سقف يك

 در بودن تصور حتي. باشم انجا خواستم نمي ديگر. بروم و كنم تعويض را لباسهايم است بهتر انديشيدم خود با و كشيدم سر را چايم
 .شنيدم را پدر صداي كه بودم افكار همين در. بود آور عذاب برايم داشت خود دل در را پدرومادروخواهرم كه اي خانه

 .كنم مي خواهش بله- 

 :گفت كه شنيدم اما كند مي صحبت مادر با هنوز انديشيدم خود با.امد نمي پدر صداي جز به اما كردم تيز را گوشم

 .باشه راحت خيالتون بندازه بهش نگاهي يه پسرم گم مي االن همين- 

 تنها من بيهوده زدن پا و دست و برد مي خود با مرا زندگي جريان. نبودم ماهري شناگر من. شدم بلند و گذاشتم ميز روي را استكان
 .كرد مي ترم خسته
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 از و كردم سالمي. كرد مي صحبت شمرده و ارامي به و بود ايستاده پدر روبروي كشيده اتو و اراسته مردي. رفتم بيرون اتاقك از
 گفتك پدرم به رو. شدم رد مقابلش

 .هستن زاده آقا- 

 .شمان كوچيك- 

 .منن كوچيك جدوابادش تمام و اقا اين. بخشه مي خليفه كيسه از گفتم دل در

 .باشن زنده- 

 .باشين سالمت- 

 :پرسيدم بودم شده خيره موتور به كه همانطور و زدم باال را كاپوت

 چشه؟

 .نداشتم را ماشين موتور مورد در زدن حرف حوصله نبود مهم. شنيدم نمي را صدايش كه كرد مي صحبت آرام آنقدر

 .هستم شما با...نداريد؟ سوالي شما- 

 :كردم سربلند

 !هوم

 نداريد؟ سوالي شما پرسيدم- 

 .انداخت مي كودك برنامه بزي دكتر ياد مرا جنبيد مي بزئيش زد مي حرف وقتي

 .قربان نه- 

 :داد ادامه پدر به رو

 بگيرم؟ تماس خدمتتون كي من منصوري اقاي خب

 . اوردم در شكلك برايش و كردم فرو اتومبيل در را سرم

 . اس اماده ديگه دوروز- 

 .خوانگهدار گيرم مي تماس خدمتتون- 
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 .خداحافظ چشم

 :گفتم خلق كج لحني و عبوس اي چهره با و بستم را كاپوت. شد دور وار سنگين و شمرده قدمهايي با

 .اس آماده بگو كرده تنگ جامونو. ببرن را لعنتي اين بيان بگو بگير تماس- 

 نداشتم كردن كار حوصله.  برداشت را گوشي و نشست ميز پشت پدرم. كردم اشاره بود كرده تعمير حبيب كه اتومبيلي به ابرو با و
 :گفتم و گذاشتم فرمان روي را دستهايم. نشستم فرمان پشت.

 مي حرف همچين قرواطواري اون به صاحبي خوشگلي اين به ماشين كن نيگا. باشه بهترون ما از اين دامان بايد عروسه هرچي چرا- 
 .بزن حرفتو محكم و واستا سفت باش مرد كم يه بگه نيست يكي استغفراهللا كنه مي فكر ادم ميره راه همچين زنه

 گفتمك و كوبيدم فرمان روي

 .كردي مي چيكار اون پيش وگرنه.. خانما خانم هوايي به سر...نخير...منه با كه گوشت توام با خوشگله عروس- 

 سروكله اطراف هاي مغازه شاگردهاي با كمي. كردم كار كمي. كردم سرگرم ها شيوه اقسام و انواع به را خودم كار شدن تعطيل تا
 هر مثل هم پنج ساعت راس. شدم خيره ها آينده به و نشستم نظردوست مهندس اقاي كوچولوي عروس فرمان پشت كمي و زدم
 مرتب را موهايم. ايستادم بود اويخته اتاقك در كه كوچكي آيينه مقابل در كردم تعويض را لباسم شستم را صورتم و دست روز

 .زدم بيرون تعميرگاه از و كرده

 رفتم كلنجار خودم با چقدر هر. بود افتاده سرم به روي پياده هوس. نشست پوستم روي مهر روزهاي اولين ظهر از بعد خنك نسيم
 انداختم انها به نگاهي. بردند نمي فرمان من از پاهايم. بود كرده مزه صبح روي پياده. نداشت فايده بشوم تاكسي سوار روز هر مسل
 گفتمك لبخندي وبا

 .بگين شما هرچي- 

 كردم مي سبكي احساس است؟فقط افتاده اتفاقي چه كنم درك توانستم نمي. داشتم خوبي احساس. گرفتم پيش در را خانه وراه
. كنم مي اامش احساس اينقدر كه است پدر روي نديدن و كار شدن تمام خاطر به: انديشيدم دل در و فروبردم جيبم در را دستهايم.

 تماشا را ويترينها داشتم مي بر قدم باشم داشته اي عجله انكه بي داشت خود در شادي برق چشمانم كه حالي در انديشه همين وبا
 صداي شنيدن با و رفت مي غنج عطرهايشان بوي از دلم. پاييدم مي شدند مي رد كنارم از كه را دختراني چشمي وزير كردم مي

 مي لذت هايشان لحظه از من مثل هم ديگران كه اين از و ديدم مي سهيم خويش شادي در را انها. شدم مي مورمور هايشان خنده
 .بودم سرمست برند
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 پرستو كوچه آجرنماي طبقه سه ساختمان به نگاهي.شد چندشم خانه بوي از پيچيدم كه سركوچه از. رسيدم خانه به هميشه از ديرتر
 :غريدم لب زير و انداختم

 .رسيديم هم به بازم لعنتي- 

 مي را كوچه طول بلند گاههايي با و داشتم زير به سر. ببينند سرووضع اين با مرا محلهايم بچه خواست نمي دلم. افزودم سرعتم به
 تعجب.شد باز در. بردم قفل طرف به را كليد رسيدم در پشت. اوردم بيرون را كليدم ساختمان در به مانده قدم چند. پيمودم
 در روبروي كفش جفت چند. پاييدم نگاه با را جا همه. كردم مي ساختمان داخل گردن تا را سرم كه حالي در و دادم هل را در.كردم

 گفتم و شدم وارد. خورد مي چشم به بود خالي كه يك شماره اپارتمان

 .اومده جديد همسايه اينكه مثل- 

 ها پله از و برگشتم اما رفتم باال دوپله. بودم رسيده ها پله به.امد نمي صدايي اما كردم تيز را گوشم رسيدم كه اپارتمان در پشت
 و كرد باز را يك شماره اپارتمان در پورزاد اقاي امدم باال ها پله از سرعت به. نبود خبري. كشيدم سرك پاركينگ در و رفتم پايين
 گفتمك و كردم جور و جمع را خودم.امد بيرون

 .سالم- 

 .داد را سالمم جواب سنگيني به و بست را اپارتمان در. كرد من به نگاهي

 .اجازه با- 

 و سوم طبقه.داد مي غلغلكم كودكانه خنده يك انعكاس مثا پيچيد مي ساختمان در كه پاهايم صداي. رفتم باال ها پله از سرعت به
 عرق قطرات. كشيدم ام پيشاني به دستي. شد مي بلند بدنم از گرما. كشيدم عميق نفس چند و ايستادم در پشت. بود خدا ما از باالتر
 .بود امده در رقص به صورتم روي

 .نداره آسانسور اينجا چرا دونم نمي اوف- 

 شدم خانه وارد. گرفتم خودم به جدي حالتي و كشيدم درهم چهره. شد باز نرمي صداي با در. چرخاندم و انداختم قفل در را كليد
 .بود شناور خانه در ماليمي موزيك صداي.

 .سالم- 

 :گفتم سنگيني به و كردم فرناز به نگاهي چشمي زير

 .سالم- 
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 .نباشي خسته- 

 .افتادم راه به اتاقم طرف به بدهم را جوابش آنكه بي

 كردي؟ دير- 

 :گفتم غيظ با و ايستادم

 بدم؟ جواب توام به چته؟بايد- 

 .شدم نگرانت فقط من- 

 گفتمك و زدم پوزخندي

 .داشتم كم رو يكي اين اوف- 

 هيتي؟ عصباني اينقدر چرا- 

 .ندارم رو نفر يه تو حوصله فرناز كن ولم- 

 .كردم حمايل صورتم مقابل در را دستم و انداختم تخت روي را خودم. كوبيدم هم به شدت به را در و رفتم اتاقم به

 :پرسيد كه فرناز گرم وصداي راشنيدم اتاق در شدن باز صداي بعد دقايقي

 تو؟ بيام تونم مي- 

 .نه- 

 .شنيدم را ميشد نزديك كه پايش صداي

 .ببخشيد- 

 .نخوردم تكان

 .بيرون برو بردارو خواي مي هرچي- 

 .كنم مي خواهي معذرت ازت دارم من- 

 :گفتم و نشستم تخت روي
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 كنم؟ چيكار بايد من حاال خب- 

 :گفت لرزان صدايي با. ديدم چشمانش در را اشك نيني

 ...خواستم.. دونم مي مسئول خودمو ديشب ماجراي خاطر به- 

 :گفتم و دويدم حرفش ميان به

 .بزنم حرف موردش در خوام نمي- 

 ...من ولي- 

 .بردار سرم از دست فرناز- 

 قهري؟ من با تو- 

 مهربان لحني با دوختم فرناز چشم در چشم. رفت هوا به و شد دود عصبانيتم تمام.لرزاند را دلم كه بود مهربان قدري به صدايش
 گفتمك

 .ميشي ناز خيلي كنه مي شنا اشك تو چشات وقتي- 

 :گفت ميزد لبخند كه حالي كردودر پاك انگشت سر با بود دويده اش گونه روي كه را اشكي قطره

 قهري؟ من با تو

 گفتمك و ايستادم روبرويش و شدم بلند

 .نيشتم نه- 

 گفتك بريده بريده كرد مي گريه كه حالي كردودر رها اغوشم در را خودش

 .شيد..بخ..ب

 .ياد نمي خوشم نكن رفتار كوچولهها بچه مثل دختر شدي ديوونه- 

 گفتك خنده با كشيدو عقب را خودش

 .نيستم بزرگن ادم ات واسه كه دخترايي اون مثل من- 

 :گفتم و گرفتم را اش بيني انگشت دو با
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 .نيومده تو به غلطا اين- 

 كشيدوگفتك عقب را سرش

 .برو بخورو رفتنت از پيش اس اماده چايي بگيري دوش يه تا

 شدي؟ مهربون- 

 .كنم مي مافات جبران- 

 . برداشتم را ام حوله كنان خنده و انداختم باال شانه.رفت بيرون اتاق از سرعت به

 گفتمك و زدم خودم به چشمكي گذشتم مي كه آيينه مقابل از

 .نگير سخت رفيق هي- 

 باال را سرم.فراگرفت خود در مرا و دويد پوستم روي آب. ايستادم ان وزير كردم باز را دوش. اوردم در را لباسهايم. شدم حمام وارد
 نفسم. ايستادم حال همان به اي دقيقه چند. دويد مي موهايم بين در و خورد مي صورتم به شدت به اب درشت قطرات.گرفتم
 مثل زندگي مثل بود برگرفته در را بدنم تمام اب. ايستادم اب زير دوباره. گرفتم نفسي و بردم بيرون دوش زير از را سرم.گرفت
 .شدن لبريز بودن از هميشه تا و رفتن مثل بدنم در احساس گرم جريان

 .خورد حمام در به ضربه جند

 چيه؟- 

 .دوستته تلفن- 

 كدومشون؟- 

 .دونم مي چه من- 

 .حمومه بگو- 

 .ري نمي امروز بپرسم ازت گفت گفتم

 .اد مي بگو بهش
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 رويروي فرناز.امدم بيرون حمام از و پوشيدم لباس و شستم را خودم دقيقه چند از كمتر در. شدم استحمام مشغول و برداشتم را ليف
 . انداختم تلويزيون صحنه به نگاهي. بود نشسته تلويزيون

 بيني؟ مي كودك برنامه- 

 :گفت برگرداند سر انكه بي

 .بهتره بيكاري از- 

 :پرسيدم و كشيدم موهايم به دستي

 كجاست؟ مامان- 

 .انداخت باال شانه

 .اينطور كه اه- 

 در فرناز.شد قطع تلويزيون صداي. شدم موهايم به دادن حالت مشغول و برداشتم را شانه. ايستادم آيينه روبروي و رفتم اتاقم به
 :ايستادوگفت اتاقم در استانه

 خوري؟ مي اس اماده چايي- 

 .زده پيشونيم رو جوش يه ببين رو لعنتي- 

 خوري؟ مي- 

 چي؟- 

 چاي؟

 .ببين اينطوري يا اد مي بهم وسط فرق فرناز اره

 :سربرگرداندوگفت.كردم سربلند

 .وسط فرق- 

 گذاشت ميز روي را سيني. شد اتاقم وارد چاي استكان دو با فرناز. گشتم لباس دنبال به را كمدم. كردم شانه نو از را موهايم. ورفت
 گفتك و
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 كني؟ مي چيكار- 

 .گردم مي لباس دنبال- 

 اينجوري؟- 

 .كرد اشاره بود شده لباس از پر كخ اتاقم كف به دست وبا

 .كنم مي جمعشون بعدا- 

 .بخور چاييتو- 

 .نشست ان روي و رفت تخت طرف به نكند لگد لباسهارا كرد مي سعي كه حالي در و برداشت استكان يك

 .اومده برامون جديد همسايه يه- 

 : گفتم و كردم انتخاب را دلخواهم لباس

 .ديدمشون- 

 :گفت تعجب با

 زدين؟ ديديشون؟حرفم

 .دادم جواب بودم ديگرم لباس پوشيدن مشغول كه همانطور و دراوردم تن از را لباسم

 .ديدم كفشاشونو بابا نه- 

 .پورزاده اقاي همكار- 

 گفتمك و كردم فرناز به نگاهي

 .كنه رحم خدا اوف- 

 گفتك گاليه با و گرفت دندان به را لبش فرناز

 .فربد- 

 .جمه خاطر شد كه تا سه غمه دوتا كمه يكي. گم مي دروغ ؟مگه چيه- 
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 .نزن حرف اينطوري شناسي نمي كه كسايي مورد در- 

 :گفتم كنايه با و داشتم بر را چاي استكان

 .زني مي حرف مامان مثل- 

 ميشي؟ عصباني چرا- 

 :گفتم و نشستم صندلي روي

 .باشم عصباني بايد چي براي- 

 .كرده باد گردنت رگ چرا پس نيستي عصباني اگه- 

 .داره پدري همچين ه كه پسره اين حيف گيرم مي آتيش مياد كه پورزاد اقاي اسم- 

 .نيست بدي ادم- 

 .فضوله فقط البته- 

 .نگرانه فقط- 

 .باشه خودش پسر نگران داره حق فقط اون مربوطه چه اون كي؟به چي؟نگران نگران- 

 ..وكيله اون دوني مي كه تو- 

 :گفتم و دويدم حرفش ميان به

 .داده يادت بابا حرفارو اين- 

 .دارم شعور و عقل كافي اندازه به خودم كنم فكر- 

 .كنم توهين جنابعالي عقل به خواستم نمي- 

 چته؟ اصال تو- 

 چته؟ تو- 

 را استكان. رفت بيرون مشهود كامال عصبانيتي با و برداشت را سيني بود كشيده هم در چهره كه حالي در شدو بلند تخت روي از
 به را نظرم و بدهم تعميم را خودم برداشت نداشتم كنم؟حق مي چه دانستم نمي. گرفتم دست دو ميان را سرم و گذاشتم ميز روي
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 نشسته ميز پشت عبوس صورتي با فرناز. كشيدم سرك اشپزخانه درون به. رفتم بيرون اتاق از و شدم بلند. كنم تحميل ديگران
 :گفتم مهرباني به و نشستم روبرويش. شد خيره ظرفشويي به و سربرگرداند.شدم وارد لب به لبخند.بود

 .متاسفم- 

 :داد كردوادامه گره بهم سينه در را دستهايش

 ...كن باور ولي. باتوئه حق- 

 :گفت دويدو حرفم ميان به

 اومدناي دير اين.كن بس خدا تورو. شدم خسته كنم تحمل رو غرغرش بايد من و ميĤي دير شب هر كه اين از شدم خسته فربد - 
 ...تو

 :گفتم و دويدم حرفش ميان به عصبانيت با - 

 . بفهمم خودمم بگين المذهب شده؟د مهم همه براي اينقدر چرا اين خدايا من اومدن دير-  - 

 بدوني؟ داري دوس خيلي-  - 

 .بگو تو حداقل دارم دوس اره-  - 

 كشي؟ مي سيگار وقته چند-  - 

 :گفتم ناباوردي با. دويد پشتم روي عرق قطرات.شد بلند سرم از بخار - 

 !من؟-  - 

 كني؟ مي چيكار خودت با داري فربد - 

 :گفتم و كردم جور و جمع را خودم - 

 .كشم نمي سيگار من - 

 .نكن رنگ رو من ديگه!فربد - 

 گفته؟ كي - 

 ...نكرده خدايي وقت يه ترسه مي نگرانته بابا كي هر - 
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 :گفتم شدم مي بلند كه همانطور و زدم پوزخندي. كرد تمام كاره نيمه را اش جمله - 

 .ايد ديوونه تون همه شما - 

 كردي؟ نيگا خودت به آيينه تو - 

 گفتمك و شدم خيره چشمانش به - 

 چي؟ كه - 

 .ميبيني توش رو ديوونه يه حتما كني دقت خوب اگه - 

 .شدي زبون بلبل ديدي خوش روي ذره يه - 

 ...گن نمي بهت بابا و مامان كه حرفايي بودم زبون بلبل - 

 .كردي نمي ناپرهيزيا اين از قبال شدي ابجي شدي مهربون ديدم كردن پرت اونا بگو پس - 

 چيه؟ منظورت - 

 .كني خرم كه فرستادنت - 

 گفتك زدو پوزخندي - 

 .هستي خر خودت كه تو - 

 گفتمك كوبيدمو ميز روي را دستهايم - 

 .شو خفه - 

 ناراحتي؟ شدي سيگاري دونيم مي كه اين چيه؟از - 

 .كشم مي خونه تو راحت خيال با دونيد مي كه حاال باشم ناراحت چي واسه ثاني در نيستم سيگاري كه اوال - 

 .كني مي افتخار جوري همين شدي معتاد كه فردام پس فردا كنه مي افتخارم - 

 .باشن معتاد سيگاريها همي كنم نمي فكر - 

 .بودن سيگاري اول معتادها همه مطمئنم من اما - 
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 .مونده ناتموم ماموريتت هنوز. ميشن پيدا جونت بابا و مامان االن كن خالصم بگي بايد چي بگو نباف بهم ريسمون اسمون فرناز - 

 .گيرم نمي درس هيچكس از من - 

 معلومه - 

 داري؟ شك همه به چرا تو - 

 .بردي سر امو حوصله بابا كن ولم - 

 گفتك و آمد دنبالم به سرعت به فرناز. اومدم بيرون اشپزخونه از - 

 كني؟ مي فرار چرا - 

 باشي؟ كي سگ تو از - 

 .ميري در داري پاسوخته سگ مثل تو فعال كه بيني مي - 

 .بوديم ايستاده هم سينه به سينه. برگشتم طرفش به - 

 .كني مي خورد اعصابمو داري ديگه - 

 كني؟ مي چيكار بشه خورد اگه مثال - 

 .نذار سرم به سر اينقدر برو فرناز برو استغفراهللا - 

 . بذارم سرت سربه خوام مي - 

 .شما مي كفري دارم فرناز - 

 :كشيد فرياد - 

 .كني غلطي چه خواي مي مثال ببينم شو كفري لعتني شو كفري د - 

 :گفتم غيظ با و چسبيدم را موهايش انداختم دست - 

 .كثافت شو خفه - 

 دادو بناي تا بودم كرده اماده را خودم و بودم كشيده هم در چهره كه حالي در.  كردم رها را موهايش.امد در صدا به در زنگ - 
 : گفتم عصبانيت با كنم نگاه را بيرون انكه بي و كردم باز بشدت را آن. رفتم در طرف به بگذارم را مادرم با فرياد
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 .خانم سركار بفرماييد - 

 :.نشست جانم بر و لرزاند را گوشم پرده مواج و ظريف صدايي - 

 هست؟ فرناز ببخشيد - 

 :رسيد دادم به فرناز. بود شده سنگين زبانم. نداشتم حركت قدرت. توانستم نمي اما بگيرم باال را سرم كردم سعي - 

 .تو بيا سالم - 

 : كرد مي ادا وقار با و متين را كلمات. ايستاد روبرويش زدو كنار مرا - 

 .خواستم مي انباريتونو كليد تنهاست مامان ممنون - 

 گفتك كند اضافه توضيحي بايد كه اين مثل كردو مكث كمي - 

 .جاش سر بذاريم را چهارپايه خوايم مي - 

 .باشه حاال - 

 .شده تموم كارمون ممنون - 

 .برتش مي مياد داداشم االن - 

 .برمش مي خودم ديم نمي زحمت - 

 .كه نداره كاري زحمتي چه - 

 گفتك كه شنيدم را فرناز صداي. نشست مي گوشم بر سنگيني به كلمه هر. زد خشكم برجا - 

 .داداش نه مگه - 

 گفتمك و كردم بلند سر. امدم در به خودم از - 

 .البته بله - 

 دل چون سياه سياه موهايي و متوسط پيشاني. شناورند اشك در انگار كه چشماني مشكي براق چشم دو. ديدمش فرناز سر فراز از - 
 و سرباال و كوچك بيني. كشيد مي زنجير به خود كمند در را دل و بود امده بيرون رنگش ابي روسري زير از دزدانه كه موهايي. شب

 كيه؟ اين پرسيدم خودم از. گندم رويايي به اش معصومانه نگاه و الود گوشت و كوچك دهاني
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 گفتك و گذاشت دستم در ي كليد فرناز - 

 .برو بعد باال بيار را كليد - 

 .شيم نمي مزاحمشون دارن كار ايشون - 

 .شه نمي دير كارش - 

 . برود خودش بگيردو را كليد شايد. دوختم فرناز به را ملتمسم نگاه. كنم حركت توانستم نمي - 

 . بازم مي را دلم ديدم مي بار اولين براي و ريختم مي فرو درون از - 

 : گفت ارامي به كردو اشاره بيرون به سر با - 

 .برو چته - 

 به بزنم حرفي كه اين از پيش او. كنم حفظ را تعادلم تا گرفتم در به را دستم. برداشتم قدم سنگيني به. فشردم مشتم در را كليد - 
 گفتمك فرناز به و ايستادم. رفت پايين ها پله از سرعت

 بود؟ كي - 

 گفتك كنايه با و درخشيد چشمانش در شيطنت برق - 

 .جديد همسايه - 

 .پرسيدم دوباره نياوردم خودم روي به - 

 چيه؟ اسمش - 

 نكنه؟ گير گلوت تو - 

 گفتمك و گرفتم خود به جدي اي قيافه. كردم جور و جمع را خودم - 

 .بكنه كنيزيشونو بايد اين كه دارم بهترشو اين از تا ده خودم! اين؟ اه-  - 

 .خودت جون آره - 

 .رفتم بيرون در از و گرفتم باال را سرم - 

 .ابجيمي تنها كه تو جون - 
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 .ات عمه جون - 

 :گفتم و پوشيدم را هايم كفش - 

 .ات خاله جون - 

 . گم مي مامان به - 

 .گم مي عمه به منم نيست باكي بگو خاله خود به برو - 

 ..تو...تو - 

 گفتمك و زدم در به اي ضربه چند و كشيدم باال را ابروهايم. زدم پيروزمندانه لبخندي. كوبيدم هم به شدت به را در - 

 .باشي خوش بابا با - 

 فرناز سر به سر كه اين از. شنيدم را شدنش بسته درو شدن باز صداي. رفتم پايين سرازير ها پله از سرعت به. نشدم جواب منتظر - 
 داشتم بر قدم جدي روي و سر و طمانينه با و كاستم سرعتم از مانده همكف طبقه به پله چند. كردم مي خوشي احساس بگذارم

 همكف طبقه راهرو پادر. انداختم زير بع سر. كنم نگاهش ترسيدم مي. بودم كرده اماده او معصوم صورت ديدن براي را خودم.
 .دريد را روياهايم شهاب مردانه و زمخت صداي. كردم تيز گرمش صداي شنيدن براي را گوشم. گذاشتم

 سالم - 

 گفتك دوباره شهاب. كرد نمي حركت زبانم و بود شده خشك دهانم. كردم بلند سر متعجب اي چهره با خوردم يكه - 

 . سالم - 

 :گفتم ناباوري با - 

 سالم - 

 .دارم كار من بگر سرشو تو بيا - 

 . گرفتم را پايه چهار سر و رفتم جلو - 

 ...خانم پس - 

 چي؟ - 
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 : گفتم ارامي به و افتادم راه به - 

 .هيچي - 

 پاو صداي جز بود برگرفته در مرا اي هاله همچون كه سكوتس در.بود آميخته درهم قلبم صداي با زمين با كفشم برخورد صداي - 
 . رفتم دست از من.شد مي شنيده بود آغشته گيالس هاي شكوفه عطر به بازدم درهم كه نفسهايي صداي قلب صداي

 بيشتر اي لحظه اگر نداشتم تحمل ديگر. شدم خاج خانه از سرعت به و فشردم را شهاب دست گذاشتم انبار در كه را پايه چهار - 
 .بودم كرده گرفتار را خودم رفتم نمي اگر و شدم مي پشيمان رفتن از ماندم مي

 گفتم تشر با و كشيدم باال را ابروهايم.برگردم كه شدم دودل بود شده سنگين پاهايم ريخت فرو دلم گذاشتم بيرون در از كه قدم - 
.  افتادم راه به و نشست لبانم بر تلخ لبخندي.اس معركه پس كالت كه كنه روت و زير چشم تا دو اگه زندگيت دنبال برو شدي بچه
 امتداد دلنشين اي ترانه چون گوشم در صدا يك زنگ اما كرد مي دورتر و دور سرم پشت دنياي از مرا داشتم مي بر كه قدمي هر

 .بود شده هماهنگ هايم قدم با و داشت

 شر از را خودم تا بودم راهي دنبال به ذهن در و داشتم زير به سر. رفتم مي پيش سالنه سالنه صورت تصوير و صدا زنگ همان با - 
 .نشود پيدا خواستم مي مصرانه كه راهي. كنم خالص صدا اين

 خودم؟ اقاي احوال - 

 :گفتم و بردم پيش را دستم بود شهروز كردم سربلند - 

 چطوري؟ - 

 :گفت زدو چشمكي سرزندگي با - 

 پري؟ نمي ها لوت و الت با ديگه - 

 خبر؟ چه - 

 حموم؟ بودي رفته بود خبر چه ها زدم زنگم گرفتن مي سراغتو پارك تو همه كردي دير امروز زياده كه خبرا - 

 .كني مي تعجب حموم رفتن ديگرون شنوي مي كه اين از بيني نمي تميزي رنگ سال تا سال.نداري تقصيرم! خواد مي خبر حمومم - 

 پارك؟ ري مي - 

 .آره برسه پارك به راه اين اگه - 
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 .رسونيمش مي هم نرسه - 

 .افتاد راه به كنارم در - 

 ...لباس وسط فرق موها تيغ شيش صورت. كردي خوشگل امروز - 

 :گفتم و دويدم حرفش ميان به - 

 پاركن؟ تو كيا - 

 .بزنم زنگ كرد وادارم اون. گيره مي سراغتو ميره راست.ره مي چپ. هستن هم خانوما خانم. خان فربد جز به همه تقريبا - 

 :گفتم و كردم نگاهش چشمي زير - 

 داره؟ چيكارم. نداري بخارا اين از دونستم مي - 

 :داد جواب كنايه با - 

 .شده تنگ ات واسه دلش - 

 :گفتم تلخي به - 

 .كرده غلط - 

 .بود خوب كه چته؟اوال - 

 .واداد زود. نبود سوزي دهن آش اولم از - 

 .شده هرز چشمت توئه تقصير نيست مردم تقصير جان فربد نه - 

 :گفتم شيطنت با و زدم لبخندي - 

 .دردسر هزار و خوشگليه كنيم چه - 

 .غلطا چه - 

 .بخر برو بلدي - 

 .خرم مي كه چي پس - 
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 .لعنت بخيلش بر - 

 .بشمار - 

 آشنايي هاي چهره.كاويدم بود ديدم مسير در كه آنجا تا نگاه با.بود نشسته چشمانم در پارك سبز رنگ. افتاديم خنده به دو هر - 
 گفتك خنده با. بود من متوجه كه شهروز. گريختند مي چشمانم مقابل از سرعت به كه

 گردي؟ مي دنبالش - 

 :گفتم و كردم نگاهش تعجب با - 

 كي؟ دنبال - 

 .سميه - 

 .كنه مي دلبري داره خودش خيال به و نشسته پسر گله يه روبروي صندلي يه رو االن. شهروز كن ولم - 

 .كن استفاده خدا خنگ خب - 

 چي؟ از - 

 .سميه از خنگي گم مي - 

 :گفتم و كردم نگاهش چپ چپ - 

 منظور؟ - 

 .ديگه خب. شله هاش مهره و پيچ اينقدر بيني مي كه تو جون پسر - 

 چي؟ كه - 

 نبري؟ اشو استفاده تو چرا بردي سر مو حوصله اه - 

 .ايستاد هم شهروز ايستادم - 

 گي؟ مي چي فهمي مي - 

 .آره - 

 كشيدي؟ چي - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  64 

 .هيچي - 

 خوردي؟ چيزي يه حتما پس - 

 .نه كه معلومه - 

 .گرفتي اشتباه رو من پس - 

 شدي؟ ناراحت - 

 .نداره گذاشتنم وقت ارزش اصال كه رو يكي اين اونم. بخوام استفاده واسه ديگرونو كه نيستم پست اونقدرم - 

 ...با ميگم نداره ارزششو چون - 

 خورد دهنش تو دندوناشو زد مي بهم حرفو اين اي ديگه كس اگه ولي گم نمي بهت هيچي هستي رفيقم چون. شهروز ديگه بسه - 
 . كردم مي

 :گفت و گذاشت ام شانه روي دست. برد باال تسليم نشانه به را دستهايش - 

 .نيست حرفي خب - 

 .شديم پارك وارد بودم كشيده درهم چهره كه حالي در و شديم رد خيابان از. افتاديم راه بعد - 

 ناراحتي؟ تو - 

 . كردم نگاهش - 

 .نه - 

 كردي؟ اخم چرا پس - 

 :گفتم و زدم لبخندي.  شد باز هم از ام چهره - 

 .پره ديگه جاي از دلم - 

 :گفت شيطنت با - 

 شده؟ چي - 

 :گفتم بريده بريده. دادم مي جواب ها احوالپرسي و سالم به كه همانطور - 
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 شما؟ احوال... شده...گل رضاي آقا سالم...حرفم بابام...شما قربون...با - 

 چيه؟ حسابش حرف تو باباي اين - 

 .چل و خل آقايون سالم. من دادن فراري - 

 .شد جاري دوستانم طرف از سالم سيل - 

 .كردي دير - 

 .بودم گرفتار - 

 .سودا هزار و داره سر يه فربد اين بابا آره - 

 .نزنيد بهتون من به - 

 .بگيره آتيش دروغگو آدم اينجاي - 

 . بگيره اتيش بابات واسه - 

 بودي؟ اي دره جهنم كدوم امروز.شه نمي غلط رفتنت پارك بشه غلط هرچيزيت كه شما بابا اي - 

 .كردم كز پياده بود زده سرم به روي پياده هوس امروز.كنم مي عرض آقايون اطالع محض - 

 .كرد خفه مارو گفتي مي سميه به حداقل - 

 :گفتم خونسردي با - 

 خبر؟ چه كرد غلط - 

 زد؟ سرت به روي پياده هوس كه بودي ديده چي راه تو ببينم - 

 .ببينم چيزي بود قرار مگه - 

 .داريم گلو ماهم هست هلو مسيرت تو اگه بدجنس. كني نمي حكمت بي رو كاري هيچ تو - 

 .كنه اتون خفه ترسم مي خودتونم نگران من - 

 خان؟ فربد داشتيم قراري چه امروز ما ببينم - 
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 :گفتم و انداختم سعيد به نگاهي تعجب با - 

 قراري؟ چه - 

 .ببينه رو تو بياره رو اش خاله دختر قراره نگفتم مگه - 

 :گفتم و كوبيدم ام پيشاني به دست كف با - 

 .زارن مي حواس آدم واسه مگه. ام شرمنده آخ آخ - 

 :گفت خنده با شهروز - 

 كيا؟ - 

 .افتادند خنده به همه - 

 .نيستين بشو ادم شماها نخير - 

 :داد ادامه سعيد به رو - 

 رفتن؟ - 

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهي - 

 .اجاره با كنيم پيداشون بريم پس - 

 :گفت و شد بلند صندلي روي از هم سعيد - 

 .يايم مي االن - 

 :گفت خنده با شهروز - 

 . ديگه ساعت يه يعني - 

 .باشي خوش موقع اون تا كن سعي پس - 

 .خان فربد گذره مي خوش بيشتر كه تو به - 

 :گفتم خنده با و انداختم باال را هايم شانه - 
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 .خوبه دوستاي بركت از اينم - 

 .خنديد هم سعيد - 

 سعيد؟ بريم - 

 .بريم - 

 .خداحافظ - 

 .بگذره خوش - 

 :گفت سعيد شديم دور ها بچه از كه قدمي چند. افتادم راه به سعيد دوشادوش - 

 بپرسم؟ سوالي يه تونم مي - 

 گفتمك خنده با داشت زير به سر.كردم نگاهش - 

 .بپرس دوتا - 

 كني؟ چيكار سميه با خواي مي - 

 كنم؟ كاري بايد گفتم خونسردي با - 

 زدين؟ بهم كردم مي فكر من - 

 .بزنيم بهم بخوايم كه نبوده چيزي - 

 ....پس - 

 خبره؟ چه ببينم. نيست ام معامله كن ول. منه كاراي نخ تو كه نه او - 

 :گفت كردو گم را پايش و دست - 

 .هيچي - 

 :گفتم قاطعيت با و ايستادم - 

 .معلومه گفتنت هيچي از - 
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 .شد سيخ ديد كه مرا. كشيد مي سرك طرف ان و طرف اين به و بود نشسته صندلي يك روي. ديدم را سميه دور از - 

 سعيد؟ چيه موضوع - 

 .هيچي - 

 .سعيد - 

 .شدم روان دنبالش به هم من.افتاد راه به - 

 .ها نندازي راه قال و قيل - 

 .بزن حرفتو - 

 .گفته جيزايي يه - 

 گفته؟ چي حاال كرده غلط - 

 .پرت و چرت دونم مي چه - 

 .بشنوم خوام مي - 

 ...پري و من فهميده كجا از دونم نمي داره خبر چيز همه از مونه مي جن مثل دختره اين - 

 خب؟ - 

 .روهم ريخته باهاش توئه رفيق كه اين اسم به و رفته - 

 خب؟ - 

 .كردم تعجب گفت من به هم پري - 

 ...گه مي شيطونه ديوونه دختره - 

 .دادي قول من به تو فربد - 

 .برگرداندم سر.  كرد سالم سر اشاره با سميه - 

 چي؟ ديگه - 
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 بگو رفيقت اين به. فربد بگه بيادو يكي ندارم دوس. بياد در بد رفيقاتون اسم ندارم خوش. نگرده اين با بگو پري به. هيچي ديگه - 
 .است بله و اله دختره اين

 .گفتم - 

 .شديم رد سميه صندلي مقابل از - 

 .سالم - 

 .شدم رد بگويم را جوابش انكه بي كردم نگاه روبرو به مستقيم - 

 رفتن؟ كجان؟نكنه اينا پس - 

 .نميره من با خداحافظي بدون پري نه - 

 داري؟ دوستش - 

 .داد جواب ناباوري با. خوردم يكه بودم كرده كه پرسشي از و لحنم از هم هودم حتي. كرد نگاهم تعجب با سعيد - 

 .زياد خيلي آره - 

 .آمد در صدا به گشت مي اي شنونده دنبال به انگار كه سعيد. رفتيم قدمي چند. شدم ساكت و انداختم زير به سر - 

 داشتي؟ دوس رو كسي حاال تا تو - 

 . زد مي عجيبي برق چشمانش كردم نگاهش چشمي زير - 

 .شايد - 

 .نداره شايدي توش دنياست حس بهترين اون - 

 .ترين احمقانه و - 

 :كردوگفت من به اندرسهيفي نگاه - 

 .كني نظر اظهار توني نمي نداري تجربه كه چيزي مورد در - 

 .ديدم خاصي صالبت كالمش در خوردم يكه - 

 .كني مي حمايت ازش شدت به داري و گرفتي دنيارو كار ترين نسبي داشتن؟تو دوس - 
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 برات نسبي امر اون داره وابستگي بهت و كنه پيدا بستگي بهش وجودت تمام كه نفر يك هست نفر يك كني احساس كه همين - 
 .شه مي مطلق

 .هستي كه فيلسوفم - 

 :گفت زدو لبخندي - 

 .نكنه خدا اوه اوه - 

 را چشمهايم و كشيدم عميقي نفس.  ريخت هري دلم.نشست چشمانم در محو صورت يك طرح و پيچيد گوشم در او صداي زنگ - 
 .فشردم بهم

 خوبي؟ - 

 . كردم باز چشم - 

 .آره - 

 .نشستن اونجا اوناهاش...ا - 

 .بودند نشسته صندلي يك روي بر كشيده الغرو دختري همراه به پري كردم بلند سر - 

 .بريم - 

 :گفتم آرامي به. بود لذتبخش برايم سعيد هيجان ديدن. زدم تلخي لبخند - 

 .بريم - 

 خورد سر اش خاله دختر صورت روي به نگاهم. بود انداخته زير به سر و داشت لب به لبخند. كردم نگاه پري به چشمي زير - 
 گفتمك سعيد به آهسته زد مي حرف تند تند و بود ما به نگاهش.

 .ان خاله دختر واقعا اينا - 

 .بابا آره - 

 مطمئني؟ - 

 :گفت كردو نگاهم - 
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 چته؟ تو - 

 :گفتم و زدم لبخندي - 

 ...و استخواني الغرو يمي سفيده و سرخ و مپل تپل يكي اما شرمنده واقعا شرمنده ببخش - 

 :گفت دويدو حرفم ميان به - 

 .اومدم منم بيام تو با گفت پري. ديگه ساعته دو داري اوناش به چيكار تو بابا اي - 

 :گفتم تعجب با - 

 من؟ - 

 ...هم پري خب. اومده خوشش تو از و ديده تورو قبال اش خاله دختر - 

 .كرد سالم سر با نامحسوسي طور به و شد جابجا كمي صندلي روي. انداختم پري به نگاهي - 

 بوده؟ نقشه پس - 

 .بوده ثواب مسئله. تو جون به نه - 

 :گفتم و زدم پوزخندي - 

 .خيري منشا دونستم نمي - 

 .دوني نمي رو چيزا خيلي تو - 

 گفتك عادي خيلي سعيد. بوديم رسيده صندليشان نزديك - 

 .بيا دنبالمون ريم مي - 

 .دوني نمي خودتم قدر تو كنن مي فكر:داد ادامه من به رو دوباره و - 

 .ندارم حوصله سعيد كن ولم - 

 گفمك كنم نگاه سرم پشت به انكه بي - 

 .ان مي دارن - 
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 :گفت خنده با و انداخت عقب به نگاهي نيم سعيد - 

 داري؟ چشم سرتم پشت تو - 

 : گفتم خونسردي با - 

 .دارم زياد تجره سرم پشت نه - 

 :گفت تعجب با و انداخت عقب به نگاهي نيم دوباره سعيد. افتاديم خنده به دو هر - 

 .سرمونه پشت سميه ا - 

 :گفتم بلند صداي با و ايستادم - 

 .كرده غلط - 

 :گفت و گرفت را دستم سعيد - 

 .بريم بيا فربد كن ولش - 

 .ام مي منم بريد شما شه نمي اينجوري - 

 .ميره كشه مي راشو ببينه هم با كه ما فربد بريم بيا - 

 .رفت مي بود رفتني اگه ديده منو دفعه صد ديگه شه نمي - 

 .دادم ادامه شدند رد كنارمون از اش خاله دختر و پري - 

 .ام ما بريد شما - 

 !فربد - 

 :گفتم غيظ با - 

 .ام مي برو - 

 :گفت و انداخت باال شانه ناچاري روي از - 

 .نيستي مستقيم صراطي هيچ به تو - 
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 رفتم طرفش به بودم كشيده هم در چهره كه حالي در. بود ايستاده ام قدمي چند در سميه گشتم بر عقب به. افتادند راه به و - 
 :گفتم و رساندم او به را خودم بردارد قدم از قدم انك از پيش اما خورد تكاني پريده رنگش كردم احساس.

 كجا؟ - 

 :گفت لرزان صدايي با - 

 . سالم - 

 نيستي؟ ما كن ول تو مار زهر و سالم - 

 ...عصباني جان فربد - 

 .تعميرگاه بودي زده زنگ چي واسه. نيستم تو جان من جان فربد مار زهر - 

 .انداخت زير به سر - 

 دارم؟ كار بيني نمي مگه خواي مي چي االن - 

 پري؟ دنبال ري مي - 

 چه؟ تو به - 

 .كنن مي نيگامون دارن همه - 

 :گفتم و زدم پوزخندي - 

 كشي؟ مي خجالتم - 

 ...جان فربد - 

 گفتمك و دويدم حرفش ميان - 

 .وانستا برو كشي مي خجالت اگه - 

 .بود اشك از پر چشمانش. كرد بلند سر.  كردم اشاره مخالف سمت به دست وبا - 

 .دارم دوستت من - 

 گفتمك خلقي كج با نداشت نهايتي كه بودم عصبي آنقدر - 
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 .كنه حواله ديگه جاي و روزيت خدا برو - 

 : غريدم لب زير افتادم راه وبه - 

 .آردش مي زبون به جوري همين چرته داشتن دوست كنه مي فكر - 

 سر پشت به كه حالي در آمدو كنارم به. شد باز هم از ام چهره.  كشيدم موهايم به دستي. بود ايستاده تر پاييين قدي چند سعيد - 
 :گفت نگريت مي

 .وايستاده همونجا - 

 .ياد نمي ديگه بريم - 

 ...فربد - 

 .بريم سعيد شو خفه - 

 گفتك زدو لبخندي - 

 .بريم - 

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس - 

 كوشن؟ پس - 

 .بيرون رفتن پارك از - 

 فت مي كه اشكي قطرات به و خواهشش از پر نگاه به سميه جمله اخرين به. بودم غرق خود در. برداشتم قدم سعيد دوشادوش - 
 باور را داشتن دوست توانستم نمي. كنم باور را سميه توانستم نمي كنم باور توانستم نمي. انديشيدم مي بخورد سر هايش گونه روي
 شده گم من براي دليل اين و خواهد مي دليل يك داشتن دوست صرف.رسيد نخواهد مطلق وجود به هيچگاه كه نسبي امري..كنم
 . دليل نه بودن محرك من نداشت مكان اين من؟نه. بود

 رنگ برايم كه بودم شنيده و گفته را جمله اين دروغ به آنقدر. شدم مي كشيده سعيد پي در و داشتم خيابان سنگفرش به چشم - 
 .زد مي بهم را حالم بگويد صدق سر از را جمله اين بتواند سميه چون موجودي كه اين تصور. بود باخته

 :غريدم لب زير - 

 .احمق - 
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 :گفت تعجب با سعيد - 

 مني؟ با - 

 :گفتم و دادم تكان سر. گرفت ام خنده. كرد مي نگاهم تعجب با بودو شده گرد چشمهايش. كردم بلند سر - 

 . بابا نه - 

 زني؟ مي حرف خودت با - 

 رفتن؟ كجا - 

 خوبه؟ حالت - 

 گفتمك و كشيدم باال را ابروهايم - 

 رفتن؟ كجا گي مي حاال آره - 

 مطمئني؟ - 

 سعيد؟ - 

 . ما از جلوتر قدم سه. اوناهاش - 

 گفتمك و خنديدم تلخي به. بوديم سرشان پشت. شدم خيره روبرو به - 

 .نيتس خوش حالم توئه با حق - 

 . دادم پز كلي نبر ابرومو خودت جون - 

 جلو؟ بري خاوي نما. ريم مي داريم كجا ببينم ديوونه نه - 

 گفتك زدو نيشخندي سعيد - 

 داري؟ عجله - 

 .پارك برگردم زودتر خوام مي - 

 چي؟ - 
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 .باشم داشته اشو حوصله نكنم فكر. زنه نمي دل به چنگي دختره اين بگم بهت زاست و رك سعيد ببين - 

 .فربد - 

 :گفتم و دادم هل جلو طرف به را او و گذاشتم سعيد پشت را دستم - 

 .منتظرن پارك تو ها بچه ديگه بريم - 

 و افزودم سرعتم به شد كه احوالپرسي و سالم مشغول.گرفت فاصله من از و افزود سرعتش به رسيد مي نظر به ناراضي كه سعيد - 
 :گفت بود كرده پر را صورتش كل لبخند كه حالي در و برگشت عقب به. افتادم راه به سرش پشت

 شناسي؟ مي كه و فربد - 

 گفتك اي خريدارانه نگاه و مليح لبخند با و برگشت عقب به پري - 

 خوبه؟ حالتون سالم - 

 :دادم جواب مغرور و جدي حالتي با - 

 .خوبم سالم - 

 .هستن پري خاله دختر خانم الدن ايشون - 

 .سالم - 

 خالص را خودم زودتر چطور كشيدم مي نقشه ذهنم در كه حالي در سرشان پشت من و رفت مي راه الدن و پري ميان در سعيد - 
 تاب رفتن راه هنگام كه كپلهايي با تپل يكي تناسبند بي چقدر اينها انديشيدم خود با.كردم نگاه رفتند مي جلو از كه نفري سه به. كنم
 مي نگاه را يك هر برداشتن قدم طرز و بود شده خيره پاهايشان به نگاهم. معوج و كج و دراز پاهايي با الغر ديگري ان و خورد مي

 .شد شروع بازي: گفتم دردل. كرد آهسته قدم الدن كردم

 قرار بر او و من بين بخشي آرامش سكوت. امد ما من شانه به شانه ديگر حاال.شد هماهنگ من با قدمهايش تا رفت اهسته انقدر - 
 ...هشت هفت..كند مي تحمل كي تا ببينم خواستم مي چهار سه دو يك. شمردم مي را قدمهايم.بود

 ساكتيد؟ اينقدر هميشه شما - 

 :دادم جواب نياورد طاقت ده شماره تا حتي انديشيدم خود با - 

 .تقريبا - 
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 .تريد شيطون همه از دوستاتون بين گفت مي كه پري - 

 :گفتم رسيد مي اوج به دخترها مقابل در هميشه كه خودم خاص خودخواهي و خونسردي با. بود تكميل اطالعاتش پس - 

 .تقريبا - 

 .داريد دختر دوست هم خيلي حتما - 

 .تقريبا - 

 بلدين؟ هم اي ديگه كلمه تقريبا كلمه جز به - 

 . دادم جواب و دادم تگان سري. كشيدم باال را ابروهايم - 

 .تقريبا - 

 .باقيه شكرش جاي بازم - 

 :گفت اي كودكانه شعف با.نشست لبم گوشه لبخندي - 

 .خندوندمتون - 

 :گفتم. بگذارم سرش سربه بود گرفته ويرم. كردم نگاهش چشمي زير - 

 .تقريبا - 

 :گفت كشيدو هم در چهره - 

 .بگين راحت نزنم حرف خواين مي اگه - 

 .تقريبا - 

 مثل ديگر حاال. بود اورده كم خوب. كردم مي نگاهش چشمي زير. برداشت قدم كنارم در عبوس اي چهره با و انداخت زير به سر - 
 .بود اماده گرفتن سواري براي و بود شده نرم دستانم در موم

 شين؟ مي دلخور زود اينقدر هميشه شما - 

 :گفت خنده با كردو بلند سر - 

 .تقريبا - 
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 :گفتم و انداختم باال شانه - 

 .نيست مهم اصال - 

 : گفت و خنديد هم او. افتادم خنده به.  گرفت خود به معترضي قيافه - 

 .بدجنسي خيلي - 

 .دقيقا - 

 .هستين عجيبي ادم بودم شنيده - 

 .نكردم تعجب - 

 چي؟ از - 

 .دونيد مي ادم منو شما كه اين - 

 :گفت گزيدو دندان به لب - 

 .شما جون از دور - 

 .باشم فرشته شايد - 

 .افتادم خنده به دوباره - 

 .درازي زبون خيلي - 

 .بخر هم تو بلدي اگه - 

 .شماست برازنده فقط - 

 !خوبه!خوبه - 

 شناخت مي را ديگري راه كاش. امد چندشم. نشانند مي لب روي دلبري براي دخترها كه خركي لبخندهاي ان از.  زد لبخندي - 
 . نباشد تكراري اندازه اين تا كه راهي.

 كني؟ مي فكر چي به - 
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 اخم با و كشيدم عقب را خودم.  كردم حس دستم با را انگشتانش نوك تماس. سربرگرداندم بدهم جواب انكه بي و كردم نگاهش - 
 : گفت شرمندگي با و انداخت زير به سر. شدم خيره صورتش به

 .ببخشيد - 

 هر. افتادم راه به كنارش در دوباره و كردم باز را اخمهايم.كرد سكته مردم دختر چته؟ديوونه زدم نهيب خود به و دادم تكان سري - 
 شمردن به كردم شروع دوباره. كند پبدا ادامه خداحافظي كلمه تا درست سكوت اين خواست مي دلم. بوديم رفته فرو سكوت در دو

 ..چهار سه دو يك. قدمهايم

 .ببخشيد - 

 :دادم جواب و زدم لبخندي. بود نشسته تلخ خواهش يك چشمانش عمق در. كردم نگاهش - 

 .نيست مهم - 

 .بود زشت حركتم - 

 .شود شكسته اجازه بي ام خصوصي حريم ندارم دوست - 

 ...كه هستيد پسري اولين شما - 

 گفتمك و گرفتم را اش جمله ادامه لبخند با. انداخت زير به سر شدو سرخ. خورد كاره نيمه را حرفش - 

 .شنيدين اينم حتما ديگه ام ديوونه ميشه ناراحت وضع اين با خصوصيش حريم شكستن از كه - 

 پرسيدم نگراني با. انداختم ساعتم به نگاهي. زد لبخندي و انداخت زير به سر - 

 دارين؟ عجله - 

 .تقريبا - 

 گفتك كردو اشاره رفتند مي هم دست در دست كه پري سعيدو به سر با - 

 داره؟ كار سعيدم - 

 .نكنم فكر - 

 :گفت مانس مي بازي يك به بيشتر كه اي كودكانه خودخواهي با و كرد جور و جمع را خودش - 
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 .شدم مزاحمتون من - 

 .نيستين - 

 .برين تونين مي دارين كار اگه يعني بخواين اگه - 

 .رم مي باشم داشته كار وقت هر - 

 :گفت شدو خيره چشمانم به كردو بلند سر - 

 .خودخواهي خيلي - 

 : دادم جواب خونسردي با - 

 .دونم مي - 

 ...سه دو يك. شمردن به كردم شروع دوباره داشتيم مي بر قدم هم با هماهنگ سكوت در. انداخت زير ربه س - 

 .ميشه حسوديم سحر به - 

 :گفتم و كردم نگاهش تعجب با - 

 كي؟ - 

 .تون همسايه سحر - 

 :پرسيدم بودم نشنيده را اسمي چنين رفتم فرو فكر به - 

 ما؟ همسايه - 

 .احراري اقاي سحر ديگه اره - 

 :گفت ديد نگاهم در را تعجب كه الدن. اوردم فشار مغزم به - 

 .خودتون آپارتمان تو احراري آقاي اول طبقه همسايه - 

 به. پيچيد گوشم در او گيراي و ظريف صداي. دوختم الدن دهان به را متعجبم نگاه. شد بلند سرم از بخار. ريخت حري دلم - 
 :گفتم و گشودم دهان زحمت

 سحر؟ - 
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 شناسيد؟ نمي رو احراري اقاي شما - 

 :دادم جواب بودم مانده واج و هاج - 

 .نه - 

 .آپارتمانتون اومدن باري چند بابا اي - 

 ؟.شناسيدشون مي كجا از شما. نيستم خونه كه من - 

 .دونين مي كه اينو.  كردن كشي اسباب امروز. قبليشون خونه اون.. بوديم همسايه و همكالس هم با - 

 .ديدمشون امروز بله - 

 .شديم مي شما همسايه ما كاش سحر بحال خوش - 

 .داد ادامه نشد اينجوري كه شكر رو خدا گفتم دل در - 

 ببينم پرسيدم پري از منم و گفت بهم جديدشونو خونه آدرس وقتي اما شدم ناراحت كلي طرف اين يان مي گفت سحر وقتي - 
 ...شدم خوشحال حسابي كجاست

 فرو خود در مرل ذهن تمام و شود مي بزرگتر و بزرگتر كه ديدم مي را سحر معصوم صورت. گويد مي چي نبود مهم برايم ديگر - 
 :پرسيدم و دويدم حرفش ميان به. برد مي

 چندمي؟ سال - 

 چي؟ - 

 :گفتم طمانينه با - 

 چندمي؟ سال - 

 .دبيرستان دوم - 

 بودي؟ همكالس احراري آقاي دختر با - 

 .اره - 

 .باشه سالت شونزده بايد پس - 
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 گفتك خنده با - 

 .همچين هي - 

 كجاست؟ تون خونه - 

 .بهشتي - 

 : پرسيدم و دادم تكان سر - 

 اس؟ چيكاره بابات - 

 .كارمند - 

 احراري؟ اقاي مثل - 

 .اس بامزه انقدر نگو كه داداششم خوبن انقدر فرهنگيه زنشم وكله اون نه - 

 :گفتم كنايه با - 

 خورديش؟ دفعه چند ا - 

 گفتك كردو نگاهم اخم با - 

 .ره نمي مدرسه هنوز اس بچه - 

 پرسيدم؟ باشه تفاوت بي لحنم و صورت كردم مي سعي كه حالي در شد راحت خيالم - 

 دختره؟ تك پس - 

 .دوتان همين اره - 

 :گفت كردو نگاهم چپ چپ - 

 مهمه؟ ات واسه - 

 گفتمك و كردم جور و جمع سرعت به را خودم - 

 باشه؟ مهم بايد مگه نه - 
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 :گفت و انداخت باال شانه - 

 .دونم نمي - 

 :پرسيد لبخند با و انداخت سرش پشت به نگاهي نيم سعيد - 

 خوبي؟ - 

 :دادم جواب و كشيدم هم در چهره - 

 .آره - 

 گفتك خاصي لطافت با داشت گوشنوازي صداي رسيديم او به قدم دو با.  ايستاد پري - 

 ناراحتيد؟ شما - 

 گفتمك و زدم تصهعي لبخندي - 

 نه - 

 .شرمنده شديم مزاحمتون - 

 :گفتم و كردم فرو جيبم در را دستهايم - 

 .بود موهبتي شما با نزديك از اشنايي نه - 

 .دادم ادامه بسوزانم رل دلش كه اين براي. زد نيشخندي الدن - 

 اين تو اما اومده پيش حاالم بگين من به داشتين كاري وقت يه اگه كنه آشنامون بيشتر هم با بگويم سعيد به خواستم مي بود مدتها - 
 .باشم نداشتم دوست اصال شرايط

 :گفت زدو لبخنري پري. كردم اشاره الدن به ابرو و چشم وبا - 

 شدين؟ ناراحت - 

 گفتمك و انداختم زير به سر. كرد اخم و گزيد دندان به لب سعيد - 

 .اومده پيش حال هر به نه - 

 :پرسيد ارامي به آوردو گوشم بيخ تا را سرش - 
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 گيريد؟ مي سخت اينقدر هميشه - 

 و كشيدم عقب را خودم. كردم حس گردنم روي را نفسهايش گرماي بود صورتم نزديك تپلش سفيدو صورت. كردم نگاهش - 
 گفتمك

 .هميشه - 

 :گفت معترض لحني با الدن - 

 گين؟ مي هم به يواشكي چي دوتا شما - 

 :دادم جواب تشر با - 

 .كردم مي صحبت بلند فهميديد مي بايد شما اگه - 

 .دوختم چشم سعيد چشمهاي به و كردم بلند سر. انداختم ساعتم به نگاهي. شد ساكت كشيدو هم در چهره - 

 بريم؟ - 

 .شم نمي تو مزاحم - 

 گفتك ايستادو پري - 

 .بريد باخم بريم بايد ماهم ديگه نه - 

 مياد بعد رسونه مي تان كوچه سر تا را شما - 

 .دارين كار حتما هم شما. ريم مي خودمون نه - 

 :گفتم خنده با و گذاشتم سعيد شانه روي را دستم - 

 .شمايين كه سعيد اقا اين زندگي كارو - 

 گفتك طعنه با الدن.  زد لبخند و انداخت زير به سر - 

 .حالشون به خوش - 

 .گفتم تشر با - 

 .نياسود هرگز حسود - 
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 .برگرداند سر كردو نگاهم اخم با - 

 .شدم خوشحال اشناييت از پري خب - 

 :گفت كردو نگاهم الدن - 

 بري؟ خواي مي جدي جدي - 

 .معلومه خوب ميرم موشكي موشكي نه - 

 گفتك خونسردي با پري. دوخت پري به را ملتمسش نگاه - 

 .خواين مي شما كه همونطور البته. ببينمتون بازم اميدوارم شدم خوشحال منم - 

 .گفتم خنده با و كشيدم موهايم به دستي - 

 .ايشااهللا - 

 .دادم ادامه سعيد به رو - 

 .پارك بيا. برسون رو اينا تو پس - 

 .باشه - 

 ..كه دونيد مي ببينه يكي نيست احتياجي - 

 :گفتم و انداختم باال شانه - 

 .اجازه با دونيد مي صالح هرجور - 

 :گفت اوردو پيش را دستش. كردم نگاهش. كرد اي سرفه تك الدن - 

 .شدم خوشحال شما با آشنايي از - 

 :گفتم و كردم فرو جيبم در را دستهايم - 

 .عاليه اين - 

 :گفت عصبانيت با رساندو من به را خودش.  شنيدم را سعيد كردن خداحافظي صداي. افتادم راه به و سربرگرداندم - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  86 

 چته؟ تو - 

 :دادم جواب خونسردي با - 

 .هيچي - 

 كردي؟ رفتار چطور فهمي مي - 

 .نيومد خوشم ازش گفتم كه بهت - 

 .كردي مي منو آبروي فكر كم يه - 

 :گفتم تفاوتي بي با - 

 .زنم مي حرف چطور دخترا با من دوني مي كه تو - 

 .دونن نمي اينو كه دخترا - 

 :گفتم و كردم نگاهش - 

 .بره مي زمان فقط.فهمن مي اونام - 

 .كني راست قد نتوني كه بگيره حالتو چنان يكي اميدوارم دوني مي - 

 .بگيره منو حال كه رو كسي نزاييده مادر عمرا - 

 بودند برده فرو خود الك در سر كه رهگذراني اطرافم شلوغي. داشتم عجيبي حال.بود نمانده نه به چيزي.انداختم ساعتم به نگاهي - 
 بيكار جوانهاي. بودند گذاشته حراج به را جنس قلم يك خريد التماس نگاه با كه هايي فروشنده. شدند مي رد كنارم از سرعت به و

 مي گدايي ركيك فحش يك قالب در ولو كوچك محبت يك و افتادند مي راه آن و اين پي مضحك زدن الس يك عالف خودم مثل
 .داد مي عذابم. كردند

 پارك؟ ري مي تو سعيد - 

 چيه؟ منظورت - 

 .برسون سالم ها بچه به - 

 اي؟ نمي تو مگه - 
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 .ندارم حوصله - 

 گي؟ مي چي - 

 .خونه برم خوام مي. شده چم دونم نمي. ندارم حوصله - 

 خوبه؟ حالت - 

 :دادم جواب حوصلگي بي با و كردم نگاهش - 

 .نكنم فكر - 

 بدم؟ چي رو ها بچه جواب من - 

 :گفتم و انداختم باال شانه - 

 .جهنم به برن شون همه - 

 :گفتم و كردم دراز سعيد طرف به را دستم - 

 .بينمشون مي فردا بگو - 

 در مدام. گرفتم پيش در را خانه راه و گذشتم كنارش از سرعت به.داد تكان سر ناباوري با فشردو را دستم.كرد نگاهم واج و هاج - 
 مي كسي هر از بهتر خودم اما كنه درست شنگه الم هم امشب خواهم نمي.است پدر خاطر به موضوع اين كردم مي تكرار مغزم

 خانه طرف به اختيار بي پاهايم.بازگردم نيز معمول حد از ديرتر امشب بودم گرفته تصميم مجدانه قبال كه چرا ندارد حقيقت دانستم
 حقيقت اين. كردم مي تكرار لب زير. كنم پيدا رفتن اين براي بود ام مخيله در آنچه جز دليلي تا بودم تكاپو در ومن شد مي كشيده
 .كوبيد مي مرا رسوايي كوس خود ضربان هر با قلبم اما. ندارد

 

 3 فصل

 خود به تفاوتي بي ظاهر. كردم كنترل را خودم زحمت به. بدوم خانه تا خواست مي دلم. ريخت هري قلبم پيچيدم كه كوچه سر از
 به قدم و شدم گوش سراپا. شد باز آرامي به در. چرخاندم قفل در را كليد. رساندم در پشت به را خودم شمرده قدمهايي با و گرفتم
 نمي ديگري صداي بود داده سر را امدم من امدم من نواي راهرو كف سنگفرش روي كه من پاي صداي جز. گذاشتم ساختمان داخل
 انداختم آپارتمانشان بسته در به نگاهي چشمي زير. بود فايده بي تالش اما سربرگرداندم گذشتم مي كه اشان خانه كنار از. امد
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 ها پله از نرمي به. رفتم پاركينگ طرف به. كشيدم موهايم روي دستي.نشست لبم روي لبخندي سالم پيچيد گوشم در صدايش.
 .بود گرفته دست دو ميان در را سرش بودو اخر پله روي نادر. رفتم پايين

 كو؟ سالمت

 :گفت زدو لبخندي كردو سربلند

 .سالم

 .ماست از سالم

 شد؟ شب نصف زودي اين به

 .نه تازه ساعت كجاست شب نصف

 :گفت كردو نگاهم تعجب با

 كني؟ مي شوخي

 :گفتم و گرفتم صورتش مقابل در را دستم

 .كن نيگا

 االن؟..اينجا...تو آخه

 ببيني؟ نداري چيه؟چشم

 پ:گفت خنده با

 .لعنت بخيلش بر

 :پرسيدم و نشستم كنارش

 كجان؟ ها بچه

 .ميشيم جمع اينجا بعد به نيم و ده ساعت.خوردن شام پي

 .رقصيد مي مواج غمي چشمانش عمق در. كردم نگاهش چشمي زير

 :پرسيدم
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 چته؟

 :گفت دستپاچگي با

 .هيچي من

 .ايم كاره اين خودمون ما نكن سياه ديگه مارو خان نادر،نادر

 :گفت زدو لبخندي تلخي به

 .نيست چيزي

 :گفتم تصنعي عصبانيتي با

 .شم مي كفري دارم ديگه

 :گفت زدو پوزخندي

 .ديديم شدنتم كفري

 :گفت كنه عوض را حرف اينكه براي بعد

 .اومده جديد همسايه راستي

 :گفتم و گرفتم خود به تفاوت بي ظاهري. افتاد لرزه به قلبم

 چه؟ ما به مباركه

 جالبه؟ تو واسه چي دنيا تو موندم من

 چته؟ تو بدونم كه اين

 .كرده جور اش واسه اون اينجام پورزاد آقاي همكار وكيله گن مي نيست چيزيم بابا اي

 :گفتم زد مي اتش را خودم كه خونسردي با بود پا به آشوبي درونم در

 كي؟

 .جديد همسايه احراري آقاي
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 چته؟ خودت كن ول رو اونا

 :گفت زدو لبخندي

 .داره كوچولو پسر يه و دختر يه

 و كردم كنترل را خودم زحمت به. نه سنه تورو داره كه داره بگويم و بگيرم را اش يقه بود نزديك. اومد جوش به رگم در خون
 :گفتم

 .ديگه بجنبون لب د نادر داره ربطي چه من به اينا

 اومدي؟ زود چرا نگفتي

 :گفتم و شدم بلند غيظ با

 .نزن حرف جهنم به

 :گفت و انداخت من به نگاهي نيم

 .بگم بشين اري مي جوش زود هم تو بشين

 .بشنوم خوام نمي نيست الزم ديگه

 .كنه مي لوس خودشو بابا بشين

 : گفتم و انداختم پلهها باالي به نگاهي

 .كن ولش ديگه

 :گفت ايستادو روبروم شدو بلند

 .كردي قهر

 .نيستم كه بچه سالمه يك و بيست من

 .كردم قهر من اما

 كي؟ با

 :گفت و نشست پله روي
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 .نبودم شون واسه بس از مردم بابائه و مامان با

 خواد مي دلش ندارن كارش به كاري كه اينم باشن نداشته كارمون به كار خدامونه از ما. باش دنيارو كار خدا تورو. اي ديوونه تو
 .كوچولوهاست ني ني واسه بازيا بچه اين كه باال بريم پاشو پاشو بدن گير بهش

 .هستم اينجا حاال من توبرو

 گفتمك و نشستم پله روي بر

 .شما خونه تو من بودي من خونواده تو بايد تو. كرده اشتباه مارو جاي خدا نادر دوني مي

 :گفتم و كردم جور و جمع را خودم.نشست چشمانم بر نادر غمگين صورت خنديدم

 ..باشيم جدي بخوايم اگه حاال نه

 فضا در اي بچه پسر شادي فرياد آن پي در درو يك شدن باز صداي كه بود نيامده بيرون دهانم از كامل بطور كلمه اخرين هنوز
 .لرزاند را وجودم تاروپود سحر گوشنواز و ظريف صداي. انداخت طنين

 .سينا. وايستا سينا

 را خودش. كردم حلقه كمرش دور را دستهايم. انداخت اغوشم در را خود آمدو پايين ها پله از سرعت به اي بچه پسر شدم بلند
 فرود گوشم هاي پرده برروي پايش صداي افتاد ديوار روي اي سايه. خنديد مي اي كودكانه شادي با و بود چسبانده من به محكم
 :زد صداي.آمد

 .سينا

 :گفت خنده با بچه

 .بگير و من بياو

 .كرد سالم نرمي به و انداخت زير به سر. ايستاد ديد كه مرا. نشست چشمم در اندامش طرح

 :گفت كردو حلقه گردنم دور را دستهايش. چسباند من به محكمتر زدو پا و دست بچه. شنيدم را قلبم افتادن صداي

 .ام نمي. ام نمي من

 :گفتم و گشودم لب زحمت به
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 . سالم

 .داد را سالمش جواب. داشت زير به سر كه همانطور. كرد سالم شدو بلند نادر

 .نكن اذيت را اقا سينا ببخشيد

 .اذيتي چه كنم مي خواهش نه

 :زد فرياد بچه.  لرزيد مي صدايم

 .ديگه بيا. بگير و من بيا

 .خوابه وقت بريم بيا سينا

 .بياد بابا خوام مي خوابم نمي من

 . گردانديم بر چشم سرعت با دو هر. خورد گره هم به نگاهمان لحظه يك در.كرد بلند سر. كرد دراز بچه گرفتم براي را دستهايش

 .من به بدينش لطفا

 گفتك خنده با و چسبيد مرا محكم بچه

 .نه

 .ارمش مي شد كه آروم. باشه ما پيش اي دقيقه چند بدين اجازه اگه

 .برمش مي زحمته باعث

 :پيچيد راهرو در آشنايي نا صداي

 شده؟ چي سحر

 :گفت و گرفت باال طرف به را سرش

 .ارمش مي االن

 :گفت چسباندو من به پيش از محكمتر را خودش سينا

 .ام نمي من
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 .سربگرداند سحر افتاد ديوار روي اش سايه. خورد گوشم به پايي شدن كشيده صداي

 شد؟ چي

 .ام نمي گه مي

 .خوابشه وقت چي يعني

 شبيه حدودي تا دهانشان و بيني اما بود تر روشن سحر چشمان رنگ از چشمانش رنگ. چهارشانه و قد بلند زني امد پايين ها پله از
 .بود مادرش صورت از جذابتر تركيبترو خوش سحر صورت اينكه جز.بود هم به

 سالم

 .داد را سالممان جواب گرمي به كرد سالم هم نادر

 .شين مي خسته زمين بذاريدش

 .نداره وزني كه كوچولو اين خانم كنم مي خواهش

 .بريم مامان با بياي بهتره كردي خسته آقارو سينا

 :گفت برانگيز تحسين جديتي با بچه

 .باشم اينجا خوام مي آم نمي

 .آرمش مي من باشه بدين اجازه

 .زحمته باعث

 .خانم نه

 .سحر بريم نيست اي چاره

 .مامان ولي

 .كرد شه نمي كاريشم كرده لج بيني مي كه خودت

 :گفت تغير با

 .كردين لوس رو بچه اين شما بابائه با حق
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 :گفت كردو نادر و من به نگاهي نيم احراري خانم. رفت باال ها پله از سرعت به و

 .خوام مي عذر

 :گفت من به رو ايستادو كه بود نرفته بيشتر دوپله.رفت باال ها پله از و

 .بيارينش كنه مي اذيتتون ديدين وقت هر

 .چشم

 .ممنون

 .كنم مي خواهش

 .رفت باال ها پله از سرعت به

 .شد رفع خطر خان سينا خب

 .آمد پايين آغوشم از شد راحت كه خيالش.كاويد چشم با را اطراف. برداشت ام شانه روي از را سرش

 :گفت كردو سينا به اي اشاره چشم با نادر

 .كرد كفريش حسابي

 :گفتم و گرفتم خود به تفاوتي بي ظاهر

 .نيست مربوط ما به

 :گفت كردو نگاهم چپ چپ

 نيستي؟ نخش تو چته؟زياد

 :گفتم نشستم مي پله روي كه طور همان و گرفتم را سينا دستهاي

 .ندارم حالشو

 .زني مي حرفا اين از كه باره اولين

 .كني عادت بهش بهتره
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 :گفتم و كردم سينا به رو

 كني؟ مي فرار مامان دست از كوچولو شازده. خب

 :گفت دودلي با كردو ورانداز را پايم سرتا

 .سحر دست از

 چي؟ واسه

 .بخوابونه منو خواد مي

 گفتك نادر

 .خوابته وقت شايد

 :گفتم و نشاندم پايم روي را سينا

 .كردن فرار واسه نيست خوبي دليل اين

 كردين؟ فرار چرا خودتون شما

 ما؟

 :گفت افتادو خنده به نادر

 .نكرديم فرار كه ما

 كنيد؟ مي كار چي پاركينگ تو پس

 :گفت و انداخت من به نگاهي نادر

 .زبله خيلي

 :گفت زبوني شيرين با سينا

 چي؟ يعني زبل

 :گفتم و بوسيدم را اش گونه
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 .خوب اقاي يعني

 :گفت كردو نگاهم كمي

 .زبلي هم تو

 :پرسيد حال همان در شدو خيره نادر به تعجب با و سربرگرداند سينا. افتاد خنده به بلند صداي با نادر

 خنده؟ مي چي واسه

 .افتاده دار خنده چيز يه ياد حتما

 :گفت بريده بريده نادر

 دازه؟ زبون چقدم

 .درازي زبون خودت

 :پرسيد خاصي كنجكاوي با سينا. نگويد چيزي فهماندم او به ابرو اشاره با و كردم نادر به نگاهي

 كردين؟ فرار چرا نگفتين

 .نيست كن ول بابا اي

 :گفتم و كردم جابجا پايم روي كمي را او

 .مردونه شدن جمع يه. شيم مي جمع هم دور اينجا شب هر ما نكرديم فرار كه ما

 :پرسيد كردو فكر كمي

 .بيام تونم مي منم

 گفتمك لب زير و انداختم نادر به نگاهي

 .كنه رحم بهمون خدا

 :دادم جواب خنده با

 .داره شرط يه ولي بتوني كنم فكر
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 :كردوگفت نگاهم تيز

 شرطي؟ چه

 .بدي گوش حرفش به و نكني اذيت خانمو سحر بده قول

 با و كردم جور و جمع را خودم.كرد نگاهم بود نشسته خنده چشمانش عمق در كه حالي در كردو سربلند. شد گرد نادر چشمهاي
 :گفتم خونسردي

 .كني درست حرف ام واسه اي بهانه دنبال چيه؟منحرف

 :گفت داشت تمسخر شبيه بيشتر كه نمايي مظلوم با

 .دارم هواتو شه با راحت خيالت. ياد نمي بهت اصال حرف اين

 :خنديدم بلند

 .نيست احتياجي

 . جهاني خلق با كه باش اين ا به ما با رفيق

 :گفتم و گذاشتم زمين روي را سينا

 .بشنوم موردش در اينم از بيشتر ندارم خوش. دارم اينو از بهتر تا ده من نادر ببين

 :گفت و آورد باال تسليم نشانه رابه دستهايش

 .بگين شما هرچي چشم

 :گفت سينا

 .قبول شرطت

 :گفتم و شدم خم

 قول؟

 :گفت اي مردانه اطمينان با اوردو باال را كوچكش دست

 .قول
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 .فشردم را دستش زدم لبخندي.افتاد خنده به. كردم نادر به نگاهي نيم

 .باال بريم پاشو نادر پاشو

 .خونه ري مي

 .پاشو گشنمه آره

 : گفت نابوري با

 .االن

 .پاشو آره

 .رم مي بعدا من برو تو

 :گفتم كشيدم مي كه همانطور و گرفتم را دستش

 .شدي مرد ديگه تو ديگه پاشو

 .داري راه به چشم تو. باشه منتظرم كسي نيستم تو مثل كه من بابا اي

 .داره خوردن حسرت اينم آخه. نداشتم كاشكي

 :كشيدوگفت بيرون انگشتانم بين از را دستش

 .ندارم رو باال اون حوصله

 :گفتم و انداختم باال را هايم شانه

 .ميلته هرطور

 :گفتم و گرفتم سينارو دست

 .بريم

 :گفت كشيدو بيرون دستم از را دستش

 .يام نمي منم
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 .بموني تنها خواي نمي كه تو. ره مي االن نادرم آقا. دادي قول من به تو. رفت يادت شرطت

 .شيم مي جمع دورهم شب هر ما گفتي تو

 .بعد بخوريم شام بايد نه االن ولي البته

 :گفت حوصلگي بي با نادر. انداخت نادر به نگاهي

 .برو گه مي راست

 :گفت و گرفت مرا دست

 .باشه

 قفسه در سينا بوي. شد مي تندتر قلبم ضربان رفتم مي پيش كه قدم هر.رفتم باال ها پله از و كشيدم آغوش در را او. افتاد راه به و
 صورتش لطيف پوست و بود كرده حلقه گردنم دور را كوچكش دست. انداخت مي لرزه به را وجودم ذرات تمام و پيچيد مي ام سينه
 .كرد شعف از لبريز مرا و خورد سر چشمانم روي از راداشت سحر نگاه رنگ كه معصومي نگاه. شد مي ساييده صورتم روي بر

 وجودم تمام كردم احساس. اهورايي احساس يك مثل چيزي جوشيد من در چيزي. بوسيدم را اش گونه و بردم پيش سر اختيار بي
 .نگاه يك تمناي شد شگرف تمنايي از سرشار

 را دستم. كرد مي تابي بي شدت به است؟قلبم در اين آنسوي من روياهاي بانوي آيا انديشيدم خود با. ايستادم اشان خانه در پشت
 خواهد در قاب در انگيزش خيال اندام كه اين تصور. بود شده چشم او ديدن براي من تمام. كوبيدم در به اي ضربه چند و آوردم باال

 :پيچيد روحم گوش در صدايش. انداختم زير به سر. آمد بند نفسم. شد باز كه در. آورد در ارتعاش به را وجودم تارهاي نشست

 كرد؟ اذيتتون

 :دادم جواب و برگرداندم چشم. نديدم ديگري چيز چشم دو گنگ تصور و خاكستري سرتاسر دنيايي جز كردم بلند سر

 .درسته كنه گوش شما حرف به داده قول سينا آقا.نه كه البته

 چنگ روحم در اش كشيده انگشتان. آورد پيش بچه گرفتن براي را دستهايش. داد تكان من حرف تاييد نشانه به را سرش سينا
 ستون. كرد لمس را دستش انگشتانم نوك لحظه يك در گرفتم طرفش به و كندم آغوش از را سينا. دريد هم از را وجودم و برد فرو

 :گرفت هوا در را سينا. كشيدم را دستم سرعت به. كشيد تير فقراتم

 "گفتم دستپاچگي با
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 .ببخشيد

 : داد جواب كند نگاهم انكه بي

 ببخشيد شما

 كه اين از نشاني هيچ. شدم دقيق صورتش به شد مي كه انجا تا.داشت زير به سر. بود نشسته چشمانش در بزرگ سوال عالمت يك
 :پرسيدم. نيافتم باشه كرده پنهان جايي در را جوابي

 نداري؟ امري من با

 :گفت شدو رد چشمانم روي از سرعت به. كرد سربلند

 .كنم مي خواهش

 .اجازه با

 :گفت اش آسماني صداي يا

 .خداحافظ

 موهايم به دستي بود دوانده ريشه چيزي چه او نگاه در بفهمم نتوانستم.ماند ثابت بسته در روي بر نگاهم.بست سرعت به را در و
 :گرفتم پيش در را سوم طبقه راه سالنه سالنه و كشيدم

 روم؟ مي خانه به پرسيدم خودم از..سه دو يك. شمردم را ها پله

 اي خسته پاهاي انتظار و بودند نشسته ديگري از باالتر كدام هر ها پله. كردم بلند سر. شد مي شنيده آري فرياد ذهنم توي هزار در
 ام گذاشته جا اشنا ي ها پله پايين را دلم ديدم مي رفتم مي باالتر كه قدم هر. آيد مي فرود سرشان بر قدرت با كه كشيدند مي را
 .كرد مي ام خسته ها پله از آمدن باال كه بود باري اولين ايستادم. آمد بند نفسم.

 شدي ديوانه زدم نهيب خودم به اما. دهد مي را بويش است ديوارش به ديوار پاركينگ باشد چه هر برگردم كاش انديشيدم خود با
 سوالي جواب ديدو خواهم اورا هم باز من و ايند مي روزها دارد وجود كفايت به او ديدن براي زمان و خداست روز هم ،فردا فردا اي
 .گرفت خواهم كند مي ام خفه و نشسته جانم در كه را

 در زنگ دينگ دينگ صداي زدم زنگ نشست لبهايم روي تلخي لبخند. كردم نگاه پايين به ها پله از. بودم ايستاده خانه در پشت
 تظاهر توانستم نمي كه بودم سرشار شادي از انقدر. كرد نگاهم نابوري با. كرد باز رويم به را در فرناز بعد دقيقه چند. پيچيد گوشم

 .بكنم بداخالقي به
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 :گفتم و كشيدم باال را ابروهايم

 .سالم عليك

 :گفت دستپاچگي با كشيدو كنار را خودش

 سالم

 :پرسيد كه امد مادرم صداي اوردم در دا كفشهايم

 كيه؟

 .داداشه

 از مادرم. داد را سالمم جواب كند نگاهم انكه بي. كردم سالم سنگيني به بود نشسته تلويزيون روبروي پدرم شدم خانه وارد
 .شد خيره من به بود مانده باز تعجب از دهانش كه حالي در آمدو بيرون آشپزخونه

 .سالم

 :پرسيد نگراني با. شدم رد كنارش از. داد را سالمم جواب واج و هاج

 خوبي؟

 .بله

 :پرسيد دوباره كه بودم اتاقم در پشت

 خوبي؟

 :دادم جواب چرخاندم مي قفل در را كليد كه طور همان و فشردم پاييين طرف به را اتاقم در دستگيره

 .بله

 آسمانيش صداي سحر صورت طرح. انداختم تخت روي را خودم.بود برهم و درهم چيز همه. شدم اتاق وارد و كردم راباز در
 بود امده رقص به ذهنم چيزدر همه. گذاشتم برهم چشم.شد نمي دور نظرم از مليحش سايه و اندامش وسايه شيرينش عصيانيت

 داغ تنم.شد مي سوزن سوزن انگشتانم نوك. اوردم باال را دستم. خورد مي سر نگاهم روي از سرعت به كه ديدم مي را چشمهايش.
 :گفتم و نشستم. خورد اتاقم در به اي ضربه چند. گذاشتم لبهايم روي و اوردم باال را دستم. نشست لبهايم روي لبخند.بود
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 .بله

 هست؟ اجازه:كردوگفت اتاق داخل گردن تا را سرش فرناز. شد باز ارامي به در

 كسالت با. باشم خوش بود كشيده اتش به را انگشتانم نوك سهوا كه انگشتاني سر ياد با و كنم فكر سحر به. باشم تنها خواستم مي
 گفتمك

 چيه؟

 .شد اتاق وارد

 .ندادم اجازه هنوز كه من

 گفتك خنده با و بست را در

 .نگرفتم اجازه ازت من ولي

 گفتمك و كشيدم دراز تخت روي

 .باشم تنها خوام مي

 گفتك و نشست تخت لبه روي

 .كنم تشكر ازت خوام مي. شم نمي مزاحمت زياد

 :پرسيدم و شدم خيز نيم

 چي؟ واسه

 .اومدي زود كه اين

 :گفتم و افتادم تخت روي دوباره

 .نيومدم شماها خاطر واسه

 :گفت و گرفت را دستم

 .مهمه اومدي كه همين
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 بيرون دستش از را دستم.كرد مي نگاهم باقدرداني و بود نشسته لبهايش روي خنده. خزيد صورتم روي به دستم روي از را نگاهم
 :گفتم و كشيدم

 نداري؟ كاري كه ديگه كردي تو تشكر

 :گفت تصنعي اخمي با شدو بلند

 .اخالق بد

 :گفت شعف با. گرفت ام خنده.كرد غنچه را لبهايش

 .دنيايي تو داداش بهترين خدا به

 :گفتم كنايه با

 كردي؟ بيرونم اتاقت از ديشب همين واسه

 گفتك كردو نگاهم خيره

 .لوسي خيلي

 پرستاره اما تاريك آسمان به پنجره به نگاهم سربرگرداندم.نشست لبم روي بر رضايتي لبخند. رفت بيرون اتاق از قهر حالت وبا
 و زدند مي چشمك انسان به كه هايي ستاره با مخملي شبي. بود نشسته شهر روي شب. زدم كنار را پرده و شدم خيز نيم. افتاد شب

 .كشيدند مي رخ به را خود بيشتر هرچه دلربايي با

 لبخند. آميخت هم در كرد مي بازي خاكستري نوري زير كه نگاه يك طرح با نفسهايم و بود سوزان و داغ حسي از سرشار وجودم
 غليان به من در گنگ حسي. افتادم تخت روي بودم نديده مواج اينقدر حال عين در و آرام اينقدر را شب هيچگاه. نشست لبم روي
 .لرزيد پشتم گذشت ذهنم در كه اي انديشه از.بود آمده در

 در انچه تا كردم از دهان. امد در تپش به قلبم. بودم گرفته تمسخرش به و بودم نكرده باورش.بودم نكرده اش تجربه كه حسي
 .ام نشسته تجربه به را حسي چنين حقيقت عالم در و بينم مي خواب كنم باور شايد بگويم بلند صداي با گذشت مي ام مخيله

 ...من

 :گفت كردو اتاق داخل را سرش فرناز. شد باز قرچي صداي با در. خورد اتاقم در به اي ضربه چند

 .اس اماده غذا گه مي مامان
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 گفتمك و نشستم تخت روي

 .اومدم

 گفتك زدو لبخندي

 االن؟

 :دادم جواب. درخشيد مي خوشحالي فرط از چشمانش. كردم نگاهش

 .االن

 و كردم بلند سر. كردم حس ام شانه روي بر را نگاهش سنگيني. دوختم زمين به چشم و كردم حايل تخت كناره به را دستهايم
 .كردم نگاهش

 :گفت زدو لبخندي

 .ديگه شو بلند

 :گفتك شدم مي بلند كه همانطور

 .ها نيستي كن ول

 :گفت كشيدو عقب را خودش

 .نه

 روي مادر نگران نگاه. بود نشسته ما به پشت پدرم. شدم آشپزخانه وارد فرناز از بعد. رفتم بيرون اتاق از و كشيدم موهايم به دستي
 كرد نگاه پدر و من بخ چشمي زير. نشست روبرويم فرناز. نشستم ميز پشت. خورد تكاني ما ديدن با.بود شده خشك در قاب

 را بشقابم. چرخاندم چشم سريع و انداختم فرناز به نگاهي. بوديم نخورده غذا ميز يك سر هم با كه بود ماهها. برداشتم را بشقاب.
 خورد مي بشقاب كف به كه قاشقهايي صداي جز. بود كرده مشمئز را فضا اي ازاردهنده سكوت. گذاشتم مقابلم در و كردم پر

 گوش به صدايي بجوند را غذا ارامتر هرچه كردند مي سعي كه دهانهايي صداي و آمد مي و رفت مي سنگيني به كه نفسهايي صداي
 .خورد نمي

 .نبود زياد ايندر نه. سال يك ماه سه ماه يك اوردم فشار ذهنم بود؟به كي خورديم غذا باهم كه باري اخرين

 ...بعد و هفته يك و دوشب بعد و ميان در شب يك.بود شهروز با اشناييم از بعد روز بيست
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 سر امشب من پرسيدم خودم از كردم نگاهش گيج نگاهي با.گذاشت مقابلم در را آب ليوان مادرم. خورد مي خودش براي كسي هر
 ام امده او ترس از كرد مي فكر اگر.بود انداخته خط صورتش روي رضايت ردپاي. انداختم پدر به نگاهي كنم؟نيم مي چه شام ميز
 چه؟

 پشت سوال و ميشد پروخالي كنم؟قاشقم مي چه اينجا. بيام ديرتر امشب خواستم مي كه من كنم تحمل توانستم نمي ديگر اينرا
 و برداشتم را بود؟ليوان نشانده ميز يك پشت خانواده با و بود كشانده خانه به مرا كه بود سحر اين آيا.برد مي مسلخ به مرا سوال

.  گذاشتم دهان در حرص با را غذا.است مسلط من بر اندازه اين تا زن يك كه من به لعنت. كشيدم سر نفس يك را آن محتويات
 اسير هيچگاه من.كردم مي خراب داشتم دهان در كه اي لقمه سر بر را عصبانيتم تمام من و خورد مي بشقاب كف به شدت به قاشقم
 در. ام شنيده را طناز صداي يك و آتشبار چشم دو.ام امده خانه به من. است افتاده اتفاقي چه امروز نبود باوركردني برايم.نبودم زني
 ايا.بود گرفته جان ام مخيله در كه نيست چيزي ان اين دانستم مي كه حالي در ام نشسته اينجا حاال و ام باخته دل ثانيه چند از كمتر
 را خود سادي با كه اين از. بودم شرمنده داشتم شام از پيش كه افكاري ام؟از شده عاشق كنم اعتراف خواستم مي كه بودم من اين
 .اورد بيرون خلسه از مدا مادرم صداي. كشيدم مي خجالت احساسم از و خودم از انداختم مي بال دام در

 .مادر بكش بازم

 .دادم جواب كرد مكث صورتم روي مضطربش نگاه و كردم نگاهش. انداختم روبرويم خالي بشقاب به نگاهي

 .شدم سير

 دوخته چشم ميوه از خالي اي شيشه ميز به و بودند نشسته هم دور مبلها. كاويدم نگاه با را اتاق. زدم بيرون آشپزخونه از و شدم بلند
 پنجره پشت مادر عالقه مورد شمعداني گلدان. بود زده زل خاموش تلويزيون به بودو ايستاده ميز روي تلويزيون كنترل.  بودند
 .كند طلوع زودتر خورشيد تا خواند مي دعا و بود نشسته

 مي آزارم سكوت. رفتم فرو مبل در. بود كشيده صليب به را خودش است گرفته دوش بر اي كوزه كه زني نقش با ديواري ساعت
 نمايان چشمانم مقابل در.رفت مي پيش زمين بستر در ارامي به كه اي رودخانه با سبز جنگل يك. كردم روشن را تلويزيون.داد
 .دادم تكيه مبل به را سرم.شد

 نظر در را صورتش. كرد مي نفوذ ان در و خورد مي مرا قلب موزيانه چون كه كند مي زندگي كوچكي پري اينجا از تر پايين پله چند
 اين و بود هم دومي بار حتما كردند مي نگاهم بار يك اگر.نداشت مرا برابر در مقاومت تاب كس هيچ نكرد نگاهم او.كردم مجسم

 قلبم داشت وجود كه بود چيزي ترين طبيعي اين شايد گذشت ذهنم از. كشيدم درهم چهره. بود طبيعي غير رفتارش. تر طوالني بار
 از راضي خود از اون وقت هيچ تو شدي احساساتي كه بازم احمق زدم تشر خودم به. نشستم صاف مبل روي. كردم باز چشم. لرزيد

 زنان از بيزاري خفته احساس. ببينم اورا خواستم نمي ديگر. كردم مي دوري او از بايد.دي نمي راه خودت حريم تو رو نرسيده راه
 زندگي از و بكنم احساساتي دختركي كودكانه عشق اسير را خود خواهم نمي.كردم بيدار وجودم در را سوزاندنشان شيرين احساس
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 مي چگونه من.گرفت نفسم. چزاند خواهم را او.ارزد نمي دردسر اين به كاذبش شيريني تمام و است دردسر عشق. نبرم لذت كردن
 سركوب احساسات از تلي روي بر و كنم ويران اورا. نيست ساخته من از.بشكنم درهم را اهورايي نگاه ان. برنجانم را سحر توانستم

 .بدهم سر پيروزي فرياد شده

 به خود با را گورخري و اورد بيرون اب از سر تمساح يك. كرد زياد را تلويزيون صداي و برداشت را كنترل. نشست مبل روي پدر
 را گورخر شدن تكه صحنه خاصي ولع با. كردم نگاه پدرم به.داد مي توضيحاتي گوينده. شنيدم مي مبهم صدايي.كشيد آب درون
 كه موجودي هم ان ببريم لذت سوسمارها خوردن غذا ديدن از بود اور چندش. درخشيد مي چشمانش در لذت برق. كرد مي تماشا

 .دادم تكيه مبل به را سرم.كنند رهايش كرد مي التماس و كشيد مي فرياد لحظه آخرين تا

 نمي اورا هم اينگونه. بود سحر از دوري موجود حل راه بهترين. كردم مي دوري او از بايد برنجانم را سحر نبود ساخته من از
 .زدم مي پس را عشقش هم و رنجاندم

 آهويي كمين به شب تاريكي در يوزپلنگي. انداختم تلويزيون به نگاهي. امد مي آشپزخانه از آب شير صداي.نشست پدر كنار فرناز
 :گفت هيجان با فرناز بود نشسته

 .گيردش مي االن

 :گفتم حوصلگي بي با

 عاليه؟ خيلي نظرت به

 :گفت بردارد تلويزيون از چشم انكه بي

 نيست؟ جالب

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .جالبه كه البته جالبه

 تكيه مبل به را دستم اتاقت تو برو شو بلند زدم نهيب خودم به. بود گرفته خود به جدي حالتي. كردم پدر صورت به گذرا نگاهي
 نشست روبرويم گذاشت ميز روي را سيني. افتادم مبل روي و شدم شل.شد پذيرايي وارد چاي سيني با مادرم. شدم خيز نيم و دادم

 :گفت بود شده خيره تلويزيون به كه حالي در و

 كنيد؟ مي تماشا چيه اينا

 . درخشيد مي بودنمان هم دور خوشي فرط از چشمهايش.كرد نگاهم
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 .چايي

 به هم عشق آيا:پرسيدم خودم از. شد مي سوزن سوزن انگشتانم نوك. كردم حلقه استكان دور به را دستهايم. داشتم بر استكان يك
 عشق من براي. انديشيدم مي واهي چيزهاي به نبايد ديگر. كنم بيرون ذهنم از را غريب افكار تا دادم تكان را است؟سرم داغي اين

 گفتم خود به. نشست دهانم در ان تلخ طعم. چشيدم را چاي و كردم نزديك لبم به را استكان.كلمه كامل معني به مطلق. مطلق يعني
 به نگاهي. نوشيدم جرعه جرعه را چايم و گذاشتم دهان به قندي.كن دوري آن از پس كننده مشمئز و تلخ واقعي عشق يعني اين

 با مادرم.شدم بلند نداشتم را وحشي حيوانات خوردن شام ديدن حوصله. كرد مي پرحرفي هم هنوز گوينده. انداختم تلويزيون
 شد باز چرخيدو:پرسيد دستپاچگي

 كجا؟

 گفتمك داشت شكايت جنبه بيشتر كه تاكيدي با. انداخت زير سربه كردم نگاهش

 نداره؟ ايرادي اگه اتاقم

 خودم از لحظه هر كردم مس احساس. نداشتم خوشي حال. افتادم تخت روي. رفتم اتاقم به سرعت به.بود شرمنده خود سوال از
 گرفت مي جان او اگر كه چرا.بكنم را كار اين بايد دانستم مي اما.كردم مي خفه رو فرزندم خودم دست با انگار.شم مي دورتر دورو
 .آورد مي ددر پاي از مرا

 روي شب. شدم خيره كشيد مي سرك پرده پشت از دزدانه كه سياه آسمان از باريكي نوار به پنجره از.گرفتم دودست ميان را سرم
 : غريدم لب زير كرد مي سنگيني دلم

 .لعنتي

 شو بلند زدم نهيب خودم به. نداشتم كاري هيچ حوصله. دادم خودم به تكاني.بود پخش اتاق كف لباسها. چرخاندم چشم اتاق دور به
 روي و زدم كنار را پرئه. كردند مي كجي دهن من به اطاف هاي خانه. زدم كنار را پردع. كرد مي ام خفه اتاق ساكن هواي. ايستادم
 اتاق داخل را سرش فرناز. شد باز چرخيدو پايين طرف به در دستگيره سربلندكردم.خورد اتاقم در به ضربه چنذ. نشستم تخت

 :كردوگفت

 نشستي؟ اينجا چرا

 :آوردوگفت راپايين صدايش

 .بابا پيش بيرون بيا
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 به را خودم بلند قدمهايي با. پريدم جا از فنر مثل. آمد در تپش به هايم شقيقه.جوشيد رگهايم در خون.درآمد لرزه به من در چيزي
 توانستم مي.كنم نگاه پذيرايي به خواستم نمي.شدم خارج اتاق از و زدم كنار اورا. كرد مي نگاهم تعجب با فرناز.رساندم اتاقم در

 را مادرم صداي رفتم در طرف به. است نشانده جايم سر مرا انديشد مي خود وبا زند مي لبخند پيروزمندانه كه ببينم را پدر صورت
 :گفت مي نگراني با كه شنيدم سرم پشت از

 كجا؟ فربد

 پر را صورتم تمام لبخند. آورد جا را حالم راهرو خنك هواي رابستم در رفتم بيرون و كردم باز را در بدهم را جوابش آنكه بي
 پدر روي روبه كه بودم شده بزرپ آنقدر اينكه از. پوشيدم را كفشهايم و شدم خم.كرد مي بهتر را حالم پدر صورت تصور.كرد

 تاريك و تنگ گوري چون خانه. شدم سرازير ها پله از سرعت به كردم مي غرور احساس بنشانم كرسي به را ام وخواسته بايستم
 .كنم فرار آنجا از خواست مي دلم فشرد مي خود در مرا

 و خسته..لرزاند را پشتم مادر نگران صداي. بود شده سنگين پاهايم. كردم نگاه باال طبقه به و كردم سربلند. ايستادم پله پاگرد روي
 . چرخاندم را ان و چرخاندم قفل در را كليد. رفتم باال ها پله از خراب

 احساس. ببينم را پدر،مادروفرناز صورت و كنم سربلند خواست نمي دلم شدم خانه وارد. داغ تنم بودو خسته فكرم.بود خالي ذهنم
 :گفتم امد مي بيرون چاه ته از انگار صدايم كه صورتي در و افتادم مبل روي.شود مي كشيده زمين روي پاهايم كردم

 .چاي يه فرناز

 . خورد مي تاب هوا در فرناز بلند موهاي. كردم سربلند.رفتند مي پيش به كه ديدم مي را فرناز پاهاي

 سرگرم اي گونه به را خودم بايد.دوختم چشم برهمم و درهم و شلوغ اتاق وبه نشستم تخت لبه روي.رفتم اتاقم به و افتادم راه به
 ريختم لباسهايم كمد در و كردم جمع آغوشم در لباسهارا شدم خم كردم طرف آن و طرف اين پا با را لباسهايم.شدم بلند.كردم مي

 باز ودر خورد اتاقم در به ضربه چند. برداشتم را آن و نشستم زمين روي بر. بود افتاده ميز زير بلوزهايم از يكي. بستم را ودرش
 : گفت لبخند با فرناز. كردم سربلند. شد

 .هست اجازه

 :گفتم و كشيدم هم در چهره

 .نه

 :گفت امد مي پيش كه همانطور.بست را شدودر اتاق وارد

 زد؟ غيبت كجا ريختم چايي ات واسه
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 :گفتم و كشيدم هم در چهره

 .بيرون شو گم

 :گفت كشيدو درهم قيافه

 گفتنه؟ آمد خوش طرز چه اين

 :وگفتم برداشتم ميز زير از را بلوزم

 .دوهزار مدل

 :پرسيدم و كردم نگاهش تيز

 چيه؟

 .چي هيچ

 :وگفتم كردم اشاره اتاق در به دست با

 .بفرما پس

 :گفت كرد مي تا دقت با كه همانطور و گرفت را بلوزم. نشست زمين روي

 .كني بيرونم اد مي دلت

 :گفتم و كشيدم بيرون دستش از را بلوزم

 .نيست سختي كار البته

 :وگفتم نشستم روبرويش

 .كني مي فكر اينطور

 :گفت كشيدو بيرون دستم از را بلوز

 .كني بيرونم زور به توني نمي كه تو

 :غريدم
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 .لعنتي

 :گفت لب زير

 .خودتي

 .پررويي خيلي

 :وگفتم افتادم تخت روي و شدم بلند.زد نيشخند اي مسخره حالت با و كرد سربلند

 .بكن خواد مي دلت هرغلطي

 در لباسهارا. بود نشسته لباسهايم كمد كنار فرناز. شدم خيز نيم.شد بلند توقي و تق صداي. كردم حايل چشمانم مقابل در را دستم
 .چيد مي هم روي كردو مي تا را آنها.بود ريخته مقابلش

 . كردم جمعش داري چيكار اونا به

 :گفت تفاوتي بي با

 .بينم مي

 فضولي؟ تو مگه آخه

 :گزيدوگفت دندان به را لبش

 .خبره چه كنن مي فكر هيس،االن

 :گفتم و نشستم تخت روي

 .افتاديم گيري عجب

 .افتادي خر گير خودت ا

 :زدوگفت چشمكي. گرفت ام خنده

 .خندوندمت بازم

 :گفتم بود لبم رو لبخند كه حالي در و افتادم تخت روي

 .گمشو برو
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 :گفت خاصي مهرباني با

 .بياري در و بداخالق آدمهاي اداي كني مي سعي چرا

 .همينه واسه كنم مي اخالقي بد اگه. ندارم رو كس هيچ حوصله وقتا گاهي

 :گفتم و كردم جور و جمع را خودم. خوردم يكه بودم كرده كه اعترافي از

 .نكنه درد دستتم هري شده تموم كارت اگه

 :گفت و نشست تخت لبه امد شدو بلند

 شدي؟ جوري چته؟يه امروز تو

 :گفتم و شدم خيره چشمهايش توي مستقيم و شدم خيز نيم

 .بابائه كشيده اثر شايد

 :وگفت دوخت چشم پرده وبه دزديد چشمانم از را نگاهم

 .كنه رو زيرو تورو تونه نمي كشيده يه

 :گفتم آرامي به لرزيدو دلم

 شدم؟ عوض اينقدر

 :پرسيد نرمي كردوبه نگاهم

 شدي؟ عاشق

 :گفتم و افتادم تخت روي پريد رنگم

 .نگو پال و پرت شو خفه

 !فربد

 .بيرون خفه،برو گفتم

 داداش؟
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 :گفتم و شدم خيز نيم دوباره

 شد؟ راحت خيالت نيستم خرم نيستم هم بچه نيستم احمق من نه

 :گفت محزون لحني با داشت زير به سر كه حالي شدودر بلند تخت لبه از

 . شد راحت آره

 چشم آسمان به پرده لبه از. شد لباسها كردن جمع مشغول ودوباره نشست كمد كنار. افتادم تخت روي و كشيدم هم در چهره
 اين به لعنت. دم مي فرمون همه به رانندگي راهنمايي تابلوي مثل كه شدم عوض همچين دختر نكنه لعنتت خدا:گفتم دل در.دوختم
 بست را دركمدم انداختم فرناز به نگاهي چشمي زير. پيچيد خانه در تلفن زنگ صداي.شدي سبز ما راه سر كجا از تو آخه شانس

 :آوردوگفت تو در الي از را سرش مادرم.بست نقش لبش روي كمرنگي لبخند كرد نگاهم.

 .تلفن فربد

 رتلفن كنا آشكاري اعتنايي بي با شد خراب سرم روي پدر نگاه سنگيني. رفتم بيرون اتاق از مادر دنبال به و شدم بلند حوصلگي بي با
 .برداشتم را وگوشي نشستم

 بله؟

 .خان فربد سالم

 :گفتم تعجب با

 . سالم

 شناختي؟

 .نه

 .هستم الدن

 ...ال

 :گفتم و دادم قورت را ام جمله

 كي؟
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 .پري خاله دختر الدن

 :گفتم عصبانيت با زد خشكم

 امرتون؟

 خوبه؟ حالت

 صورت روي نگاهم داره حالي چه بفهمم توانستم مي. انداختم پدر به نگاهي چشمي زير. بكوبم سرش بر دنيارا خواست مي دلم
 گفتمك و آوردم پايين را صدايم. كرد نگاهم نگراني با چرخيد مادرم

 ...منو شماره

 :دويدوگفت حرفم ميان به

 .گرفتم سعي از

 . كردي غلط

 .كن صحبت درست

 .ها نزني زنگ اينجا ديگه. كرد غلط سعيدم كردي غلط. برخورد بهتون

 . خوابيد گوشم در پدر صداي. شدم بلند و كوبيدم محكم را گوشي

 بود؟ كي

 : دادم جواب خشك لحنب با كنم نگاهش آنكه بي

 .مزاحم

 دارن؟ كار كي با ميبرن اسم مزاحما ها تازگي

 .دوهزاره مدل آخه آره

 ...دوهزار اين بشه خراب

 .كرد مي نگاهم اضطراب وبا بود ايستاده آشپزخانه كنار فرناز. نكردم صبر اش جمله بقيه به دادن گوش براي

 :پرسيد نگراني با مادرم رفتم در طرف به
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 آي؟ مي دير

 :گفت پدرم كنم باز دهن كه آن از پيش

 .بزارن قرار شبم نصف بوديم نديده

 :گفتم و چرخيدم پدر طرف به

 . بياين باهام كنين نمي باور اپه. ها بچه پيش پاركينگ ميرم

 : غريدم لب زير. رفتم بيرون خانه از سرعت به و كردم فرناز شده مچاله صورت به نگاهي

 . بزارن راحتم خوان مي كي دونم نمي من ندارم خالصي دستشون از ها لعنتي

 به را دستش كه حالي در شدو بلند ديدنم با سامان. بودن پاركينگ در ها بچه. رفتم پايين ها ازپله سروصدا با و پوشيدم را كفشهايم
 :گفت كرد مي دراز طرفم

 .بزن زمين پاهاتو محكمتر كم يك. سرت رو گذاشتي و آپارتمان خبرته چه

 :گفتم و فشردم را دستش

 . كوبيد مي سرم تو محكم شد مي پيدا يكي كاش

 :گفت خنده با نادر

 . بكنم بهت و لطف اين حاضرم ميل كمال با من

 :گفت كردو نگاهش ناباوري با شهاب

 كني؟ مي شوخي

 :گفت جدي اي قيافه با. بود كرده پيدا كردن مچاله براي اي بهانه كه نادر

 فربد؟ نه ،مگه گم مي ام جدي اتفاقا

 : دادم جواب حوصلگي بي با. نداشتم رو گذاشتن شهاب سر سربه حوصله

 .كنه مي شوخي

 .شدم مي خيط بايد حتما حاال ضايع
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 .كردم نگاهش

 خوردي؟ شام

 :گفت كشيدو درهم چهره

 .كردم كوفت چيزي يه آره

 حتما؟

 :كردوگفت نگاهم تيز

 .حتما بابا آره

 :زدوگفت چرخي سامان

 شنيدين؟ كه رو اول دست خبر

 خبري؟ چه

 گفتك و نشست روبرويم

 .اومده جديد همسايه

 :گفتم و سربرگرداندم

 .تكراريه

 :گفت و گرفت خود به مرموزي لحن

 .هست هم ديگه خبر يه

 :پرسيدم و كردم نگاهش دوباره

 چي؟ ديگه

 :گفت كلمه كلمه

 ...دختر يه
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 :گفتم و گرفتم را اي يقه. نشنيدم را اش جمله بقيه

 چه؟ تو به

 :گفت كشيدو عقب را خودش

 چته؟

 :گفت شهاب

 . نداره ما به ربطي ورگلشون ترگل دختر

 : گفتم و كردم جور و جمع را خودم

 . نداريم كاري خودمون اپارتمان هاي بچه به ما

 او از اختيار بي حاال اما. ندهم نشان العمل عكس دختر اين به نسبت بودم كرده عهد خود با. بودم شرمنده بودم كرده كه حركتي از
 به دستي.بود نيم و ده نزديك.انداختم ساعتم به نگاهي. خواندم مي آشكارا تمسخري و شك ها بچه چشم در.كردم مي حمايت
 :گفتم برگردانم سر كه آن وبدون ايستادم سوم پله روي. رفتم باال ها پله از و كشيدم موهايم

 .بخره چيزي يه كوچه سر رفته بگين دنبالم اومدن اگه بودم پاركينگ تو من

 به. شد كشيده درشان طرف به نگاهم. ايستادم رسيدم كه اشان خانه در پشت.رفتم باال ها پله از سرعت به نشدم جواب منتظر
 آمدم بيرون كه در از. افتادم راه به و اوردم فشار پاهايم به. فشردم هم بر چشم و كردم گره را مشتهايم.كردم مي مقاومت زحمت

 راه به و كردم راست قد.بود موفقيت به نيل راه در قدم اولين اين و بودم امده غالب ام وسوسه بر من.انداختم زمين روي بر تفي
 دو از گريز. بودم گريزي راه دنبال به خود در. بود خالي ذهنم. داشتم مي بر قدم شمرده و بودم برده فرو جيب در دست افتادم
 جان دوباره باز شدو محو تصويرش. برانم بيرون سر از را او شايد دادم تكان سر. لرزاند مي را وجودم تاروپرد جادو چون كه چشمي
 از. آزادي حس و تعلق احساس بين نبردي. جنگيدم مي خودم با شدت به. پيچيدم خيابان داخل به. كشيدم موهايم به دستي.گرفت
 حس اين كني مي فكر احمق. زدم نهيب خودم به. كنم باور بايد را يك كدام آزادي؟من يا است اسارت عشق آيا: پرسيدم خودم

 نيست عشق اگر: دادم مي جواب خودم است؟وبه عشق رسيده نيستي به و شده دور ذهنت از كني باز چشم وقتي صبح كخ زودگذر
 چيست؟ پس

 :گفت زباني چرب شدوبا بلند من ديدن با. چپيدم مغازه داخل. بودم رسيده لبن احمد مغازه در دم

 .گالب گل فربد آقا
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 سالم

 .ناپيدا آقاي جناب سالم

 .خواستم مي سيگار نخ يه

 . خدمتتون بدم پاكت يه چشم به اي

 : گفتم حوصلگي بي با

 .كنه مي كفايت نخ يه

 باشه؟ چي

 .بهتره كدوم هر نداره فرقي

 :پرسيد كنجكاوي با و گرفت طرفم به را سيگاري

 لكي؟ تو

 :دادم جواب پرسش از پربود سرخش صورت و كردم سربلند

 .نيستم

 .نيستي هميشگي فربد تنگه كه خلقتم

 .بده آتيشم

 .دوختم چشم امد مي بيرون حلقه از كه دودي به. گرفت گر. زدم سيگار به پكي.گرفت طرفم كردوبه روشن را فندكش

 .ديدم رو منصوري آقاي

 :گفتم و شدم خيره صورتش به دود پشت از. شد منجمد ذهنم در چيزي

 .خب

 :كرد نگاهم

 .هيچي
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 : گفتم كنايه با

 كنه مي خريد ما از هرازچندگاهي شما فربد دادي خبر بهش اينكه جز چيز هيچ

 :وگفت شد گرد چشمانش

 .نگفتم بهش من

 پريده؟ رنگت چرا نگفتي تو اگه

 .كني مي فكر چي به دونم مي اينكه واسه

 .گم مي رو خريدي چه فهميدي كجا از نگفتي اپه ببينم

 .نگفتم من

 :گفتم خونسردي با و زدم سيگار به پكي

 .بفهمه جهنم به

 .افتادم راه و انداختم ترازو كفه روي تومني پنجاه يك

 .نداره قابل

 :گفتم لب زير و زدم سيگار به ديگري پك

 .گوشو برو

 ان. زدم سيگار به را پك اخرين. كردم مي كرخي و خستگي احساس. شدم جمع خودم در.بود خنگي به رو هوا امدم بيرون مغازه از
 حواستو بهتره:گفتم خود با دل در. افتادم راه به خانه طرف به و كشيدم موهايم به دستي.كردم لگدش پا با و انداختم زمين روي را

 خوشگذرونيت و كارت بع فقط تو. ريزي مي دور ذهنت از گونست بچه فكر هرچي پيچيدي كوچه سر از اينكه محض به كني جمع
 كي هيچ كه بزرگي اونقدر تو كن باز گوشاتو خوب كرده غروب نشده سحر تو سحر.كنم مي حجت اتمام باهات دارم كني مي فكر

 ات واسه واي احساساته اينجور ام زنده من ،تا كن فرو گوشت تو اينو. نگير كم دست رو خودت و باش مرد. شه نمي ات اندازه
 بيفته خر از اگه مرد يه.احساسات ،بي كنم مي بغل رو پزي خوراك چراغ تو جاي به ،شبا خوابم مي دمپايي لنگه با تو ،بدون بميرم
 جنس هيچ نه سحر نه تو نه تموم يعني فراموش ،يعني چي يعني في في چي همه رسيد خونه به كه پات باش مرد و برو حاال. افتاده
 .كردي المذهب آتيشپاره چشم تا دو خراب روزتو كلي امروز كه خونه برو زود حاال اي ديگه جن
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 وپشت بود كرده غروب من در سحر.بود خالي داشت عشق نام كه هزچي از وجودم. كردم آرامش احساس پيچيدم كه كوچه سر از
 آپارتمان وارد. شدم خانه راهي بلند قدمهاي وبا كشيدم موهايم به دستي.نشست لبم روي بر رضايتي لبخند.بود شده پنهان ها سياهي

 كشيد مي نفس رويي پري خانه ان در كه نبود مهم برايم.شدم رد كه درشان مقابل از. سرخوش و شنگول.بودم هرشب مثل شدم كه
 به رفتن از.بود رفته تحليل قوايم. بودم كرده داشتن دوست با مبارزه مصروف را قوايم تمام.بودم گذرانده را سختي بعدازظهر.

 و انداختم قفل در را كليد. داشتم استراحت به نياز شدت به. گرفتم پيش در را سوم طبقه راه مستقيم. شدم منصرف پاركينگ
 كردم باز كه را در. چرخاندم

 را آب شيشه. كردم باز را يخچال در. رفتم آشپزخانه به. نشدم جواب منتظر. كردم وسالم شدم وارد. چرخيد من طرف به سرها
 :زدم فرياد همانجا از و آمدم بيرون آشپزخانه از.نشست لبانم بر رضايتي لبخند. كشيدم سر را وآن برداشتم

 .بخبر شب

 خوشي از دلم.بودم سبكبار. داشت امتداد كرانه تا شب.. دوختم چشم آسمان به پرده كنار از و افتادم تخت روي. رفتم اتاقم وبه
 .برد خوابم كردم مي را تصورش آنچه از زودتر و نهادم برهم چشم.بود لبريز

 روي اندامش سايه. بود گريزان من از هميشه مثل نگاهش. نشستم تخت روي.بود ايستاده اتاقم در آستانه در سحر كردم باز چشم
 :گفت اش آسماني صداي با بود پيچيده چادر در محكم را خودش. لرزيد قلبم گذاشت اتاق داخل به قدم. بود افتاده ديوار

 .سالم

 :دادم جواب. شد دريده هم از وجودم بند بند

 .سالم

 :گفتم و كشيدم موهايم به دستي انداخت زير سربه

 .بفرماييد

 :گفت كردو غنچه را رنگش گلي لبهاي درخشيد مي پوستش.شدم دقيق صورتش در.آمد بند نفسم گذاشت اتاقم داخل به قدم

 .واي

 : پرسيدم دستپاچگي با

 شد؟ چي

 :گفت و نشست زمين روي
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 .پام تو رفت چيزي يه

 :گفتم. بودم چسبيده دست دو با را راستش پاي كف رفتم طرفش به

 .ببينم

 چشمانم به كردو باند سر.گرفتم را دستش اختيار بي. شد كنده جا از قلبم. آورد باال را پايش وكف گذاشت ام شانه روي را دستش
 به كه همانطور. نشست مي صورتم پوست روي نفسهايش هرم. ديدم مي نزديك از را چشمانش كه بود بار اولين براي. شد خيره

 را سرش. كشيد بيرون انگشتانم بين از را دستش نرمي به. بوسيدم و كردم نزديك دهانم به را دستش بودم شده خيره چشمانش
 ....بردم پيش را وسرم گرفتم را رستش دو هر آورد پايين

 پيشوني روي از عرق قطرات. كشيدم موهايم به دستي.بود نشسته بدنم بر سردي عرق. نشستم تخت روي. كردم باز چشم ناگهان
 : گفتم لب زير. خورد سر ام

 . داره نمي بر سرم از دست خوابم تو دخترم اين ديدم مي خواب لعنتي

 عوض را لباسم. كردم خشك پتويم با را صورتم. بودم عصباني دستش از شدت به كردم مي عوض را لباسم بايد آمدم پاين تخت از
 :گفتم سحر به خطاب دل در. بازگشتم رختخواب به دوباره و كردم

 .خوشگل عجوزه:وگفتم انديشيدم كمي.عجوزه هيچي هيچ من واسه هم بميري اگه خوندي كور

 . مونده ساعتي چند سحر تا:گفتم دل در انداختم ساغتم به نگاهي

 دست از سحر به انديشيدن رابا شيرينم خواب خواستم نمي. نهادم برهم چشم.هوا شدن روشن تا نه سحر تا:گفتم خودم به تشر با
 :غريدم لب زير. نبود ديگري چيز مطلق تاريكي جز. گشودم چشم.كرد صدايي اتاقم در كردم احساس. بدهم

 .كرد خرابمون جوري چه ببين

 بستم چشم. كنم مي خراب سرش روي را دنيا تمام ببينم را او اگر بار اين بودم مطمئن.برگرفت در را وجودم شديدي تنفر احساس
 . رفتم خواب به دوباره زودي به و كرد غرق خود در مرا خانه سكوت. نكنم باز چشم دادن هم تكانم اگر بار اين كردم عهد خود با.

 ودوباره بستم را ساعتم زنگ. بودم شده بيدار زودتر دقيقه پنج. بود لميده تختم روي دزدانه آفتاب از اي باريكه كردم باز كه چشم
 خودم با و شدم بلند. رفت مي مالش دلم كردم مي شديدي ضعف احساس. امد مي آشپزخانه از آب شرشر صداي افتادم تخت روي
 :گفتم

 . كرد تحمل نميشه خيرا
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 آشپزخانه مقابل از. رفتم دستشويي به و انداختم حمام داخل را شلوار. رفتم بيرون اتاق از و برداشتم را شلوارم. امدم پايين تخت از
 عقب به. شنيدم را فرناز اتاق در صداي. بود خوردن صبحانه مشغول ميز سر پدرم. انداختم داخل به نگاهي نيم شدم مي رد كه

 :گفت زدو لبخندي. برگشتم

 .بخبر صبح سالم

 .دادم جواب. زد مي پا و دست خواب در چشمانش بودو كرده پف صورتش

 .سالم

 آب.بود امدنم بيرون منتظر در پشت. امدم بيرون كه دستشويي از. زدم صورتم و دست به آبي. چپيدم دستشويي داخل او از زودتر
 .بود آورده جا را حالم خنك

 باشي؟ منتظر نبينم

 :گفت كشيدو اي خميازه

 .مياد خوابم هنوز

 :گفتم و شدم رد كنارش از

 .تنبل

 : گفتم لودگي با و زدم در به ضربه چند. بست را در و رفت دستشويي داخل سرعت به

 نرزه؟

 .گمشو برو

 . كردم مي خوشحالي احساس شدت به رقتم آشپزخانه به

 .سالم

 منتظر دست به استكان كه مادرم. نشستم ميز پشت تفاوتي بي با. داد را سالمم جواب سنگيني با پدرم اما. داد جواب لبخند با مادرم
 .گذاشت مقابلم در و كرد پر را استكان و برداشت را قوري بود

 :گفتم آرامي به و انداختم او به قدرداني از مملو نگاهي
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 .ممنون

 او مقابل هم چاي استكان يك مادر. نشست ميز پشت كردو سالم و شد آشپزخانه رد وا هم فرناز. درخشيد خوشي از چشمانش
 :گفت اي مهربانانه تشر با مادرم.خورد را اش صبحانه سرعت با. گذاشت

 يواشتر؟ چته

 .شد ديرم

 .شدي مي بيدار زودتر خب

 : پرسيد پدر از و انداخت ساعت به نگاهي. شد بلند ميز پشت از

 ايد؟ آماده شما

 .ام اماده من بپوشي لباساتو تا آره

 كار سر به ايها دخترمدرسه ميان از و پياده پيش روز چون هم امروز بودم گرفته تصميم. شدم بلند و نوشيدم را چايم جرعه آخرين
 . بروم

 .شدم شدن اماده مغول خونسردي با و رفتم اتاقم به

 گوشم به فرناز صداي.دويد لبهايم روي كمرنگي لبخند كشيدم موهايم به دستي. پريده رنگم كردم احساس ايستادم آيينه روبروي
 :كشد مي فرياد كه خورد

 .يام مي االن بگين پايين برين شما بابا

 بست مي را كيفش كه حالي در و امد يسرون اتاقش از هم فرناز. رفتم بيرون اتاق واز كردم عوض سرعت به را لباسم كردم تعجب
 :گفت

 .شد دير كن عجله

 .رم مي پياده خودم بريد شما

 :گفت و آمد بيرون آشپزخانه از مادرم

 .منتطره پايين مردم دختر باش زود
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 : پرسيدم كنجكاوي با

 كي؟

 :گفت كردو مرتب را اش مغنعه فرناز

 .اد مي ما با امروز از سحر

 :گفتم و كردم باز دهان زحمت به. شد بلند بخار سرم از.ريخت هري دلم

 چي؟ واسه

 :گفت داد مي هل جلو به دست رابا فرناز كع حالي در مادرم

 .برن هم با گذاشتم قرار احراري خانم با ان مدرسه يه تو هم با

 . كوبيد مي ام سينه قفسه به را خود و. كرد مي تابي بي شدت به قلبم

 اي فايده اما كنم مقاومت خواستم مي.ببر خودت مرابا گفتفرناز مي فرناز به نگاهم در وچيزي شد مي كشيده در طرف به پاهايم
 به اراده بي من بودو شده پنبه بودم رشته هرچه. بود ممكن غير دل خواست برابر در ايستادگي و بود شده مغلوبه جنگ. نداشت
 قدم شده آگين عطر او نفسهاي با كه هوايي در خواست مي وتنم داشت سر در را ديدنش هواي دلم. شدم مي كشيده سحر سوي
 .بزند

 :گفت و برگشت طرفم به فرناز

 آي؟ نمي تو پس

 :گفتم و گرفتم خودم به تفاوتي بي ظاهر

 .اومدم شايد

 :گفت و رفت در طرف به

 . نكن عجله پس

 مكنونات از كسي خواست نمي دلم. شدم شرمنده خود از. خواند مي را ذهنم كردم احساس.زد لبخندي. انداختم مادرم به نگاهي
 :گفت آهسته مادر.شود خبر با ام قلبي
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 .شد ديرشون باش زود

 :دادم جواب بود بزرگ خواهش يك از اكنده لبم كه حالي در

 .رم مي خودم كن ولش

 :گفت و كرد وارد پشتم به كوچكي فشار و گداشت پشتم روي را دستش

 .نشن معظل.ري نمي بگو برو پس

 :گفتم آهسته داشت معصومي صورت كردم نگاهش

 . خداحافظ

 :گفت زدو لبخندي

 . سالمت به

 به احتياج.رفتم پايين ها پله از آرامي به.بود عطشناك ازشوري سرشار وقلبم كشيد مي جلو به مرا پاهايم.بود مرتعش وجودم تمام
 عميقي نفس كشيد مي تير فقراتم ستون سوخت مي دستهايم كف. بودم رسيده اول طبقه به. شوم مسلط خودم بر تا داشتم فرصت
 ...هفت شش پيچيدم پاگرد از پنج چهار سه دو يك شمردم گذاشتم پله بر وپا كشيدم

 سالم: دادم جواب كنم بلند سر تئانستم نمي لرزيدم خود بر گرفت نشانه را روحم سالمي صداي

 كشيد باال باالي سر از را خود و شد كنده جا از ماشين نشست فرمان پشت پدرم كردم طي را پاركينگ طول كنم نگاهش آنكه بي
 از سحر و فرناز انداختم را پشتش قفل و بستم را در رفتم باال بااليي سر از بودم شده خم جلو به كه حالي در و بردم جيب در دست
 با لب زير بود آبي نهايت بي تا انداختم آسمان به نگاهي رفت بيرون در از كند توجهي من به آنكه بي كردم بلند سر شدند رد مقابلم
 ديگه روز يه بازم:  گفتم خود

 دلم آمد در دوران به اتومبيل چرخهاي نشستم پدر كنار و كردم باز را در رفتم اتومبيل طرف به و بستم را در رفتم بيرون در از و
 وجود از كه هوايي تا كردم حبس را نفسم ببلعم را بيشتري هواي كردم مي سعي نداشتم قرار و آرام ميجوشيد سركه و سير مثل
 دلم بود نشسته سرم پشت درست ميلرزاند را دلم و خورد مي هصورتم ب نرم حريري مثل عشق بنشيند خونم در است معطر سحر
 ماندن توان من به داشت خود در مارا سكوتيكه و بود شده سنگين زبانم توانستم نمي اما كنم باز را صحبت سر او با خواست مي

 خب بله:نشست گوشم در صدايش هست؟ خوب كه جاتون:پرسيد پدرم شدم جا به جا صندلي روي كمي داد مي بيشتري
 داد تكان سر پدرم نزديكيها همين-  كجاس؟ بابا كار محل– نزديكه بابا كار محل به مدرسه كه اينه به حسنش بهترين– خداروشكر

 خداروشكر فقط زياد انقدر نه ولي چرا-  شده؟ عوض ات مدرسه نيستي ناراحت-  بود شده گوش صدايش شنيدن براي وجودم تمام
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 دانش وجود با اونم باشه ناراحت ميشه مگه گفت خنده با فرناز نيست زيادي چيز هفته يه بهرحال بود لق و تق ها مدرسه هنورز كه
 به دخترها كرد مي فرار چشمانم مقابل چيزاز همه دوختم بيرون به وچشم برگرداندم سر داره مدرسه اين كه من مثل گلي آموزاي
 نرمي به سحر آمدم خودم به كشيد بيرون رويا از مرا ترمز صداي بودم رفته فرو رويايي اي خلسه در ومن كردند مي صحبت آرامي
 فشرده شدت به قلبم شد بسته كه در ميشود جدا وجودم از هسختسي ب كه است من از نيمي كردم احساس شد پياده و كرد تشكر
 دستهايم به و زد خشكم جا بر شد مدرسه وارد فرناز شانه به شانه و برگرداند سر تفاوت بي نگاهي با كردم نگاهش پنجره از شد

 كف از اختيار بودم خودم با زدن پا و دست حال در را روز تمام ام باخته دل دانستم مي من و درآمد حركت به اتومبيل شدم خيره
 جواب خودم وبه))شده چي:((ميپرسيدم خود از مدام ميرفتم فرو عشق در دهم نشان مقومتي آنكه بي آرام آرام بودمو داده

 ناباوري با دقيق و مرتب ميدانستم بعيد خودم از كه جديتي با آنهم كردم مي كار)) است عشق فقط اين نيست نگراني جاي))ميدادم
 كار سرعت حال عين در و وسواس و دقت اين با توانستم مي چگونه بود ام مخليه در كه افكاري تمام با كردم مي نگاه دستهايم به

 و خواب بين حالتي در ظهر بعداز تا بودم شگفت در بود آورده بوجود من در قلبي احساس يك كه شگرفي نيروي از و خودم كنم؟از
 كار پايان ساعت چه هر نشست جانم در دلواپسي كم كم زدم پرپر ميداد حيات اجازه روياهايم به كه فزا روح سكوتي در و بيداري
 هوايي در تنفس ديدم نمي را خانه به رفتن تاب خود در برسد پنج ساعت نميخاست دلم ميشد بيشتر التهابم ميشد نزديكتر روزانه

 داشتم وحشت فشرد مي خويش بازوان ميان در را او كه ساختماني در نهادن قدم از امد مي سنگين نظرم به دارد خود در سحري كه
 دوانده ريشه وجودم در او به نسبت احساسي داشتم هيقين باوران نا اينكه وبا بكشم نفسش بشنوم را صدايش ببينمش ترسيدم مي
 بلند صندلي روي از نداشتم قرار و آرام بود مانده مدرسه شدن تعطيل تا ساعت نيم كردم نگاه ساعت به بارپياپي چندمين براي بود
 درهم چهره به و ايستادم پدر روبروي بود نشسته جانم بر دلشوره داشتم عجله بود پرت حواسم كردم جور و جمع را سايل و شدم

 شدم رد مقابلش از ميرم من اجازتون با پس -  نه - :داد جواب كند نگاهم آنكه بي نيست؟ كاري ديگه امروز براي: پرسيدم كشيده
 تصميم قبل از زدم بيرون تعميرگاه از كه بود مانده5 به دقيقه15 كردم تعويض را لباسهايم رفتم اتاقك به شستم را صورتم و دستها
 مقابل در شديدا كه حالي در شد بلند تاكس اولين براي دستم اختيار بي گذاشتم خيابان به كه قدم بزنم قدم خانه تا كه بودم گرفته
 به و))رفتي شدي خر سرت تو خاك))گفتم خودم به دل در شدم ايستاد پايم مقابل كه اتومبيلي اولين سوار ميكردم مقاومت خودم
 حركت آرامي به اتومبيل كردم نگاه بيرون به پنجره از))نيستم برو خونه من نيست كني مي فكر كه هم اينجوري((دادم جواب خودم
 خود با شوم پياده گرفتم تصميم چبدباري ميزد غنج صدايش سحر شنيدن و سحر ديدن براي دلم بودم شده عصبي حسابي كرد

 مي نگاه را بيرون برهم و درهم مناظر و بودم رفته فرو صندلي در نداشتم حركت توان اما)) ميرفتم راه تندتر خودم((انديشيدم
 دل دو دوختم چشم پارك به خيابان انتهاي به و برگرداندم سر انداختم ساعتم به نگاهي شدم پياده اتومبيل از كوچه سر كردم
 داخل به وقدم روم مي رفتند پاهايم كجا هر:((گفتم خودم با كشيدم عميق نفس بستم چشم بگيرم تصميم توانستم نمي ماندم برجاي
 يك شمردن به كردم شروع و كشيدم موهايم به دستي تپيد مي شدت به قلبم))ميشدم نزديكتر خانه به قدم به قدم گذاشتم كوچه

 صداي داشتم فرصت در شدن باز موقع تا حداقل گذاشتم زنگ روي دست بار اولين براي بودم ايستاده در پشت... پنج چهار سه دو
 باز -  تويي؟ داداش - ميگيرم حالتو باال بيام اگه گم مي بازكن -  شما؟ - : پرسيد تعجب با كن باز --  كيه؟ -  كرد صدا سرم در فرناز
 نتوانستم بستم را در و شدم وارد بود داداش - :  گفت كه شنيدم را فرناز صداي واردشوم آنكه از پيش شد درباز نه؟ يا كني مي
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 مي افزودم سرعتم به))دره اين پشت من سحر االن(( گفتم دل در بود بسته كردم شان خانه در به نگاهي چشمي زير كنم مقاومت
 يكي دوتا سرعت به را ها پله كنم كنترل را احساساتم ام نتوانسته كه شوم شرمنده خودم از اين از بيش بمان بيشتر اگه ترسيدم
 باز رويم به را در مادرم كه نكشيد طول بيش اي ثانيه چند زدم زنگ و كردم تازه نفسي ايستادم خودمان آپارتمان در پشت كردم
 خانه وارد خوبي؟ - : پرسيد نگراني با مادرم درآوردم را كفشهايم سالم – گفت كردو انداز بر مرا سالم – كرد نگاهم تعجب با كرد
 نه: داد جواب و شد دقيق صورتم در شده؟ چيزي -  آره - : داد جواب و كرد نگاهم واج و هاج خوبين؟ شما بله- : دادم جواب شدم
 حركات كردم نگاه چشمانش به خوبي؟ - : پرسيد دوباره مادرم نه - : گفتم و زدم حوصلگي بي سر از لبخندي باشه شده چيزي بايد
 وجور جمع را خودش اينطوري: گفتم كردمو چپ را چشمانم چطوري؟ -  ميكنين؟ نگام اينطري جرا - :پرسيدم زيرنظرداشت مرا
 مثل و بردم پيش دست كنم بغلش ميخاهد دلم كردم احساس لحظه يك براي گنده مرد نكن لوس خودتو گفت زدو ولبخندي كرد
 مهمون: گفت آوردو پايين را چيه؟صدايش:  گفتم و كشيدم عقب را خودم هيس گفت و گزيد دندان به لب مامان: گفتم ها ننه بچه

 بلند سر شد باز فرناز اتاق در بدهد جواب مادرم آنكه از كيه؟پيش گفتم كردمو نگاهش نبود كسي انداختم پذيرايي به نگاهي داريم
 برايش و آوردم بيرون را زبان گفتنه؟ مامان طرز چه اين شدي بچه: گفت بود ايستاده در آستانه در خندان صورتي با فرناز كردم

 چرا شدي بچه گفتم: گفت شيطنت با هم فرناز فربد.... ا:گفت و كشيد پايين را دستم و گرفت را بازويم مادرم درآوردم شكلك
-  اومدي؟ زود پرسيد فرناز بريزم برات چايي يه آشپزخونه تو بيا: گفت آرامي به و كرد فرناز به اخمي مادرم مياري؟ در شكلك
 دست حركات وبا رفتم جلو كرد اشاره اتاقش داخل به ابرو با و گرفت دندان به لب كردم؟ تنگ رو تو جاي مگه چيه شد تموم كارم

 به بود سماور كنار مادرم كردم آشپزخانه داخل را سرم بست را در و رفت اتاق داخل به بدهد را جوابم آنكه بي كيه؟: پرسيدم
 فضاي سبزي قورمه بوي نهادم آشپزخانه داخل به قدم س آماده چايي تو بيا: گفت سربرگرداندو كيه؟ مهمون:پرسيدم آرامي

 مقابلم در را جاي استكان مادرم نشستم ميز پشت آوري اشتها بوي چه هوم: گفنم و كشيدم عميقي نفس بود كرده پر را آشپزخانه
 گفتم شد تموم كارمون كنين باور بابا اي: گفتم و كردم عصبي اي خنده اومدي؟ زود -  ها؟ -  شد؟ حرفتون: پرسيد نرمي وبه گذاشت

 را دستهايش نكن شروع تروخدا مامن -  جون مامان نذار سرش به سر: گفت كردو نگاهم نشست ميز پشت هم مادرم برو گفت برم
 خوبي كار ديشب: گفت و زد لبخندي برم مامانم قربون: گفتم زدمو لبخندي كنم نمي شروع خب: گفت و آورد باال تسليم نشانه به

 بودم خسته فقط من – كشيدم سر جرعه ويك برداشتم را استكانم كرد نگاهم تيز نيومدم اون خاطر به -  خونه برگشتي زود كردي
 اين مامان كن ولم:گفتم و كشيدم هم در چهره ميخواد صالحتو خيرو اون كني مي لج چراباهاش -  ترسم مي ازش كنه فكر خوام نمي
 به جهنم به بياد پيش كه چي هر زنم نمي حرفي ديگه خب -  مامان: گفتم تشر با شقين كله هردوتاتون -  نكن مون مار زهر رو چايي
 دلخوري با كيه؟ مهمون نگفتي: گفتم كنم عوض را بحث اينكه براي:گرفت خودم دست از دلم كردم ش نگاه نيست مربوط من

 ديگه معلومه تو واسه -  اومده؟ چي واسه -  سحر:گفت و دوخت صورتم به گذرا نگاهي سحر؟:پرسيدم ريخت فرو قلبم سحر: گفت
 دختر اين ميدوني تو نرسه بهت دستم مگه فرناز(( افتادم بودم كرده كه كارهايي و بودم زده كه حرفهايي ياد به خوندن درس واسه

 از خوران وتلوتلو شدم بلند بود شده چندان دو او از شرمم وضعيت اين با حاال و داشتم شرم او از كه من...)) اونوقت اينجاس ه
 بود آجري ديوار يك اندازه به او از ام فاصله بود هم من سر باالي كه سقفي زير من كنار در بود اينجا او آمدم بيرون آشپزخانه

 و انداختم قفل در را كليد زحمت به ايستادم اتاقم در پشت بود كرده محروم صدايش شنيدن از مرا كه آجري ديوار كردم تيز گوش
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 اتاق پشت درست بود اينجا او دوختم ديوار به چشم انداختم تخت روي را خودم بستم را در و شدم اتاقم وارد شد باز در چرخاندم
 بود اينجا او گذاشتم ديوار روي را دستم كف ايستادم ديوار كنار شدم بلند بگيرمش توانستم مي ميكردم دراز دست اگر من ديوار
 لب چانه كردم نقاشي چشمم پيش را صورتم طرح و گذاشتم هم بر چشم بكشم نفس براحتي به را او توانستم مي من و من خانه در

 از و كردم باز چشم ميخورد فرو خود در را حرفها فريبندگي تمام با كه چشمهايي احساس بي اما كشنده چشمهايي چشمها و بيني
 چت آخه: ((پرسيدم خودم از گرفتم دست دو با را سرم و نشستم تخت روي رفتم عقب عقب دوختم چشم آن به شدم كنده ديوار

 دوسش دارم دوسش من نيست خودم دست چيكاركنم((ناليدم آهسته و دادم تكان را سرم))غلطا؟ اين به چه رو تو شده؟لعنتي
 كه شنيدم را صدايش نداشتم حركت توان شد باز فرناز اتاق در)) دارم دوستش(( كردم تكرار لب زير و افتادم تخت روي)) دارم
 -  ديگه بمون - : گفت كه فرناز وصداي ممنون -  بمون شام - : گفت كه شنيدم را مادرم صداي دم مي يادت مدرسه تو فردا - : گفت
 نه - : بزنم فرياد خواستم مي خداحافظ - : گفت نشست مي قلبم در خنجري چون اش كلمه هر شماس به متعلق هم پايين اون ممنون

 شد خاكستر رنگ برايم دنيا شنيدم كه را در شدن بسته صداي بودم رفته دست از من گرفتم دست ميان را سرم نداشتم توان اما
 سرم در فرناز صداي شد باز نرمي صداي با در بود برده ماتم خورد اتاقم در به ضربه چند بود شده سنگين بدنم دادم خودم به تكاني
 برگردانم سر تا كردم جمع داشتم توان چه هر شد مي نزديك كه شنيدم مي را پايش صداي بردي آبرومو لوس پسره – رفت فرو
 كردم جزم را عزمم ؟ خوبي: پرسيد نگراني با نه – گشودم دهان زحمت به خوابي؟ - : پرسيد بود ايستادا سرم باال نتوانستم اما

 آخ -  رفت؟ - : پرسيدم و دادم جرات خودم به نشست تخت لبه بر آره -  شدم خيره صورتش به مبهوت نگاهي با و سربرگرداندم
 بشنوم فرناز از خواستم اما شنيدم را صدايش رفته كه دانستم مي رفت پيشش آبروم آوردي؟كلي در بود بازي بچه چه اين پسر آخ
 نبودم تو پيش من وگرنه رفت كه معلومه - : گفت و انداخت من به تندي نگاه رفت؟: پرسيدم دوباره كنم باور شايد بود رفته او كه

 دلم برگردانم سر چي؟ - شو خفه - : غريدم لب زير كني لوس مامان براي خودتو ميتوني راحت باخيال حاال:كرد اضافه وباتمسخر
 رو همه بودم گذاشته ت واسه كالس كلي اوه دادم پزتو كلي مدرسه تو امروز -  نداشت رفتن خيال فرناز اما باشم تنها خواست مي

 سر شدم كنجكاو سحر خاطر به اونم بود ديگه روز يه امروز اما بيش و كم اي -  ندارين؟ اي ديگه كار مدرسه تو شما -  كردي داغون
 واسه -  چي؟ واسه -  بودند كرده ش دوره ها بچه - : گفت لبخند با خواند نگاهم در را كنجكاوي دوختم چشم فرناز به و برگردانم

 بهش -  چرا؟ – پرسيدم بود شده تحريك شدت به ام كنجكاوي نشستم تخت روي من؟ خاطر واسه پرسيدم تعجب با تو خاطر
 خنگ اينقدر كردم نمي فكر -  چرا؟ - باشن شده آگاه من راز به نكند كردم شك احظه يه براي ريخت فرو قلبم كردن حسودي

 -  چرا؟ -  همين شده ما همسايه شده حالش به خوش گفتن مي – وگفت شد بلند ميگي؟ چي ببينم بنال حسابي و درست خب -  باشي
 هم در چهره ميرفت غنج حرف اين شنيدن از دلم حاليكه در كردي پا به آتيش دخترا بين خدا خوردي؟خنگ چرا قرص تو ا

 ازت كلي ت واسه گذاشتم كالس كلي -  خواد نمي كه بيني مي-  بخواد دلت خيلي -  كردن غلط – گفتم تصنعي وباعصبانيتي كشيدم
 اي تكه چه ميداند سحر حاال اينكه فكر شكفت گلم از گل ميكنه نازم آقا اونوقت بود مونده جوري همين بيچاره سحر كردم تعريف
 هميشه آنها هستند غريبي موجودات زنها دانستم مي كرد پا به آشوب دلم در شد خواهد عوض من به نسبت رفتارش حتما هستم

 خيال در هستم بهترين من ميدانست او وحاال بفروشند فخر ديگران بر ترتيب وبدين بياورند بدست را بهترينها كه هستن اين پي در
 ديگه جديده همسايه اين -  كي؟ -  گفت؟ چي اون خوب – پرسيدم فرناز از نروي به)) شد خواهد آغاز دلبريها زودي به(( انديشيدم
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 كه داداشت وگفت زد پوزخند ديگه هيچي- خب؟: كردم نگاهش... امروزت كار با اما زد مي لبخند و كرد نگاه فقط سحر؟هيچي- 
 براي س بچه خيلي گفت – داد ادامه من حال به توجه بي بودم شده خيره فرناز چشمان به بود آمده بند نفسم اينه؟ ميكردن تعريف
 جمله اين گفتن از شدت به كه حالي در و كردم جور و جمع را خودم زحمت به كشيدم دراز تخت روي نشود حالم متوجه فرناز اينكه
 چشمانم در اميدي برق كنه لوس مامانش واسه خودشو آدم بده مگه مهربونيشه از گفتم -  گفتي؟ چي تو كرد غلط:گفتم داشتم اكراه

 باشن ريخته سرم بر يخ آب سطل يك انگار تو دادش مثل اونم مرد يه براي نه ولي باشه بد چرا نه گفت – داد ادامه فرناز درخشيد
 او اما است من آن از داشتم ايمان اند كرده حريص من به اورانسبت كه بود اين تصورم دارم چنته در اورا ميكردم فكر وارفتم

 بود شده دقيق خود صورت به حاليكه در بود ايستاده آينه روي روبه فرناز آيد گرفتار كمندم در سادگي به كه بود آن از سركشر
 شكلك آينه مقابل در آسوده و خيال بي بود كرده فراموش بود زده كه حرفهايي و پيش دقيقه چند تمام انگار اومدي؟ زود - : پرسيد

 حموم تو نپريدي سركار از باره اولين – كرد نگاهم خونه اومدم شد تموم كارم - : دادم جواب نداشتم زدن حرف حوصله مياورد در
 تلو رفتم مي داشتم وگرنه اومدي تو - : گفتم و شدم بلند زحمت به شوم له نگاهش بار زير خوستم نمي شده كنجكاو كردم احساس

 دستش گرفتم را دستش بود آينه روبروي هم هنوز فرناز برداشتم را لباسهايم و كردم باز را درش رفتم كمدم طرف به خوران تلو
 در ميدي؟ هل چرا خوب- حموم ميرم دارم بيني نمي مگه ديگه هري - : گفتم ميدادم هلش بيرون طرف به حاليكه در و گرفتم را

 به آلوده تمسخر با برگشتم طرفش به رفت يادم راستي - : شنيدم سر سر پشت از را فرناز صداي رفتم حمام طرف به بستم را اتاق
 بود پررو بخواد دلت تا ولي نگفت اسمشو - : گفت و انداخت باال شانه كي؟ -  داشت كار باهات بود زده زنگ يكي - : گفت كنايه
 اوه - : گفت و دويد حرفم ميان به... نا هاي پدرسوخته آرم مي در پدرشو باشه هركي كرد غلط - : گفتم غيظ با ميخورد منو داشت
 حالتي با بود دهن و بدچاك خيلي دختره باشي سليقه بد اينقدر كردم نمي فكر اصال -  بود؟ دختر گفتم باتعجب بود دختر نيار جوش
 -  باش تماسش منتظر ميزنه زنگ بهم گفت نگفت اسمشو!مستي؟ -  بود؟ چي اسمش بود؟گفتي كي بود؟يعني دختر - : گفتم متفكر
 - : گفتم و ردم نگاهش باعصبانيت مطمئني؟ - : گفت بالودگي نداريم كسيو همچين يه اينجا ما بگو زد زنگ دوباره اگه كرده غلط

 ببين -  باشم مواظب من ميزنن زنگ تو به - : گفت كشيدو درهم چهره باش داشته دهنتو هواي بنابراين ندارم تو با كل كل حوصله
 السشو ديگه يكي ميبره كيفشو ديگه يكي –... زدم ديدي وقت يه نكردي انتخاب من گذاشتن سربسر براي رو خوبي وقت فرناز
 هم به باز شده؟شما چي دوباره- : گفت و شد اتاق وارد سراسيمه مادر شدي؟ هار دوباره چيه –..... وگرنه شو خفه –... ميزنه

 سر مامان كن ولم - باشين؟ خوب هم به ميخواين كي شما تو يا اون كردي؟تقصير شروع باز فرناز -  اينه تقصير -  رسيدين؟
 -  درآوردم را لباسهايم ميزنم حرف باهات دارم من - : گفت كه شنيدم دربسته ازپشت را مادرم صداي. شدم حمام وارد و برگردانم
 دوش زير ساعتها ميخواست دلم شد گم آب شرشر پشت مادرم صداي كردم باز را شير بده جواب و كني؟وايستا مي چرافرار
 مي سحر نگاه عمق به ژوليده اينقدر كه اين از من و بود ريخته صورتم روي موهايم بشويد من از را من تمام آب بگذارم و بايستم

 در خانه آمدم بيرون حمام از و پيچيدم خودم به را حوله كردم مي سبكي احساس بستم كه را آب شير. بودم خرسند انديشيدم
 روشن آبي بلوز يك رفتم لباسهايم كمد سراغ پيچيدم اتاقم داخل خورد مي غوطه غروب روشني و تاريكي در كننده كرخ سكوتي
 نمي صدايي هيچ. شدم موهايم كردن مرتب مشغول و ايستادم آيينه روبروي كردم پا به تنگي جين شلوار پوشيدم و كردم انتخاب

 اتاقم در به نگاهي. كش دختر شدي ات عمه جون - : گفتم و زدم چشمكي انداختم خودم به نگاهي آيينه در بار آخرين براي.آمد
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 به نرمي به نبود درآنجا كس هيچ رفتم آشپزخانه طرف به آمدم بيرون اتاقم از آرامي به بود شده غيرعادي ديگر سكوت انداختم
 طرف به آرامي به گرفتم را دستگيره نخورد گوش به صدايي دادم گوش حواس تمام با و گذاشتم در روي را گوشم رفتم فرناز اتاق
 خواند مي كتب و بود كشيده دراز اتاقش داخل فرناز كردم اتاق داخل را سرم و چرخاندم اطراف به چشمي شد باز در كشيدم پايين

 نشست تخت روي و بست را كتاب بزني؟ در ندادن ياد تو به - : گفت و كشيد هم در چهره انداخت من به نگاهي در شدن باز با
 پذيرايي وسط افتادم راه به و بستم را در بخووني؟ كتاب بلند صداي با ندادن ياد تو به - : گفتم و گرفتم خود به جانبي به حق قيافه
 اگه -: گفت اضطراب با دونم نمي - : دادم جواب كنم نگاهش آنكه بي آيي؟ مي زود - : شنيدم سر پشت از را فرناز صداي كه بودم
 آقاي شدم سرازير ها پله از و كشيدم عميقي نفس بستم سر پشت را در. جهنم رفته بگو - : گفتم و كردم باز را در پرسيد؟ بابا

 - : داد جواب زنان نفس نفس كرد بلند سر و ايستاد سالم - : گفتم و كردم كم را سرعتم آمد مي باال ها پله از كنان هن هن سهرابي
 مگه خوبه اونم -  چطوره؟ نادر -  خوبيم -  خوبن؟ خانم مهشيد خوبين؟ شما شما مرحمت به - خوبه؟... بابا... خوبي؟... سالم

 - : گفتم و انداختم ساعتم به نگاهي ديدمش چرا... آ - : دادم جواب و زدم لبخندي نبود؟ پاركينگ تو مگه ديشب -  نه -  نديديش؟
 تهوع احساس روزمره مكررات روزه هر تكرار اين بار،از كسالت احوالپرسي اين از شدم رد كنرش از سرعت به برسونيد سالم

 - : دادم جواب و پيچيدم پاگرد از برسون سالم بابا به - : گفت كه شنيدم را سهرابي آقاي صداي داشتم احتياج آزاد هواي به ميكردم
 شددستي خالي دلم گذاشتم كه اول طبقه به قدم شد مي آرامتر قدمهايم شدم مي نزديكتر اول طبقه به هرچه رسونم مي بزرگيتونو

 صداي كردم شان خانه در به نگاهي نيم بروم بيرون ساختمان از آنكه از پيش گذشتم درشان مقابل از طمانينه با و كشيدم موهايم به
 در و رفتم بيرون در از نشست لبم گوشه لبخندي تو داداش مثل اونم مرد يه براي نه ولي شد بد چرا گفت - : پيچيد گوشم در فرناز

 مي هم در مردم بودند شده روشن توك و تك چراغها افتادم راه به خيابان انتهاي پارك طرف به سالنه سالنه بستم آرامي به را
 سنگ به را نگاهم و بردم فرو جيبم در را دستهايم گنجيدند نمي خود پوست در مشتري همه اين وجود از دارها مغازه و لوليدند
 مسلخ و چشمانش مسخ پيش بود سحر پيش فكرم رفتم مي پيش و كردم مي باز مردم ميان از را راهم دوختم رو پياده فرش

 حالت آهنگينش و دلنشين صداي پيش بود شده نقاشي سايه و نور با پاركينگ ديوار روي كه اش اهورايي اندام طرح پيش نگاهش
 تصور اين از)) باشد آتشين و تاب بي همانگونه هميشه كاش(( انديشيدم خود با بود تماشايي واقعا ميكرد غيظ سينا به وقتي صورتش

 راهم به نداشتم بحث و ج حوصله كردم نگاه رو پياده گوشه به و پريدم جا از داغ تخمه - : زد فرياد گوشم در كسي گرفت ام خنده
 چيزي ديدنش با رفت مي پارك طرف به خيابان آنسوي در سعيد كردم كج پارك طرف به را راهم شد پاره خياالتم رشته دادم ادامه

 پسر توام با... سعيد... سعيد - : كردم صدايش سر پشت از بود نشده من متوجه شدم رد خيابان وسط از سرعت به كرد عبور ذهنم از
 كردم ترش چهره چطوري؟ سالم - : گفت شعف با زد لبخندي ديدنم با برگشت عقب به كشيدم را كتش و رساندم او به را خودم
 اتفاقي ميپرسه تازه به -  افتاده؟ اتفاقي - : گفت دستپاچگي با رسمش؟ اينه خوش دست بابا ناحسابي مرد سالمي چه - : دادم جواب
 مجبور كه كرد اصرار اونقدر فربد خب - : افتاد پته تته به پريد رنگش آنتيك؟ اين به دادي مارو شماره چي واسه حسابي مرد افتاده
 - : گفت و دويد حرفم ميان به... تو اونوقت بيام راه باهاش قدمي چند شدم راضي تو خاطر به من خوب پسر -  شرمندتم خدا به شدم
 مي درستش خودتم كردي خراب خودت سعيد ببين -  من با اون گفت شي مي ناراحت تو گفتم پري به شدم مجبور فربد جون به

 كنم مي چيكار بياد باال روم اون وقتي دوني مي كه تو نزنه زنگ ما خونه ديگه بگه عتيقش خاله دختر اون به بگو خانمت پري به كني
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 دستي آره - : داد جواب شرندگي با پارك؟ ميري - : پرسيدم دوستانه لحني با و كردم عوض را لحنم ميدم قول گم مي بهش حتما - 
 پارك ورودي در نزديك افتاد راه به پشتم از فاصله قدم يك با هم سعيد افتاديم راه به مسيريم هم پس - : گفتم و كشيدم پشتش به

 خيال بي - : گفتم و زدم پشتش به اي سقلمه شرمندتم -: گفت و انداخت زير به سر بموني عقب نبينم -  رسيد من به سعيد ايستادم
 -: گفت كردو نگاهم چشمي زير تو؟ بريم -  آره - : گفت و داد تكتن سر كنه مي درست كارو خودش پري نكن فكر بهش ديگه
 شيطنت با افتاد راه من شانه به شانه هم سعيد گذاشتم پارك داخل به قدم و ديگه تو بريم اومديم خب -:  گفتم و زدم اي قهقه بريم

 بودم زده زل جلو به كه طور همان كي؟ - : پرسيد تعجب با گفت؟ چي من مورد در محترم خانم اين خان سعيد خوب - : پرسيدم
 من – دادم جواب و انداخت باال شانه بياري؟ اسمشو خواي نمي كه مياد بدت ازش اينقدر -  شما خانم پري دخترخاله - : گفتم

 خوشش تو از خيلي -  گفت؟ چي نگفتي مياد بدم مطلق بياد بدم هم يكي از مياد خوشم مطلق بياد خوشم يكي از ديگه اينجوريم
 قديمي خيل خيلي -  رفت ات صدقه قربون كلي -  بود قديمي اينم -  كرد تعريف ازت كلي - : گفت هيجان با بگو نو چيز يه -  اومده
 بچه به چشمم دور از آور تهوع و تكراري اس بقيه مثل - : گفتم و انداختم سعيد به نگاهي گفت؟ مي بايد خاصي چيز ببخشيد -  بود
 نگاهش خيره خيره و ايستادم هميم مثل ماهمه -  گفت زدو لبخندي سعيد بيكار ولگرداي جمع بازم - : گفتم و زدم لبخندي افتاد ها

 سالم - : گفت كه شد شنيده سرم پشت از صدايي شد كشيده سعيد دنبال به نگاهم داد ادامه راهش به و انداخت زير به سر كردم
 را پايش صداي دادم ادامه راهم به توجه بي سالم - : گفت پيش از بلندتر افتادم راه به و كشيدم هم در چهره شناختم را سميه صداي

 -  فرمايش؟ - : گفتم عصبي لحني با كنم نگاهش آنكه بي چرخيدم طرفش به ايستادم سالم - : گفت دوباره شنيدم سر پشت از
 چشمانش كردم نگاهش كنم مي خواهش -: گفت آلودي بغض صداي با ندارم گفتن واسه حرفي من -  بزنم حرف باهات ميخواستم

 استغفراهللا... مياد خوشت چرا برو بكش راهتو گفتم بهت ديشب حرفامو من خانم ببين -: گفتم عصبي لحن با بود ور غوطه اشك در
 راه به هم سميه كردند مي نگاهمان ها بچه افتادم راه وبه بابا كن ولم - : گفتم و دادم تكان هوا در را دستم گوشه؟ يه بريم ميشه - 

 از فربد اقا چشم -  فربد آقا - : گفتم تشر با و ايستاد فربد آقا - : گفتم تشر با و ايستادم فربد -  نه -  كنم مي خواهش - : گفت و افتاد
 را كتم افتادم راه مياد بدم رن مي راه و كشن مي بو پسرا دنبال كه دخترايي از -  كنم مي خواهش – ايستاد روبرويم و رد كنارم
 چسبيد را كتم دوباره سرعت به كشيدم عقب را دستم كني مي اشتباه -: دادم جواب خونسردي با دارم دوستت من - : گفت و چسبيد

 ياد وقت هر برو سميه برو -: گفتم و كشيدم عقب عصبانيت با را دستم كردند مي نگاه مارا و بودند ايستاده كردم نگاه ها بچه به
 كه شدي دهني اونقدر روز اون تا ولي شدي من اندازه بدون روز اون نباشي حرف كننده شروع بري راه پسر يه با قدم پنج گرفتي
 به ابرو و چشم با حاليكه در و آمد طرفم به قدمي چند شهروز رفتم ها بچه طرف به شدم رد كنارش از سرعت به كرد نگات نشه
 مريضه بابا كن ولش -  گفت؟ چي - : پرسيد كرد مي اشاره سميه

 

 4 فصل

 من زندگي بودم كوچكتر ايي ذره از باز و شدم مي فراگير شدم مي منبسط شدم مي تكرا خود در من بودند گذاشته هم پي در سر
 شدن رد شان بسته در مقابل از عصر روز هر و شنيدن سر پشت از را سحر نفسهاي صداي صبح روز هر بود شده خالصه چيز دو در
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 ها بچه با را وقتم بيشتر نباشم من و بيايد او ترسيدم مي شوم دور خانه از خواست نمي دلم رفتم مي پارك به كمتر و كم ديگر حاال
 كردم مي آرامش احساس بود تيغه يك اندازه او با ام فاصله و بود شان خانه ديوار با ديوار اينكه از بودم پاركينگ در

 اجازه با خب - 

 :پرسيد شهرئز شدم بلند صندلي روي از

 كجا؟ - 

 :دادم جواب و انداختم ساعتم به نگاهي

 خونه - 

 االن؟ - 

 :گفتم و كردم نگاه ساعتم به دوباره و زدم لبخندي نشست نگاهشان در تعجب

 .االن- 

 :پرسيد دلي دو با سعيد

 چنده؟ ساعت - 

 .كردم نگاه ساعتم به دوباره

 نديديش؟ االن مگه - 

 نبود جمعش حواسم - 

 :گفت و خنديد پرويز

 كني؟ مي خوري تنها داري كجا فربد شدي مشكوك- 

 :گفت و چسبيد را بازويم شهروز كردم نگاهش و كشيدم درهم چهره

 شه مي شلوغ داره پارك تازه بشين بگير - 

 ندارم شو حوصله - 

 س سميه خاطر به - 
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 :گفتم و انداختم شهروز به داري معني نگاه

 نمونم پارك تو خاطرش به من كه چيكارهس سميه بعيده حرفا اين ازتو - 

 چيه؟ موضوع پس - 

 :گفتم و كشيدم موهايم به دستي

 گفتم مي بهتون بود خاصي چيز اگه- 

 :گفت شرمساري با سعيد

 منه خاط به- 

 نذاشته مون واسه حيثيت و آبرو ما خونه نزنه زنگ اينقدر بگو داري دوس هركس جون فقط كني فراموش اونو بهتره بابا نه - 

 تم شرمنده خدا به - 

 بابا خيال بي - 

 :پرسيد آرامي به شهروز

 چيه؟ موضوع- 

 ...خاله دختر قضيه بابا هيچي - 

 :گفت دويدو حرفم ميان به

 ديگه جور ،يه خودتي تو.نيستي هميشگي فربد كه شه مي روزي چند يه.گم مي رو رفتنات زود و اومدنا دير اين.دونم مي كه اونو- 
 بياد بشه راضي آقاي دعا،تا بزنيم،التماس زنگ دفعه ده بايد.آريمت مي زور به...حاال اما.بري فرستاديم مي زور به رو تو.شدي

 چته؟ تو فربد.دربري خواي مي كه هم ،نرسيده

 و زدم لبخندي ، بردم فرو جيب در را دستهايم. بودند دوخته چشم من به پرسشگرانه نگاههايي با نفر پنج هر.كردم ها بچه به نگاهي
 :گفتم

 .نيست مهمي چيز- 

 .فربد- 
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 .شدم خيره شهروز چشمهاي به

 ...تونم مي من اگه- 

 :گفتم و دويدم حرفش ميان به

 .نيست كاري- 

 .بود هفت نزديك.انداختم ساعتم به نگاهي

 .خب،خداحافظ- 

 :وگفت فشرد مشت در را انگشتانم. كردم دراز شهروز طرف به را دستم

 .بيا ما پيش بيشتر- 

 .دم مي قول- 

 :گفت و فشرد را انگشتانم سعيد

 .ام شرمنده بازهم

 .پسر خيال بي

 .گرفتم دست در را پرويز دستان

 .هستيم هم ما نزدي مالكيت سند اگه ببين- 

 :گفت خنده با و كشيد عقب را خودش. آوردم باال را مشتم

 .صاحبش ريش بيخ.كردم شوخي- 

 :گفتم و زدم لبخندي زور به

 .تو پيش فرستمش مي اول كردم پيداش وقت هر باشه،- 

 .آقايي خيلي- 

 :گفت فشرد مي را دستم كه حالي در بهزاد
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 .ها هستيم ما دلبازيه و دست- 

 :گفتم و گذاشتم چشمم روي را چپم دست

 .هستيم شمام چشمم،فكر رو- 

 :گفت و فشرد را دستم هم شاهرخ

 .آي نمي در و خونه تو ري مي كه كني تخم خواي مي مگه نمون، خونه زياد- 

 :گفت صدا و سر با پرويز

 .،قدقدقدا قدقدا- 

 :گفتم و آوردم باال را خنديدم،مشتم مي كه حالي در

 ...زنم مي- 

 درهم كردچهره سالم سر با محزون صورتي با ماند ثابت سميه صورت روي بر درخت يك پشت و شد رد پرويز سر روي از نگاهم
 :گفت سعيد.برگشتند عقب بودند،به شده ام چهره تغيير متوجه هاكه بچه.آوردم راپايين مشتم و كشيدم

 !اس سميه- 

 :گفت بهزاد

 .ره مي داره...ها اونا...شد قايم- 

 :گفتم عصبانيت با.گرداند بر بگويد،سر چيزي آنكه بي. كردم بلند سر.كردم حس را شهروز نگاه سنگيني.نشستم صندلي روي

 چته؟- 

 :گفت و انداخت باال شانه اعتنايي بي با شهروز.چرخيد من طرف به ها سر

 .هيچي - 

 كني؟ مي نگام جوري اين چرا - 

 :گفت و نشست صندلي روي

 كنم؟ مي نگات دارم من - 
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 كردي؟ مي كه نگام - 

 :گفت خنده با شاهرخ

 .بفرستين صلوات بابا - 

 .كنم مي صحبت شهروز با دارم من.نزن حرف يكي تو- 

 :گفت نگراني با پرويز

 شده؟ چت تو - 

 :گفتم كردم، مي اشاره شهروز به كه حالي در

 .بپرسين اون از - 

 :گفت و برگشت طرفم به شهروز

 زني؟ مي من سر دادشو چرا ، هستي عصباني ديگه كس دست از اگه تو - 

 ...شهروز كن گوش - 

 ...نبودي هم وقت هيچ نيستي، رئيس كن،تو گوش تو نه- 

 :گفتم پوزخند با و دويدم حرفش ميان به

 ادعا وقت هيچ من.شده تموم ما بازي رئيس و رئيس.كنيم مي بازي خاله دخترا مثل داريم يا ايم بچه ما كردي فكر تو ، رئيس - 
 .رئيسم كه نكردم

 هستي؟ كي كني مي فكر تو - 

 :گفت تحكّم با و شد بلند بهزاد.بودند مانده واج و هاج ها بچه

 .ديگه بسه - 

 كاري كتك و بگيريم را اش يقه تا شود باز ديگري دهان كه بوديم اين منتظر كدام هر.كرديم مي نگاه هم به ، الري خروس دو مثل
 .كنيم شروع را

 چتونه؟ تا دو شما.كنن مي نيگاه ما به دارن همه.كنيد تمومش بهتره - 
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 :گفت نگراني با شاهرخ

 .تريد جور هم با تا دو شما ، ها ما بين كردم مي فكر هميشه من - 

 :گفت شهروز

 .بگم چي... آقا اين كه اين از پيش تا اما بوديم جور - 

 .بگو بگي خواي مي چي هر ، بگو - 

 .شدي عوض رفتي سعيد با كه شبي اون از تو - 

 :گفت دلواپسي با سعيد

 چيه؟ من؟منظورت با - 

 :گفتم و انداختم سعيد به نگاهي نيم

 .نداره شب اون به ربطي هيچ موضوع اين - 

 .دوستيم هم با ما كردم مي فكر من - 

 .هستيم كه معلومه - 

 ...تو اما - 

 :گفتم عصبانيت با.انداخت زير به سر

 .كن تمومش و باش ،مرد خوري مي حرفاتو چرا - 

 :گفت ، باريد مي آتش چشمانش از كرد بلند سر

 نگرانتم؟ من - 

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .خوره مي بهم حالم نگرانيه چي هر از. زني مي حرف بابام ،مثل مضحكه - 

 :گفت و نشاند جايم بر مرا و گذاشت ام شانه روي را دستش بهزاد. شدم بلند صندلي روي از
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 كجا؟ - 

 .رفته هدر وقتم كافي اندازه به.برم خوام مي - 

 :گفت شهروز

 .كردنه تلف وقت ما با بودن ديگه ديگه،حاال بله - 

 :پرسيدم و برگشتم طرفش به عصبانيت با

 چته؟ معلومه اصال تو - 

 :گفت اي دهنده آزار خونسردي با

 چته؟ هست چي؟معلوم تو - 

 چي؟ دردمه،تو من - 

 .زايشگاه بري بهتره - 

 :گفت و كرد بغل محكم مرا بهزاد.گرفتم را اش يقه و كردم دراز دست

 پسر؟ چته - 

 .زنه مي اضافه حرف.بافه مي ليچار - 

 :گفت داد مي هل عقب طرف به مرا كه طور همان

 .آرين مي در شورشو دارين.ديگه بسه - 

 :زد فرياد شهروز

 كنه؟ چيكار خواد مي ببينم كن ولش - 

 :گفت تشر با پرويز

 .شو ساكت ديگه تو - 

 .كرد مي نگاهمان واج و هاج سعيد
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 ... آخه - 

 .بهزاد كن ولم - 

 :گفت خنده با پرويز

 .كنيد فراموشش بهتره.شه مي عصباني وقتا گاهي آدم حال هر چتونه،به نيست مهم - 

 :گفت و زد شهروز به اي سلقمه

 .پاشو - 

 :گفت دلخوري با شهروز

 من؟ - 

 :گفت بهزاد

 !شهروز - 

 :گفت و كرد دراز طرفم به را دستش.زدم سيگار به محكمي پك. آمد طرفم به و شد بلند

 .ببخش - 

 :گفتم بودم كشيده هم در چهره حاليكه در و فشردم سردي به را دستش

 .نيست مهم - 

 :گفت بهزاد

 نه اينجوري نه - 

 :گفت آرامي به و انداختم بهزاد به تندي نگاه

 باشه كدورتي بينتون خوايم نمي عزيزي ما واسه تو فربد ببين - 

 نيست - 

 پاشو هم تو - 
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 :گفتم فشردمو را دستش شدم بلند و انداختم شهروز به نگاهي

 ميخوام معذرت منم - 

 :گفت زدو لبخندي

 بوديم عصباني هردوتامون نيست مهم - 

 افتاد سميه به نگاهم ام شانه روي از

 نيست كن ول دختره اين - 

 برگشت عقب به شهروز

 پيشم بود اومده پيش روز چند - 

 كرد غلط - 

 افتادم صندلي روي

 خوره مي بهم اين امثال از حالم - 

 :گفت خنده با شاهرخ

 بود دنبالم جوري اين يكي كاش سرت تو خاك - 

 :گفتم و كردم له پا زير را سيگار

 خوشه دلت هم تو - 

 بده مگه خدا خنگ آخه - 

 :گفتم و كشيدم موهايم به دستي

 پيشكشي - 

 :گفت و انداخت بود نشسته چمنها روي كه سميه به نگاهي پرويز

 كن غالب ما به داشتي بنجول جنس هرچي هم تو - 
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 :پرسيد شهروز

 كني؟ چيكار ميخواي باالخره تو - 

 ذاشت نمي قدم پارك اين تو ديگه داشت غيرت جو يه اگه كندم وا باهاش سنگهامو قبال من هيچي - 

 :گفت آلودي تب هيجان با سعيد

 پري - 

 :گفت افتادو قهقهه به بهزاد

 شد شروع ها بچه - 

 همراه به را پري و چرخاندم اطراف به سري داشت زير به سر شرمنده كردم نگاه سعيد و ها بچه به تعجب با افتادند خنده به همه
 به شهروز گرفت قلب قوت زدم لبخند رسيدم مشترك نقطه به او با كردم احساس كرد نگاهم سعيد ديدم كوچكش خواهر و مادر

 :گفت آرامي

 چيه؟ قضيه - 

 :گفتم و انداختم ساعتم به نگاهي

 برم بايد من - 

 :گفت بهزاد

 .كنه مي صدات سميه - 

 :گفتم كنم نگاهش آنكه بي

 خداحافظ بيكار آقايون كنه مي غلط - 

 :گفت شهروز

 ميام پارك دم در تا باهات وايستا - 

 :گفت سروصدايي پر خنده با پرويز

 سرشون پشت بريزيد خدمتتون بدم آب كاسه يه ات بدرقه مياد - 
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 بريم - : گفتم او به توجه بي

 كنم صدات ميكنه اشاره سميه - : گفت آرامي به شهروز كردم فرو شلوارم جيب در دست افتاديم راه به شانه به شانه

 نيست مهم - 

 :داد ادامه انداختم شهروز به نگاهي چشمي زير- پيشم بود اومده - 

 داشت كار تو با - 

 :داد ادامه من رضايت عدم به توجه بي شهروز سربرگرداندم

 تون خونه بزنه زنگ كنه نمي جدات گفت - 

 :گفتم و انداختم شهروز به نگاهي

 كني؟ بس شه مي - 

 بزنم حرف باهات خواسته من از - 

 ندارم شو حوصله - 

 بگم؟ چي بهش من - 

 ايستاد هم او كردم نگاهش ايستادمو

 نگفتي جدي - 

 :گفت و شد خيره چشمهايم به مستقيم

 ام جدي خيلي اتفاقا - 

 پسر؟ شدي خل - 

 كني؟ مي فكر چي تو - 

 دهنش تو ميزدي بود بهتر همون - 

 ميخواي؟ چي ديگه تو آخه - 
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 شهروز؟ شدي بچه - 

 شنيدي مي حرفاشو بايد - 

 :گفتم و زدم خندي پوز

 مياد بدم كنه مي تسليم من به خودشو كه اوني از - 

 :گفتم دوباره عجيب نيروي با بعد

 عزيزه واسم بيارم دستش به خودم اوني - 

 :گفت كرد مي ترغيب رفتن راه به مرا كه همانطور و گذاشت پشتم روي را دستش

 يه تازه شي مي گردنش سوار تو رو اين مثل يكي اما شه مي گردنت سوار بياري دستش به روزي كه اون همينجاست اشتباهت - 
 شه نمي پيدا زمونه اين تو اين مثل كسي همچين

 :گفتم ميلرزيد صدايم حاليكه در

 كردم پيداش من ولي - 

 :گفت تعجب با شهروز

 كردي؟ پيداش - 

 بيرون چاه ته از كه انگار صدايش دادم تكان تاييد نشانه به را سرم بود نشسته چشمانش در بزرگ سئوال عالمت دو كردم نگاهش
 كيه؟ - : پرسيد آمد مي

 شناسيش نمي - 

 ...تونسته يعني... تو اونوقت - 

 گذاشت قلبم روي را دستش و ايستاد روبرويم سريع حركت يه با انداختم بزير سر زدم لبخند

 كني؟ مي چيكار - 

 داري؟ قلب واقعا تو ببينم ميخوام - 

 :گفتم زدمو پس ام سينه روي از را دستش - 
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 دارم آره - 

 افتاد راه به كنارم در افتادم راه به

 نيشه باورم - 

 بشه بهتره اما - 

 محشره؟ پسر... كني اعتراف روز يه... روز يه كه كردم نم فكرشم وقت هيچ... تو فربد آخه - 

 بدونه چيزي كسي خوام نمي هي - 

 چرا؟ - 

 خوام نمي - 

 دم مي قول - : گفت مصمم چهره با - 

 مطمئنم - 

 اوني؟ پيش همش حتما آي نمي ما پيش بگو پس - 

 :گفتم گرفته لحني با و سربرگرداندم

 بابا نه - 

 چرا؟ - 

 نگفتم بهش هنوز - 

 خري خيلي - 

 شه نمي روم - 

 :گفت و خنده زير زد پغي

 شه نمي روم ميگه باش اينو - 

 داره؟ خنده نشدنم رو كه چمه من مگه مار زهر - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  144 

 كشيدن؟ خجالت و فربد آوردن؟ كم و فربد - 

 داره فرق يكي اين قضيه - 

 مثال؟ - 

 س همسايه - 

 دسترسه در هميشه كه اينه حسنشم اولين بهتره كه اين خره - 

 - نه د شه خانواده و خودش چشم تو چشمم كه اينه اوليشم داره زياد هم بدي د 

 :گفت و گرفت خود به متفكري چهره

 خوب؟ درسته اينم - 

 خب كه خب - 

 كني؟ تماشا و بذاري دست رو دست ميخواي يعني - 

 ميشم ديوونه دارم - 

 شه؟ نمي هيچي اون چي؟ اون - 

 ... اون - 

 :دادم جواب تلخي به كند نمي نگاهم حتي بگويم نتوانستم كشيدم عميقي نفس

 حرفاست اين از خانمتر خيلي نه - 

 :گفت بود گرفته خود به مصممي حالت كه شهروز ايستادم بوديم رسيده پارك در به

 نويسي؟ نمي نامه براش چرا - 

 كرده جلب مرا نظر پيشنهادش بود فهميده انگار شهروز بود نرسيده خودم ذهن به فكر اين چرا انديشيدم خود كردمبا نگاهش
 :داد ادامه و گرفت خود به اي پيروزمندانه چهره

 داري احساسي چه بگي بهش توني مي راحت خيلي اينجوري - 

 نه؟ يا بشه دونم نمي - 
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 كنم مي فكر موردش در - 

 پارك از رفت مي پايين و باال ذهنم در مدام نامه كلمه حاليكه در و سربرگرداندم فشرد را دستم كردم دراز طرفش به را دستم
 گانه باشد؟بچه عملي تواند مي قلبي مكونات از دادن خبر و نوشتن اصال است؟آيا صحيح كار اين آيا: ((انديشيدم خود با آمدم بيرون

 نوشتم بنويسم؟اگر بنويسم؟چطور چگونه چه؟اصال كند رسوايم چه؟اگر برنجد من از چه؟اگر نپذيرد نيست؟اگر نيست؟احمقانه
 سخت مرا و بود نشسته جانم در نامه نوشتن وسوسه تفاسير اين تمام با اما))بدانم؟ را جوابش راهي چه برسانم؟از دستش به چگونه

 اطرافم دنياي شد تكرار نامه كلمه مغزم توي هزار در و رفتم خانه طرف به بودم رفته فرو خود در حاليكه در سالنه سالنه. آزرد مي
 را كليد و بودم خانه در پشت آمدم كه خود به بست مي نقش هم باز و بست مي نقش آن روي بر ناخوانا كلماتي كه بود سپيدي كاغذ
 تكان سر شد باز نرمي صداي با در چرخاندم قفل در را كليد بست نقش لبهايم روي تلخي لبخند انداختم نگاهي آن به آوردم بيرون
 :گفت زدو لبخندي من ديدن با بود ايستاده آلود اخم صورتي با شان خانه در پشت سينا شدم وارد و دادم

 اومد يكي باالخره جون آخ - 

 :گفتم خنده با كرد بغل محكم را پاهايم آمد طرفم به

 خبره؟ چه - 

 كنن بيرونم تونن نمي ديگه...  هو يو - : گفت اش كودكانه صداي با

 كنن؟ بيرونت كجا از - : گفتم و چسبيدم را بازوهايش نشستم پاهايم روي بر كردم جدا خودم از اورا

 اونجا - : داد جواب كرد مي اشاره پاركينگ به كه حالي در و برگشت عقب به

 كيا؟ - : گفتم و كشيدم سرك

 جون فرناز و سحر - 

 !جون فرناز – گرفت ام خنده كردم نگاهش

 گم مي رو ت آبجي - 

 كي؟ با جون فرناز بله بله - 

 سحر - 

 جون خانم سحر - : گفتم نشنود او كه طوري و خانوم سحر - : گفتم و اوردم پايين را صدايم
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 بريم پاشو -: گفت هيجان با

 كجا؟ - : گفتم و گرفتم را دستش

 پاركينگ - 

 برو زودتر تو اما بريم - : گفتم و شدم بلند زدم اي پيروزمندانه لبخند

 آي؟ مي –: گفت و كرد نگاهم

 حاال برو پسر آره - 

 سعي دادم بيرون را نفسم و شدم خم كشيدم عميقي نفس كردم مرتب را لباسم كشيدم موهايم به دستي رفت پايين ها پله از سينا
 بگيرم خود به خونسردي ظاهر كردم

 :شد بلند سحر صداي رسيدم كه پله اولين روي به

 باال اومدي؟بدو دوباره تو - 

 :گفت قلدري با سينا دادم گوش و ايستادم

 داريم مردونه جلسه يه االن ما - 

 غلطا چه - 

 باال بريد شما بهتره - 

 ها گم مي بابا به نكن خرد منو اعصاب سينا - 

 نشست لبهايم روي لبخندي

 باال برو شيني مي چرا - 

 داريم مردونه جلسه كه گفتم خوام نمي - 

 بينم نمي مردي هيچ اينجا مردي؟من چه - 

 رفتم پايين ها پله از

 ام؟ چي من پس - 
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 نيستن مرد تراشم گنده تو از زرشك... تو - 

 :گفتم و رفتم پايين ها پله از

 يالم - 

 :گفت و انداخت زير به سر خجالت با و كشيد جلو را چادرش سحر ماسيد فرناز لبهاي روي خنده

 ...شما دونستم نمي ببخشيد - 

 :گفتم و گذاشتم سينا هاي شانه روي را دستم

 كنم مي خواهش - 

 شوك از كه فرناز بودم كرده گم را پايم و دست كرد نگاهم و كرد بلند سر سينا برگردد باال به كرد اشاره سر با و كرد سينا به اخمي
 داري؟ كاري - : گفت بود آمده بيرون

 نه؟ - 

 باال ببر رو سينا لطفا پس - 

 - : پرسيدم كنم نگاهش و بايستم سحر روبروي همانطور خواستم مي بروم خواستم نمي بود شده پهن موكت زمين روي كردم نگاه
 خبريه؟

 اس جلسه - 

 :گفت چابكي با سينا

 اس مردونه جلسه يه گفتم كه منم - 

 !سينا - : گفت تشر با سحر

 ساختمونه جلسه - : داد ادامه فرناز چسباند من به را خودش سينا

 نبوده جلسات اين تو هيچوقت فربد - : گفت و كرد سحر به رو كردم نگاهش تعجب با

 ندارن رو كارا اين وقت حتما - : گفت كنايه با هم سحر

 :دادم جواب نشست گردنم روي كالمش تيز لبه كردم احساس
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 ميذارم براش خالي وقت يه بعد به اين از ولي - 

 :گفت من و من با و كرد نگاهم تعجب با فرناز

 پيچه مي پامون و دست تو باال ببري رو سينا ميشه - 

 :گفتم بودم ناراحت شدت به حاليكه در و گرفتم را سينا دست

 بريم - 

 سست پاهايم كشيد هم در چهره و سربرگرداند سرعت به لرزيد دلم خورد گره سحر نگاه به نگاهم لحظه يك در كردم سربلند
 كرد آب مرا يخ تمام لحظه يك در كه بود داغ آنقدر نگاهش شد

 :گفت سينا به خطاب سربچرخاند آنكه بي

 نكن اذيت ديگرونو هم ديگه مامان پيش برو - 

 :گفتم عصبانيت با و چسبيدم محكمتر را سينا دست آورد جوش به را خونم كه بود خيال بي آنقدر لحنش

 سينا بريم پيچه نمي من پاي و دست تو مطمئنم خودم پيش برمش مي - 

 ...ما ولي - : گفت سينا كشيدم خودم دنبال به هم را او و افتادم راه به

 باال ميريم كنه نمي فرقي - : گفتم رفتم مي باال ها پله از كه همانطور

 نگاهم تعجب با حاليكه در و كشيد بيرون انگشتانم بين از را دستش آمديم باال كه ها پله از نكرد مقاومت كه بودم عصباني آنقدر
 مامانم پيش رم مي - : گفت و رفت شان خانه طرف به ميكرد

 جهنم به برو - : گفتم

 سرعت به كردم سنگين سالم يك كردم طي يكي دوتا را ها پله كوبيد مي در به دست كف با كه شنيدم رفتم باال ها پله از سرعت به
 :گفتم خودم با و افتادم تخت روي رفتم اتاقم به

 دارم مرده كشته صدتا من بدبخت برو سربرميگردونه كنه مي تخم و اخم من واسه! ديوونه... ميكنه فكر كيه؟ كنه مي فكر لعنتي - 
 تونم مي ساختم افسانه يه ازت كه جوري همون من زرشك آب!  ات عمه جون آره! پريونه شاه دختر ميكنه فكر نمياي كارم به تو

 انگار كه ريخته اخماشو همچين كنه سربلند مياد حيفش وايستادم اونجا و آدمم منم انگار نه انگار احمق دختره كنم ات له پاهات زير
 ديوونه ميخواد من از باباشو ارث
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 هم روشن چراغهاي داشت امتداد افق تا شب سياه آسمان دوختم بيرون به چشم پنجره گوشه از كردم گره سينه بروي را دستهايم
 محكم و بكوبم هم به را چيز همه بكشم فرياد خواست مي دلم بودم عصبي شدت به كند دور بامها روي از را سياهيها توانست نمي
 دست دو با را سرم و نشستم تخت روي ميكرد ناراحتم پيش از بيش ميشكست را سكوتم گوينده صداي بخوابانم گوشش توي

 گرفتم محكم

 كنين خفه رو لعنتي اون گيرم مي سرسام دارم - 

 به خطاب بود شده پريشان موهايم ايستادم آينه روبروي شدم بلند بزنم فرياد دنيا صداي بلندترين با را جمله اين خواست مي دلم
 ...آخه سرت تو خاك - : گفتم خودم

 چشمانش اعماق در خفته نهيب آن ياد سحر دزدانه نگاه ياد لرزيد دلم بودم شده خيره خود به آينه در شد بلند تلفن زنگ صداي
 تلفن فربد -: شد بلند مادرم صداي لرزاند را پشتم

 تلفن؟ - : پرسيدم آينه در خودم از

 را گوشي ميكشيد پنجه پوستم روي بارش سرزنش نگاه بود ايستاده دست به گوشي مادرم رفتم بيرون اتاق از حوصلگي بي با
 بله؟ - : گفتم و گرفتم

 سالم - 

 نيستي كن ول تو زهرمار و سالم - 

 كني مي صحبت بد اينقدر چرا - 

 نشو مزاحم ميخوره بر قبات تريج به - 

 انداختم بود ايستاده سرم باالي كه مادرم به نگاهي

 كني؟ مي لوس خودتو چرا - 

 نداريم كني وراجي باهاش شما كه ادمي اينجا ما خانم ببين - 

 الدن منم - 

 باش ميخواي خري هر - 

 گم مي سعيد به - 
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 هم باشه قائل ارزش خودش واسه آدم اين قزوينه پاي سنگ نيست ور كه رو ماشااهللا هزار ماشااهللا... آه بگو اونش از تر گنده به - 
 چيزيه خوب

 :پرسيد مادرم شدم بلند و كذاشتم را گوشي نشست لبم بر رضايتي لبخند كرد قطع را گوشي

 بود؟ كي - 

 احمق يه - 

 :پرسيد مادرم افتادم راه به

 داشت؟ چيكار تو با - 

 :گفتم و شدم خيره چشمانش به برگشتم طرفش به

 هستين كه متوجه مزاحم بود احمق يه گفتم كنم مي فكر مامان - 

 ميدونست؟ كجا از رو اسمت - 

 كنين؟ مي بازجويي - 

 :گفت بود شده خيره تلويزيون به كه همانطور پدرم

 بده مامانتو جواب - 

 :گفتم و كشيدم هم در چهره

 دم مي شماره خواد مي دلم هركسي به من - 

 ميكني بيجا تو - 

 :گفتم آشكار عصبانيتي با

 نيست اومدن دير قضيه ديگه اين - 

 باشم داشته آرامش خودم خونه تو ام خونه تو ميخوام من - 

 :گفتم و زدم پوزخندي

 خودم خونه ام خونه - 
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 :گفت دستپاچگي با ديدم ناآرام را اوضاع كه مادرم

 :گفت و شد بلند مبل روي از پدرم داره مزاحمم داره جوون پسر كه اي خونه هر باالخره نيست مهم - 

 حرمت واسه نبودن قائل ارزش موضوع انسانيته نداشتن موضوع نيست جوون پسر موضوع شد شروع شما بيجاي حمايتهاي دوباره - 
 نه بسه دونه يه هوسه اگه بوديم جوون هم ما واهللا خونه كه شبام تعميرگاه زنن مي زنگ راست و چب كه غروب تا صبح از اس خونه
 صدتا

 :گفتم و سربرگرداندم

 باشين داشته يكي از بيشتر نداشتين عرضه كه شماست مشكل اين - 

 :گفتم و سربرگرداندم

 باشين داشته يكي از بيشتر نداشتين عرضه كه شماست مشكل اين - 

 :دادم ادامه و كردم نگاهش

 نميداد پا بهتون كسي شايدم - 

 بودم حريف رو تو مثل تا صد توجونيم من من - 

 گفتم و زدم پوزخندي

 معلومه - 

 :گفت و گزيد دندان به لب مادرم

 فربد ديگه بسه - 

 بودند شده دريده هم از چشمهايش لرزيد مي غبغبش بود شده سرخ سرخ پدرم

 داشتم دختر دوست يكي هزارو خودم واسه من نبودي دنيا تو سوخته پدر توي كه ها موقع اون - 

 :گفتم اعتنايي بي با و انداختم مادرم به نگاهي نيم

 ...خيلي بيفته راه شما با شده راضي كي هر تازه زنت حال به خوش چه من به - 

 :كشيد فرياد بود شده عصباني شدت به پدرم
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 - ا ...كنه مي بارم ليچارم ميخوره من نون از وايستاده من روبروي سوخته پدر پسره... ا 

 :گفت بغض با بود مانده واج و هاج مادرم

 داشتي بيا كيا كلي خودت واسه بودي نگفته - 

 بود مانده مادرم منو بين بود كرده گم را وپايش دست پدر. بست نقش لبم روي آميزي شيطنت لبخند

 نگفته هم رو ديگه چيزاي خيلي - 

 كرد مي ذوق ذوق صورتم روي پدر سيلي جاي خشيد در مي چشمانم در شيطنت برق انداختم پدر به نگاهي

 كنه كاري پنهون زنش از نيست خوب آدم بابا كن تعريف اش واسه - 

 شو خفه - 

 ... از... ها گذشته گين؟از نمي اش واسه چرا - 

 وقت هيچ من(( گفتم دل در و انداختم پدر به نگاهي ميزدم را كبريت بايد بود شده باروت بشكه يه مثل انداختم مادرم به نگاهي نيم
 ))نكردي خوبي كار اصال صورتم تو زدي نكردي خوبي كار بابا نميره يادم چيزي

 ...امروز از -: دادم ادامه

 شو خفه - 

 ...اما گيرن نمي خرده بهم جوونم بابا؟من چيه شما و من فرق ميدوني بشم خفه بايد چرا - 

 شو خفه - 

 ...زند رسوايي به سر بجنبد گر پيري عشق اما - 

 ميگي؟ داري چي فهمي مي - 

 فهمين؟ مي چي شما - 

 :پرسيد مادرم

 چيه؟ منظورت

 نميزنن جا هر استادشونو حرفاي كه شاگردا شاگردم من - 
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 :زد فرياد عصبانيت با پدرم

 شو خفه فربد - 

 :گفتم مادرم روبه

 چي؟ واسه بپرس ميزنه داد سرم جور چه ببين - 

 شو خفه فربد - 

 :گفت و دوخت پدرم به را گريانش نگاه مادرم

 خبره؟ چه اينجا - 

 0نكن گوش حرفاش به ميگه پرت و چرت داره - 

 شد خيره پدر به و سربرگرداند انداختم باال را هايم شانه كرد نگاهم مادر

 نده سوخته پدر اين دست رو عقلت زن - 

 :پرسيد ناباوري با كه آمد مادرم صداي بودم ايستاده در پشت رفتم اتاقم به و شدم بلند بود نشسته لبم روي شيطنت لبخند درحاليكه

 ميگه؟ چي فربد - 

 ميگه پرت و چرت - 

 اومد نمي نظر به - 

 شه؟ مي باورت چرا تو - 

 نكنم؟ باور چرا - 

 نشه خراب خودش خواد مي استغفراهللا... پدرسوخته اون - 

 گفتي خودت - 

 كردين باور چرا شما گفتم چيزي يه من خانم كردم غلط من - 

 باشه دروغ نميومد نظر به - 
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 نكرديم خطا پا از دست ما پيغمبر به و پير به چي؟كه كه بخوريم آيه و قسم بايد حاال بيا - 

 هست چيزي يه حتما - 

 نميدم آب بندو پسره اين پيش كه من باشه كه فرضم به نيست كه دوما نيست كه اوال - 

 هست چيزي يه پس - 

 چسباندم در به بيشتر را گوشم و ماليدم بهم را دستهايم كردم مي نشاط احساس بودند گذاشته يخ سرم روي انگار درخشيد چشمانم

 ذاري مي من دهن تو حرف چرا خانم بابا اي - 

 زنه نمي حرف بيراه فربد - 

 كرده بيخود فربد كرد غلط فربد - 

 :گفتم لب زير و كشيدم درهم چهره

 !))جون بابا اومد جا حالم اومده كه هم حاال دندونات زير بياد دادن گير مزه ميخواستم دي؟من مي فحش چرا((

 شد بلند پدر فرياد صداي

 !فربد - 

 :گفتم خودم به خطاب كشيدم عقب را خودم

 ))مياره در سرش آورده سرت كه رو بالهايي همه تالفي ئه ننه امشب وقته بهترين كه بيرون بزن((

 :زد فرياد دوباره پدرم كردم باز را كمدم در

 1فربد - 

 :دادم جواب كردم مي رو زيرو را لباسها كه همانطور

 اومدم - 

 كردي پا به آتيشي چه ببين بكن جون - 

 داري؟ چيكار اون با اصال مربوطه چه اون به - 
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 شدم لباس تعويض مشغول

 !فربد - 

 خبره؟ چه مگه اومدم - 

 رفتم بيرون اتاقم از جانب به حق و كشيده درهم چهره با

 كردي؟ كاله و شال چيه - 

 بيرون برم خوام مي - 

 كني مي غلط - 

 :گفت و شد بلند من از دفاع به مادرم انداختم بزير سر

 ديگه باباس اين پسر اينم بره كه بره خواد مي - 

 :گفت من خطاب پدرم

 گذاشتي من دامن تو نوني چه ببين - 

 نيست من واسه تلفنها همه گفتم فقط نگفتم چيزي كه من - 

 :گفت و پريد جا از باشند ريخته آتيش روي بر كه اسپندي مثل مادرم

 چي؟ ديگه - 

 ميگي پال و پرت چرا گسر - 

 :گفتم و فروخوردم را ام خنده زحمت به

 بيرون ميرم من - 

 ببينم وايستا كني مي غلط تو - 

 كنم روشن خونه اين تو رو تكليفم من تا برو مامان برو بره كه بره خواد مي - 

 شبي؟ نصف بره كجا - 
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 بخواد دلش كجا هر - 

 بودم كرده اجر هفته يك تا را پدر نان بزنم قهقه خواست مي دلم بستم را در بيرون امدم آپارتمان از

 :گفتم و كشيدم ام گونه به دستي

 داريم مار زهر شام امشب كه بريم بزن - 

 و شدم خم پايين طرف به ايستادم پاركينگ هاي سرپله شد سست قدمهايم رسيدم كه اول طبقه به رفتم پايين ها پله از سرعت به
 در چهره من ديدن با سحر بودند نشسته موكت روي فرناز و سحر رفتم پايين ها پله از آرام آرام آمد نمي صدايي كردم تيز گوش
 :زدم صدا را فرناز تشر با كردم او به پشت انداخت زير به سر و كشيد هم

 بيا فرناز - 

 چيه؟ – ايستاد روبرويم و شد رد كنارم از شنيدم سر پشت از را پايش صداي

 :گفتم و آوردم پايين را صدايم

 پسه هوا باال نرو - 

 چي؟ واسه - 

 :گفتم و انداختم باال را هايم شانه

 گرفته مچشو مامان كرده چيكار بابا دونم نمي - 

 كرده؟ چيكار - : گفت تعجب با

 دونم نمي من - 

 :پرسيدم آهسته خيلي نياوردم طاقت كردم دل دل كمي بدانم او از خواستم مي بپرسم سحر از خواستم مي

 چشه؟ اين - 

 كي؟ - 

 :گفتم كردم مي اشاره پاركينگ داخل به ابرو و چشم با كه حالي در

 ديگه دختره اين - 
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 هيچي - 

 ميزنيم حرف موردش در ميفهمه االن خنگه نكن نيگا - 

 :گفت گوشم بيخ و آورد پايين را صدايش هم فرناز

 مگه؟ چطور - 

 مونه مي مار زهر برج مثل - 

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه

 دونم نمي - 

 نگفت؟ هيچي رفتم كه من - 

 مگه؟ چطور نه - 

 همينجوري هيچي - 

 :پرسيدم و زدم دريا به دل

 نميگه؟ هيچي من مورد در - 

 :گفت و كرد نگاهم تعجب با فرناز

 چرا؟ - 

 :پرسيدم درخشيد چشمانم

 خب؟ - 

 :پرسيدم دوباره كرد من من كمي

 خب؟ - 

 ...گن مي ها بچه كه اونقدرا داداشت... گه مي... گه مي - 

 .ديگه خب؟بنال - 
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 نيست تعريفي گن مي ها بچه كه اونقدرا داداشت گه مي - 

 :بلندگفتم صداي با

 كيه؟ خودش كنه مي فكر كرده غلط - 

 :گفت فرناز

 يواشتر هيس - 

 :گفت و آمد سرم پشت فرناز رفتم باال ها پله از كردم مي نگاه سحر به غضب با حاليكه در برگشتم

 فربد... وايستا... داداش - 

 :گفتم و دادم تكان هوا در را دستم

 كن ولم - 

 دلم بودم درگير خودم با بود شده مختل فكرم بودم عصبي شدت به رفتم بيرون در از و كردم طي را راهرو طول بلند قدمهايي با
 راه به و گرفتم پيش در را چپ سمت راه انداختم طرف هردو به نگاهي رسيدم كه كوچه سر بياورم جا را حلش و برگردم ميخواست

 آشغال شه گم بره بهتره ارزه مي خودش كنه مي فكر گذاره ارزش خانم انگار ارزه نمي داداشت پررو؟ اينقدر آدمم آخه افتادم
 كنم نيگات شايد بدويي دنبالم سگ مثل بايد خوندي كور دارم احتياج بهش من كنه مي فكر چموش دختره بردم فرو جيب در دست
 بزنم حرف كسي با داشتم احتياج انداختم آن به نگاهي بود حبيب خانه آدرس كشيدم بيرون را آن خورد چيزي به انگشتانم نوك
 كردم نمي فكر او با صحبت و حبيب به رسيدن جز چيزي به كردم بلند دست تاكسي اولين براي و انداختم خيابان داخل را خودم
 فرناز جمالت بودم غرق خودم در مقصد به رسيدن تا افتاد راه به اتومبيل و شدم سوار گفتم را آدرس ايستاد پايم مقابل اتومبيل يك
 نگاه كشيدم مي را موزونش اندام و معصوم صورت طرح كردم مي مجسم نظر در را سحر رفتار كردم مي پايين و باال ذهنم در را

 باري اولين ياد به كردم مي مقايسه اش روزه چند اين رفتار و نگاه با و آوردم مي ذهن در را آنروزش رفتار ديدمش كه باري اولين
 اي خنده صداي لرزاند مي را پشتم اش خنده صداي ميزد حرف حرارت با بود نشسته سرم پشت شديم اتومبيل سوار باهم كه افتادم

 بودم نشده رفتارش تغيير متوجه چرا ميداد را پدر سئواالت جواب زحمت به حتي بود ساكت بعد روز از شنيدم اول روز فقط كه
 نمي را چيزي هيچ كه بودم سرمست كشد مي نفس آن در او كه هوايي تنفس از آنقدر بردم مي لذت او كنار در بودن از آنقدر

 را ذهنم توانستم نمي... شايد... شايد كرد؟ مي سكوت من به احساسش خاطر به كشيد؟ مي عذاب من كنار در بودن از آيا فهميدم
 حتي نه نخواهد؟ مرا او اگر اما...  اما دارم دوست صميمانه دا او كردم احساس كرد فروكش عصبانيتم شد نرم دلم كنم جمع جا يك

 از و گذاشتم هم بر چشم دويد پوستم روي رخوتناكي سرماي چسباندم شيشه به را صورتم لرزاند مي را انسان پشت هم تصورش
 : پرسيدم خود
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 ام؟ شده عاشق من آيا - 

 خونه كنه خدا((گفتم، دردل. بود هشت نزديك انداختم ساعتم به نگاهي كردم حساب را كرايه و شدم پياده كرد ترمز كه اتومبيل
 اطراف به سري. كردم بارديگرنگاهش ويك آوردم بيرون راازجيبم آدرس.افتادم راه به سالنه سالنه)) باشه

 خودم با رسيدم قدمي شهيد كوچه به. دادم ادامه مسيرم وبه چپاندم درجيبم دوباره را آدرس)) رم مي درست((باخودگفتم،.چرخاندم
 :گفتم

 19 پالك سراغ بريم حاال قدمي شهيد كوچه اينم - 

 خورد 19 پالك به چشمم ميرفتم پيش و ميكردم نگاه ها خانه در سر به شدم كوچه وارد

 خودشه - 

 :پرسيد اي زنانه گرم صداي بعد لحظاتي دادم فشار را زنگ و كشيدم موهايم به دستي ايستادم در پشت

 كيه؟ - 

 :دادم جواب خوردم يكه

 منم - 

 :پرسيد داشت زير به سر شد نمايان پيچيده چادر در را خود كه زني شد باز نرمي به در

 بله؟ - 

 هستن؟ آقا حبيب - 

 بله - 

 :گفت كه شنيدم را صدايش ايستادم در پشت رفت و سربرگرداند

 دارن كار شما با آقا حبيب - 

 :گفت بلند صداي با ديدن با آمد در پشت شنيدم زمين روي را پايش شدن كشيده صداي نشست لبم روي لبخند

 بفرما آقا بفرما عجب گالب گل خان فربد به - 

 :گفتم فشردم مي را دستش حاليكه در و شدم وارد خنده با كشيد كنار را خودش
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 سالم - 

 كردي ما از يادي عجب چه سالم - 

 :گفتم و آوردم باال را مشتم

 نكن لوس خودتو - 

 ميدي نشون خودتو داري نرسيده كه تو بيا تو بيا - 

 برويم را در كه زني طبقه دو قديمي عمارت يك و كاج درخت دو با فرش آجر كوچك حياط يك كردم اطراف به نگاهي افتاد پيش
 گوشه طرف به حبيب بود پنهان ايوان روشن تاريك در صورتش كرد مي نگاهمان چشمي زير و بود ايستاده ايوان روي بود كرده باز

 شدم كشيده بدنبالش رفت چپ سمت

 اومدي خوش من درويشي كلبه به كه تو بيا - 

 شديم زمين زير وارد شدم سرازير ها پله از

 من خونه اينم - 

 و كتري و نيك پيك يك بود پهن اتاق كف اي كهنه فرش خورد مي چشم به آب شير آن از اي گوشه در كه متري دوازده اتق يك
 دست يك و بود داده تكيه ديوار به رفته در زهوار چوبي كمد يك بود شده انبار ايي گوشه در ظروف و ظرف مقداري و قوري

 بود شده ولو اتاق كف رختخواب

 بخوابي؟ خواستي مي - 

 :گفت انداخت مي هم روي بر آنرا حاليكه در و گرفت را تشك گوشه

 بشين خوابه؟ وقت چه االن بابا نه - 

 گرفت آب شير زير و برداشت را كتري نشستم اي گوشه در

 ندارم هم كردن جمع رختخواب حوصله ديگه اينه مجردي خونه - 

 گفتم باحسرت

 راحتي عوضش - 
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 :گفت و گذاشت نيك پيك روي را كتري

 مياد در آدم پدر بابا نه - 

 :گفت كردو نگاهم بعد

 دوني نمي داري كه خوشيهايي قدر - 

 :گفتم و دادم تكان سر

 !ها خوشه دلت خوشي؟ چه - 

 :گفت و نشست روبرويم

 موني مي دق آينه مثل تو فربد دوني مي - 

 :گفتم و كردم نگاهش تيز

 نكنه درد شما دست - 

 نيست؟ دنيا تو اي ديدني و قشنگ چيز هيچ تو نظر به ببينم ميگم جدي - 

 :گفتم و زدم اي موذيانه لبخند

 هست كه معلومه - 

 كنن سرت تو خاك - 

 - دادم رو جوابت منم نيست ديدني چيز گفتي خودت... ا 

 شد؟ حرفتون بازم - 

 :گفتم هيجان با درخشيد خوشي از چشمانم

 روغنه نيم و وجب يه روش پختم براش آشي يه - 

 :گفت ترديد با

 كردي؟ چيكارش - 
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 :دادم جواب خوشي با و شدم جا به جا كمي

 جونش به انداختم كردم تير رو ام ننه - 

 داري؟ مرض تو پسر - 

 بدم هم تو به ميخواي اگه اوه - 

 :گفت و آورد باال را دستهايش

 دارم كافي اندازه به خودم ممنون نه - 

 كرد باز را در بود دستپاچه حركاتش رفت در طرف به و پريد جا از حبيب خورد در به ضربه چند

 :گفت اي زنانه صداي

 حبيب آقا بفرمايين - 

 نبودم شما زحمت به راضي ممنون خيلي - 

 نيست زحمتي كنم مي خواهش - 

 كردين لطف - 

 مونن؟ مي شامم دستتون كنم مي خواهش - 

 گيرم مي بيرون از چيزي يه نيستم زحمت به راضي - 

 مردم من مگه بده مرگم خدا - 

 نكنه خدا - 

 كنم تهيه تونم مي كه پنيري و نون يه حال هر به كنين مي تعارف - 

 ...آخه - 

 بيارين آخه من حرف رو نشد قرار ديگه - 

 :پرسيد بود دستانش در ميوه ظرف يك برگشت طرفم به حبيب
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 هستي؟ كه شام - 

 برم بايد شم نمي مزاحم - 

 خانم عاطفه زحمته باعث - 

 كنم مي خواهش - 

 :گفت و برداشت اسكناس اي دسته و كرد جيب در دست حبيب

 داريد بر خوايد مي چي هر بفرماييد پس - 

 كنيد مي ناراحتم چي؟ ديگه - 

 ممنون - 

 :گفتم خنده با گذاشت مقابلم در را ميوه ظرف بود شده سرخ صورتش بست را در رفت او تا ايستاد آنقدر حبيب

 خبره؟ چه ها - 

 :گفت دستپاچگي با

 باشه؟ خبري قراره مگه هيچي - 

 كن هم ما قسمت مجرديها خونه اين از خدا اي - 

 گمشو برو - 

 نيست مجرد چندان كه ات خونه جان بابا - 

 :گفت و گذاشت مقابلم در را دستي پيش

 اس همسايه زن اين - 

 ...تونه نمي همسايه مگه باشه خب - 

 :گفت و دويد حرفم ميان به

 داره شوهر خنگه - 
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 بنال اول از خب - 

 :گفت كرد مي اشاره هل ميوه به حاليكه در

 بشه كوفتت كه بخور بخور - 

 بشه كوفتم كه دادي پولشو تو مگه

 چرخاندم مي اتاق اطراف به سري حاليكه در و برداشتم را سيب يك بود شده ريخته اي كاسه در نارنگي چهرتا و سيب دانه سه
 :گفتم

 نيست ام بدي جاي همچين - 

 :گفت و زد گاز آنرا برداشت سيبي

 ام راضي كه من - 

 :گفتم و انداختم باال داشتم دست در كه را سيبي

 بودم راضي بود منم - 

 :وگفت گرفت نشانه طرفم به را اش زده گاز سيب

 بيادا در چشمت زنم مي - 

 :گفتم و افتادم خنده

 كنه آدمت نتونسته هم خانما با معاشرت هستي وحشي هنوز دونم مي بدي نشون خواد نمي خب - 

 كنه آدم رو تو تونست مگه - 

 :گفتم محزون لحني با و كشيدم درهم چهره لرزيد قلبم

 ...معاشرت - 

 :گفت خنده با حبيب گذاشتم دستي پيش درون را سيب

 باشه پر دلت نبينم - 

 بابا كن ولم - 
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 ائه جدي خيلي اينكه مثل نه - 

 بود كرده پر را صورتش تمام خنده كردم بلند سر

 خندي؟ مي چي به - 

 خندم نمي كه من كو؟ من؟ - 

 كرده باز گاراژ عين دهنشو رو نيشت اون ببند - 

 :گفت و افتاد قهقهه به

 ميكنه حمايت زن يه از داره فربد پسر - 

 افتادم خنده به هم خودم

 خري خيلي - 

 خري خودت - 

 - شه نمي باورم... خداجون... كه نبودي خر اگه جان فربد د 

 آمد در اشكش كه خنديد آنقدر

 داره؟ خنده مگه - 

 :گفت كوبيد مي رانش بروي حاليكه در

 تو از... اونم... آره... آره - 

 :گفتم خنده به

 چمه؟ من مگه - 

 :گفت و كرد كلفت را صدايش

 شه نمي باورم... نه... نه... چرته عاشقي و عشق دل دست ده مي اختيارشو مگه آدم نيستم بشو خر من - 

 ميشه خورد داره اعصابم ديگه بسه - 
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 چه؟... من... به.... بشه... خب- 

 كي پيش اومديم باش مارو - 

 ...اما... اومدي... خوش - 

 كني سكته تا بخند قدر اين - 

 :گفت و كرد پاك دست پشت با را اشكهايش شد كم آرام آرام حبيب خنده شدم آن كندن پوست مشغول و برداشتم را سيبم

 چيه؟ موضوع خب - 

 :گفتم قهرآلود حالتي با

 هيچي - 

 چيه؟ موضوع نشو لوس - 

 :دادم جواب كنم نگاهش آنكه بي

 ...كنم فكر - 

 :گفتم عصبانيت با شد بلند اش خنده صداي

 آوردي در شو مسخره مار زهر - 

 :گفت لرزيد مي خنده شدت از بدنش تمام حاليكه در و گرفت را دهانش جلوي

 بگو م شرمنده - 

 كن ولش اصال - 

 فربد جون بگو - 

 ندارم شو حوصله ديگه - 

 ميگم من پس - 

 رو؟ چي - 
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 بگم بازم... و رفت دلت و دادي خودت دست كار و شدي خر باالخره كه اين - 

 :گفتم و كشيدم موهايم به دستي

 ديدي مي صداشو و معصوم صورت اگه ديدي چشماشو اگه - 

 نيست ديدني كه صدا خره - 

 شو خفه - 

 شدي خل پاك بابا نه - 

 كنم؟ چيكار ميگي حبيب - 

 :پرسيد شد جدي صورتش

 ...راستي راستس فربد... انگار جدي جدي - 

 :گفتم و دويدم حرفش ميان به

 راستكي راست آره - 

 :گفت و كرد فكر كمي

 شدي؟ آشنا باهاش كجا - 

 خونه تو - 

 :گفت و كرد نگاهم تعجب با

 ...زنا اينجور فربد بعيده تو از - 

 اومدن تازه است همسايه كه بود اين منظورم فهميدي منظورمواشتباه نه - 

 داره؟ دوستت اون چي اون بگو اول از خب... ها - 

 :گفتم و انداختم زير سربه

 دونم نمي - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  168 

 چي؟ يعني - 

 نزدم حرف باهاش حال به تا - 

 س؟ همسايه گي نمي مگه - 

 ميزني حرف شهروز مثل أه - 

 ديگه؟ كيه اون - 

 دوستام از يكي - 

 ميگه؟ چي اون مگه خب - 

 پرت و چرت - 

 داري؟ دوسش گي نمي بهش چرا - 

 :گفتم شرمساري با و كشيدم عميقي نفس بود سخت جمله اين گفتن برايم كردم نگاهش

 نميذاره سگمم محل - 

 :گفت ناباوري با ميكرد نگام واج و هاج

 ميكني؟ شوخي - 

 نه - : گفتم و دادم سرتكان

 چي؟ واسه - 

 دونم نمي - 

 داره رو يكي خودش شايد - 

 دوختم چشم حبيب به غضب با و كردم درشت را چشمانم

 كرد قبول را حقيقت بايد شي مي عصباني چرا - 

 تحمل توانستم نمي را اين نه بود؟ سحر زندگي در ديگري مرد چه؟اگر داشت حقيقت اگر شد بلند سرم از بخار ريخت فرو دلم
 كشيد بيرون خود از مرا حبيب صداي ببخشم او بر و كنم
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 كنه مي ناز شايدم - 

 :گفت كه شنيدم فقط قديمي صداي همان باز رفت در طرف به پريد جا از فنر مثل آمد در صداي كردم نگاهش

 ...حبيب آقا - 

 مي دهان رادر نارنگي پرهاي كه طور همان شدم كندن پوست مشغول و برداشتم نارنگي يك بست را در و رفت بيرون در از حبيب
 كجا حبيب پس((گذشت دلم در دوختم در به را نگاهم ميزد را انسان دل خالي و نمور ديوارهاي كاويدم را اتاق چشم با گذاشتم
 شد اتاق وارد رسيد مي نظر به متفكر حاليكه در حبيب و شد باز در كندم پوست و برداشتم ديگر نارنگي يك))موند؟

 سالم - 

 :گفت و زد لبخند كرد سربلند

 گذاشتم تنهات ببخش - 

 كنم مي خواهش - 

 دوختم صورتش به را كنجكاوم نگاه نشست كنارم

 بخور ميوه كردي وقت - 

 :دادم جواب پر دهان با و چپاندم دهانم در را نارنگي

 بشه كور چشمت تا - 

 :گفت و خنديد

 نتركي؟ - 

 :گفتم و بلعيدم را ام لقمه

 نه تو چشم كوري به - 

 :پرسيدم است نگران كردم احساس

 شده؟ چيزي - 

 :داد جواب كند پنهان را چيزي داشت سعي حاليكه در
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 نه كه البته نه - 

 انداختم سعتم به نگاهي

 كني؟ مي نگاه چي به چيه - 

 برم بايد جوريه يه دلم - 

 مني پيش كه رو امشب غلطا چه - 

 شم نمي مزاحمت نه - 

 كنه مي تعارف منم با داره بچه برو - 

 اينجا ميام نگفتم خونه تو نيست تعارف - 

 مني پيش گم مي زنم مي زنگ خودم تلفنه يه دواش - 

 سوزوندم خونه تو من كه آتيشي اون با مخصوصا - 

 نگيرن دل به بوده معرفتت از اونم گم مي بهشون باشه - 

 :گفتم بودم قرار بي خنديدم

 برم بايد من ولي - 

 :گفت و كشيد باال را ابروهايش

 كلك؟ نيست بابات ننه واسه - 

 :داد ادامه كشيدم موهايم به دستي گرفت ام خنده اما بدهم را جوابش خواستم مي انداختم او به نگاهي نيم

 شه نمي تنگ ها بيچاره اون واسه دلت مارمولك توي - 

 ريختم بهم كه روزه پنج االن پسر - 

 خري كه بس از - 

 خوبه همنشين كمال از اي نكنه درد دستت - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  171 

 شماست مثل دوستايي از داريم هرچي ما هستيم شمام چاك - 

 نداره تورو قابل كه دوني مي برم قربونت - 

 كرد نگاهم

 كني؟ چيكار خواي مي حاال - 

 چي؟ با - 

 عاشقي خيلي بابا نه - 

 جورم چه - 

 شد مچاله خود در ام چهره

 دونم نمي - 

 كرد دم چاي برداشت را قوري شد بلند شد بلند كتري فرياد صداي

 نكني فكر بهش بهتره - 

 كردم نگاهش تيز

 چيه؟ منظورت - 

 باشي عاقل بهتره دبيرستانه سوسوالي بچه مال بازيا بچه اين فربد ببين - 

 زدم پوزخندي

 شه نمي باورش بگي كي هر به خدا به كرديم مي مسخره رو ها بچه برو چقدر... باهم... تعميرگاه مياد يادت - 

 ...حاال اما شه نمي باورم خودمم - 

 تو يا فردا بشي مسخره بازيه بچه يه اسير نيس حيف كن نگاه خوب خودت به كن نگاه خودت به نداره وجود دل نزن دم دلت از - 
 مونه؟ مي چي ات واسه آخرش رو تو دل اون يا ميزني اونو دل

 :كردم نگاهش
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 كن ول نكنن خرابت خونه انتا صاعقه بال بجاي زمونه دوره اين زناي اي خربزه چه اونم آبه خربزه كه باشه نون فكر بايد آدم - 
 كه تو فربد مياد داره يالقوز كلفت گردن يه دست به دست خانم بيني مي ري مي كوچه تو داري وقتي سرم آخر نيستن معامله

 نبودي اينقدرخر

 دادم تكان سر كرد اثر من در كم كم حرفهايش

 رو دلت پات زير گذاشتي عقلتو نظر يه با كه داري دلي چه تو اصال نميذاره بهت سگم محل گي مي كه هم دختره كي؟اين اونم - 
 كني مي حلوا حلوا سرت گرفتي

 :گفتم آهسته

 !چشماش - 

 ببازي دل ددنش با بايد شهالست گاوم چشم پسر كن ول - 

 كردم نگاهش تيز

 ...نداري حق تو - 

 :گفت خونسردي با خوردم را ام جمله بقيه

 خورد؟ بر بهت - 

 :گفتم و كشيدم موهايم به دستي

 داري؟ سيگار - 

 كشم نمي نه - 

 كشي مي دونستم نمي - 

 طلبه مي وقتا گاهي - 

 گذاشت مقابلم در را استكان ريخت چاي و شد بلند

 كني؟ زن بدبخت دستي دستي خودتو خواي مي چرا هم تو پشيماني آرد باز كه كاري كند عاقل چرا معتقدم من - 

 دختر - 
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 به اونم شدي معتاد بيني مي مياي خودت به وقت يه بازم بازم بازم ده مي مزه بهت طرفشون بري دفه يه اگه دختر هم تو خبِ - 
 شده هرزه دلت شده هرزه دستت شده هرزه چشات زن چي؟به

 نشست مي عقب مغزم در آرام آرام سحر كردم فكر حرفهايش به رفتم فرو خودم در

 كن نيگا خودت به آينه تو خودتي چشم! چشماش شدي عاشق ببيني شي بلند صبح بخوابي كشكه؟شب كني مي فكر تو ببينم اصال - 

 نيستي عشق منكر كه تو - 

 باشه گرفته جون ها پله راه توي ديدن بار يه با كه عشقي نه ولي نه كه البته - 

 بشه شروع جا يه از بايد باالخره - 

 پله راه نه ولي البته - 

 نديدمش پله راه تو كه من - 

 همينجوريه منظورم خنگي ديگه نيس خودت دست - 

 نيست همينجوريم عالقه ايم - 

 بزنيم گول تونيم نمي كه خودمونو جوزيه؟فربد چه پس - 

 كنم بيرونش دلم از ذهنم از نتونستم اما كردم فكر بهش خيلي - 

 تونستي مي خواستي مي اگه نخواستي اينكه براي - 

 :گفتم و انداختم باال را هايم شانه

 كنم؟ چيكار گي مي تو دونم نمي - 

 ...بايد فقط كن مبارزه خودت با - 

 پيچيد اتاق در هميشگي آشاي صداي كرد باز را در و شد بلند ديدم را حبيب لبهاي لرزش خورد در به ضربه چند

 آوردم چاي - 

 تو بفرماييد ممنوتم - 

 شم نمي مزاحم - 
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 دوستامه بهترين از فربد بفرماييد كنم مي خواهش - 

 كردم سالم و ايستادم بود مانده باز دهانم تعجب از گذاشت اتاق داخل به قدم

 كنم مي خواهش بفرمايين سالم - 

 بفرماييد - 

 نشستم گذاشت زمين روي را چاي سيني حبيب نشست حبيب نزديك روبرويم

 گفتم كه ات واسه هستن خانم عاطفه ايشون - 

 بله بله - 

 هستن فربد آقا ايشونم - 

 حبيب اتاق داخل به قدم پروا بي چه نازك لباني و نشسته گود به چشماني با داشت الغري و پريده رنگ صورت كردم بلند سر
 :گفتم باشم زده حرفي اينكه براي و كردم جور و جمع را خودم بود گذاشته

 هستن؟ خوب همسرتون - 

 بله - 

 آرن؟ نمي تشريف ايشون - 

 نه - 

 :وگفت گرفت را سخنش ادامه حبيب

 خونه آد مي وقت دير خان عباس - 

 :گفتم و دادم سرتكان

 نشه سرد چاييتون بفرماييد - بله بله - 

 چشم بله - 

 را خانم عاطفه چشمي زير ميكردم نزديك لب به را استكان كه همانطور شد پخش صورتم روي دارچين بوي برداشتم را استكان
 انداختم زير به زدچشم لبخند كردم مي نگاه
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 خانمه عاطفه دوش به من زحمتاي م تما بار فربد دوني مي - 

 :گفتم بودم پيچيده كنايه از لفافي در كه لحني با

 نكنه درد دستشون - 

 وظيفمه - 

 ...نبودن ايشون اگه - 

 نكنين ام شرمنده ديگه - 

 بود نه نزديك انداختم ساعتم يه نگاهي خورد بهم حالم تعارف بازار از

 داري؟ عجله چته - 

 برم بايد - 

 مني پيش كه گم مي ميزنم زنگ كه گفتم بيخود - 

 :پرسيد و كرد خانم عاطفه به رو

 خوابيده؟ پيري - 

 آره - 

 :گفت دستپاچگي با است كرده اشتباه بود شده متوجه كه عاطفه كردم تعجب خودمانيش لحن از

 بزنم سر شام به برم من اجازه با - 

 داشتين تشريف حاال - 

 :گفت و شد بلند هم حبيب دادم تحويلش لبخندي كرد نگاهم چپ چپ حبيب

 ميام ميزنم تلفن زود

 ميرم پسر خواد نمي - 

 :گفت و آورد باال تهديد نشانه به را دستش
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 ...ها بگي ديگه بار يه - 

 :گفتم خنده با

 مزاحمتم؟ - 

 ها آد مي - 

 ميلته هرجور - 

 فربد آقا اجازه با - 

 خانم كنم مي خواهش - 

 :گفتم لب زير رفتن بيرون در از هم همراه به

 گذره نمي هم بد بهش سوخته پدر اي - 

 معني بودم شناخته را خودم كه وقتي از داشتم قبولش من))  گه نمي بيراه پر(( انديشيدم خود با گرفت جان ذهنم در حبيب حرفهاي
 هاي كوچه از بگيرد را دستم كسي داشتم احتياج كه وقتي از بودم شنيده را آن مصطلح معناي نه كلمه واقعي معناي به دختر دوست
 برادر يك مثل گشا مشكل نظرتاش و بود كارساز هميشه نصايحش بود همراهم و كنارم در حبيب دهد عبور بلوغ خم و پرپيچ

 ايمان هميشه مثل و كرد مي صدا گوشم در حرفهايش كردم مي باور است سياه ماست گفت مي اگر كه زياد آنقدر داشتم دوستش
 احساس يك بند و قيد در را خود وپاي دست بايد چرا هميشگي گرفتاري يك ابدي داغ يك يعني اوستعشق با حق كه آوردم مي

 كه افكاري و سحر كردم مي دورش خود از بايد ميراندم بيرون وجودم از را سحر بايد كنم هرزه تمناي يك اسير ابلهانه زودگذر
 گذاشت نمي راحتم

 تكيه ديوار به و كردم دراز را پاهايم)) رفته خانه از بيرون به كردن تلفن براي حتما((انديشيدم خود با كشيد درازا به حبيب رفتن
 ذهنم زاويه تاريكي به را صورت اين توانست خواهم من آيا(( انديشيدم خود با شد مي بزرگتر و بزرگ ذهنم در سحر صورت دادم

 :گفتم خود به خطاب و كردم جزم را عزمم)) بسپارم

 توني مي حتما حتما - 

 گفتم كنان غرولند كشيدم موهايم به دستي

 رفت؟ كجا پسره اين بابا اي - 
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 پاييز اوايل خنكي بود خفته فرو سرد سكوت در حياط رفتم باال ها پله از آرام آرام و كردم باز را در زدم اتاق دور گشتي شدم بلند
 كاج تنه روي از نگاهم بود برده فرو خود در را حياط گوشه چهار آجري ديوارهاي گذاشتم حياط به قدم خورد مي سر پوستم روي

 ايوان بروي حبيب رفتم حياط وسط به خورد گوشم به نجوايي صداي بود گذاشته كاج شاخه بلندترين روي را پايش آسمان باالرفت
 :گفت دستپاچه افتاد من به كه چشمش كرد مي صحبت او با آرامي به و بود ايستاده عاطفه از متر يك از كمتر فاصله به

 برسونيد سالم آقا عباس به - 

 :گفت و پريد پايين ايوان از

 اينوره دستشوييي - 

 زدي؟ تلفن... كردي دير بخورم وا اومدم نه نه - 

 مني پيش گفتم آره - 

 بود؟ بابام - 

 :گفت و خنديد

 بود خودش اوف - 

 نگفت؟ چيزي - 

 بمونه گفت مني پيش گفتم نه - 

 همين؟ - 

 بمونه گفت كرد كلفت رو صداش بود ام عصباني - 

 افتاد خنده به هم حبيب خنديدم

 پايين بريم - 

 گفتم و كشيدم باال را ابروهايم

 بريم - 

 :پرسيدم ميرفتم زمين زير طرف به كه همانطور
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 شدم مزاحمت - 

 :گفت و پريد رنگش كرد گم را پايش و دست

 چي؟ واسه نه - 

 ايوون...  باال - 

 :وگفت كرد عصبي اي خنده

 تو شدي؟بيا ديوونه - 

 بستم را در و شدم اتاق وارد

 كارم اين ختم من حبيب خودتي هم ديوونه - 

 عروسيشم منم - 

 خنديد

 كن مسخره خودتو - 

 گي مي پرت و چرت كه بشين بشين - 

 :دادم جواب و نشستم

 بينم مي پرت و چرت - 

 كردم اشاره حبيب به و

 بينه مي پرت و چرت چشاتون چاكرتيم - 

 دوختم صورتش به را ام خيره نگاه

 چيه؟ - 

 باشه؟ چيزي بايد - 

 نكنم فكر - 
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 س؟ چيكاره آقا عباس اين - 

 كي؟ - 

 عاطفه شوهر

 خانم؟ عاطفه - 

 خانم عاطفه شوهر بله

 كنه مي كار جوشكاري تو - 

 شب؟ نصف تا - 

 چطوره؟ بار چطوره؟كارو احوالت و اوضاع ميشه دير خونه بياد تا - 

 كند عوض را صحبت ميخواهد كردم حس

 ...خونه تو شما نيست بد - 

 :گفت و دويد حرفم ميان به

 ره نمي چاله تو هنوزم بابات - 

 افته مي چاه تو زودي به ولي نه

 ديدي؟ خوابي چه اش واسه كلك ببينم - 

 :گفتم شيطنت با

 ديدي؟ خوابي چه آقا عباس واسه تو كلك - 

 درخشيد چشمانم ديدم را هايش شقيقه ضربان ماسيد لبش روي لبخند شد سرخ

 دوني؟ مي غريبه مارو حاال - 

 :گفت و كرد جور و جمع را خودش

 بگم كه نبود خاصي مسئاله فرب جون به نه - 
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 :گفتم و گرفتم جانبي به حق قيافه

 :گفت و كرد عصبي اي ديدمپخنده ايوون رو هم رو خاصت مسئاله - 

 نيستي؟ كن ول - 

 نچ - 

 نيست من تقصير تو جون به- 

 دونم مي - 

 ميدم حق بش من خوبيه زن عاطفه - 

 چي؟ واسه - 

 كرد نگاهم تيز

 كني مي جيمم سين داري تو - 

 نشو عصباني - 

 كردم بدي كار انگار كه ميزني حرف جوري يه - 

 خوبيه زن عاطفه نه كه البته - 

 كنم مي لطف زن اين به دارم من فربد ببين

 جوري؟ چه.. اما فهمم مي - 

 ...زن اين...  زن اين - 

 :گفتم و كشيدم باال را هايم ابرو

 زن؟ اين - 

 :داد جواب و كشيد عميقي نفس

 سخته توضيحش - 
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 كن راحتش - 

 ... خب برسه زنش به تونه نمي كه اس خسته اونقدر خونه مياد دير آقا عباس - 

 :گفتم كنايه با انداخت زير به سر

 كني مي پر خانم عاطفه واسه رو آقا عباس جاي هم تو - 

 كنه نمي سير رو زن اين شوهرش - 

 نزنه دلشو زيادي شوهر باش مواظب - 

 :گفت من كنايه به توجه بي حبيب

 داره محبت به ميسوزهاحتياج ش واسه دلم وقتا گاهي - 

 كه بود زشت آنچنان عملش خودش آنكه حال داد مي بيم و كرد مي نصيحت مرا چگونه او ريخت فرو من در بود گفته آنچه تمام
 بيشتر و بيشتر خنديدم گذاشت نمي توضيحي هيچ جاي

 بخندپ آره - 

 بود نشسته چشمانش در اشك كرد نگاهم

 بخند - 

 صداي كرد باز را در و شد بلند حبيب خنديدم مي هنوز من شد بلند در صداي افتاديم قهقهه به دو هر افتاد خنده به هم حبيب
 :گفت حبيب آمد نجواي

 دونه مي فربد تو بيا - 

 بود دستش در ماكاروني ديس يك شدم خنديدنم مانع زحمت به داشت زير به سر شد وارد عاطفه

 آوردم شام - 

 كشيدين زحمت - 

 كن پهن خودت هم رو سفره بكش زحمت جان عاطفه - 
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 پهن را سفره عاطفه)) چسبيده مجردي زندگي به دستي دو كه همينه كثافت رذل((گفتم دل در انداختم حبيب به نگاهي چشمي زير
 :گفتم حبيب به رفت كه او بود شرمسار من از كنم فكر نبخشيد ثمر ماندنش براي حبيب اصرار كرد

 ميرسه؟ اينطوري شامت شب هر جونور - 

 :گفت و خنديد

 شماست دوستي سر از اين بابا نه - 

 :پرسيدم نگراني با رفت لبهايم روي از خنده لرزيد دلم

 اينطورين؟ زنا همه حبيب - 

 :گفت پر دهان با همانطور و گذاشت دهان در را قاشق

 اشون همه همه نه - 

 گيره مي دلش آدم - 

 نيستي ادم كه تو آدم - 

 شم غذايم با كردن بازي مشغول

 شوهرش بيچاره - 

 بود گرفته طالق شوهش از حاال تا اون نبودم من اگه باش بين واقع فربد كن ول آه - 

 رو فداكاري همه اين ره مي كي اوه - 

 تنه يه خودم - 

 معلومه - 

 داشت انتظار شه نمي زنا از باشه مرد بايد مرد - 

 كردم نگاهش

 شله هاشون مهره و پيچ اشون همه مردا باشه زن بايد زن - 

 هستي وري كدوم تو ببينم - 
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 :گفتم و خنديدم

 باش بين واقع - 

 نكن هم احمقانه فكراي بخور شامتو - 

 خاكي تو زني مي هميشه مثل آوردي كم - 

 :گفت و خنديد

 اد نمي خوشم ميده قلقلك رو وجدانم كه حرفاي از - 

 و گفت مي دري هر از ميزدم لبخند و ميدادم تكان سر كنم گوش واقعا آنكه بي من و ميزد حرف حبيب شدم خوردن شام مشغول
 مردهايي به و انديشيدم مي عشق ديگربه زنهاي به و انديشيدم مي سحر به بودم خودم دراز و دور افكار در غرق من خنديد مي خود
 صورت پرستيدند مي را همسرانشان صادقانه كه انديشيدم مي زناني به دارند بازيها چه پرده پس در همسرانشان دانند نمي كه

 ...بود آنها ميان تفاوت چقدر سنجيدم مادرم با را او و كردم مجسم ذهن در را عاطفه

 كني؟ مي فكر چي به - 

 ها؟ - 

 كجاست؟ حواست - 

 تو پيش - 

 كردي غلط - 

 :گفتم و خنديدم

 گفتي مي - 

 بكش بازم - 

 بود خالي انداختم بشقابم به نگاهي

 شدم سير - 

 شدي؟ غذا كم - 
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 :گفت مسخرگي با دادم تكان را سرم

 بسوزه عشق پدر - 

 همچنين - 

 حرف مشدادم گوش حرفهايش به بود سحر پيش و خانه در حواسم حاليكه در نشست كنارم شست را ظرفها كرد جمع را سفره
 آمد در صداي كردم مي اخم خنديدم مي ميزدم

 اومد آقا عباس - 

 بود ده نزديك انداختم ساعتم به نگاهي

 كني؟ سالمي يه بهش ري نمي - 

 كرد نگاهم

 كن مسخره رو ات عمه برو - 

 :گفتم و گذاشتم چشم روي دست

 چشم - 

 زن اين حيف يالقوز مرديكه - 

 شد مي تو نصيب بايد - 

 فربد زني مي حرف خيلي - 

 انداختم برويم پتو يه سرم زير متكا يك رفتم رختخواب به كه بود دوازده حوش و حول ساعت افتاد خنده به هم حبيب خنديدم
 شدم خيره سقف به و گذاشتم سر زير را دستهايم كشيد برويش را تشك هم حبيب

 آد؟پ نمي خوابت - 

 بود بسته چشمهايش انداختم حبيب به نگاهي

 بره مي خوابم دير بشه عوض جام - 

 بره مي خوابت ببند رو چشات - 
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 داري؟ چيكار من به بخواب تو - 

 نزديكتر كه ديدم را سحر صورت بودم شده خيره سقف به كه همانطور)) برد خوابش(( گفتم دل در شد سنگين نفسهايش زودي به
 مرتعش وجودم ذرات بستم را چشمم گرفت نفسم لرزاند مي را پشتم بود خورده گره نگاهش به اي لحظه كه نگاهش ياد شود مي
 ام شده عاشق دانم مي بود

 

 5 فصل

 سالم - 

 سربرگرداند

 كردم؟ بيدات سالم - 

 :گفتم و شدم بلند سرعت به انداختم ساعتم به نگاهي

 شد ديرم واي - 

 :گفت حبيب كردم پرت رختخوابها بقيه روي بر را متكا و شدم بلند

 س آماده صبونه - 

 پريدم بيرون اتق از

 شد ديرم - 

 رسي مي پسر نترس - 

 خانم عاطفه با كه شنيدم را آقا عباس صداي رفتم دستشويي به كشيد مي خميازه سكوت در حياط لرزاند را تنم پاييز هواي سردي
 بود پهن سفره برگشتم اتاق به و شستم را صورتم و دست بود رفته او آمدم بيرون كه دستشوي از كرد مي خداحافظي

 هميشه مثل كمرنگ - 

 :گفتم و خنديدم

 هميشه مثل كمرنگ - 
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 چاي و گذاشتم دهانم در قند حبه يك نشست روبرويم چاي استكان نشستم سفره سر گرفت آن زير را استكان و برداشت را قوري
 سوخت دهانم كشيدم سر را

 لعنتي داغه چه واي - 

 كردن دنبالت مگه - 

 بدم گزك بابائه دست امروز خوام نمي - 

 ميكنم تضمين من رسي مي - 

 شدم بلند و كشيدم سر را چاي

 كنم كوفت من بذار حداقل بابا اي - 

 ايستادم بود آويخته ديوار به كه اي شكسته آيينه روبروي

 داري شونه - 

 اونجاست - 

 كردم پيدا را اش شانه گشتم را رف روي

 نداري؟ كه كچلي - 

 مطلق طاسي چرا - 

 كردم شانه را موهايم خنده با

 چي؟ مو ژل - 

 نيستم بلد بازيا قرتي اين از بابا نه - 

 :گفتم و كردم مرتب را لباسهايم

 عقبي دنيا از همينه واسه - 

 :گفت و كرد جمع را سفره

 خوشتر اينجوري من باشم بذار - 
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 :گفتم بلند صداي با و)) باش خوش بايدم: ((گفتم دل در افتادم عاطفه ياد به

 اي؟ آماده - 

 خبرته؟ چه اوه - 

 شناسي مي رو بابائه كه تو - 

 :گفت كرد مي تعويض را لباسهايش كه طور همان

 نذار محلش - 

 شست مي استكان بود نشسته آب شير كنار عاطفه رفتم باال ها پله از و پوشيدم را كفشهايم امدم بيرون اتاق از كفش پوشيدن براي
 :گفتم و شدم خم زيرزمين درون به داد را جوابم شرمساري با و كرد بلند سر كردم سالم

 حبيب؟ - 

 :گفت و آمد بيرون در از

 اومدم پسر اومدم - 

 با و كشيدم هم در چهره كند مي اذيتش من وجود كردم احساس ايستاد عاطفه شكفت گلش از گل عاطفه ديدن با آمد باال ها پله از
 :گفتم حبيب به سنگيني

 منتظرم در دم - 

 :دادم ادامه عاطفه به رو و

 خانم خداحافظ - 

 :گفت كه شنيدم را صدايش افتادم راه به

 خداحافظ - 

 كار مهياي مردها گذشتند مي برده فرو هم گوش در سر دوش به كيف ايي مدرسه هاي بچه گذاشتم كوچه به قدم و كرد باز را در
 :زدم صدا كنم نگاه را درون آنكه بي و كردم باز را در كردم پا ان و پا اين كمي زندگي مهياي زنان و شدند مي

 حبيب - 
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 اومدم - 

 شد پيدايش تا كشيد طول دقايقي

 شده ديرم من حسابي مرد حاال بودي - 

 غرغرو بريم - 

 خيبان به)) كند تكيه سست چنين بنياني بر تواند مي چگونه او((انديشيدم خود با درخشيد مي خوشحالي از حبيب صورت افتاديم راه
 فشردم سستي وبه گرفتم را آن اورد پيش دست حبيب ايستاديم رسيديم

 من پيش بيا بازم - 

 ما طرفاي بيا هم تو - 

 خانم به جور همين برسون سالم باباتم به - 

 شدم مزاحمت شرمنده حتما - 

 :گفت كردو شريني اخم

 نشو خل - 

 خداحافظ - 

 بكن كارا اين از بازم - 

 كردم نگاه ساعتم به بود هم مقابل درست وحبيب من راه كردم نگاه سرم پشت به رفتم قدمي چند افنادمم راه به و دادم تكان سر
 نو از را چيز همه كردم فكر گذشته شب و روز حوادث به را مسير طول تمام كنم جري را پدر شدم تاكسي سوار ايستادم خيابان كنار

 و ضد و احساسات سحر گانه دو رفتار و نگاه برسم اصولي و منطقي اي نكته به كردم سعي و كردم مرور ذهن در بار چندمين براي و
 كرد مي درگمم سر و رفت مي پايين و باال ذهنم در همه و همه حبيب هم از جدا كردار و گفتار خودم نقيض

 – شدم وارد و كشيدم عميقي نفس بود شده خم اتومبيلي روي پدرم انداختم داخل به نگاهي شدم پياده تاكسي از تعميرگاه در مقابل
 سالم

 تمام شدم كارم مشغول و امدم بيرون كردم تعويض را لباسهايم رفتم اتاقك به داد را سالمم جواب سردي به كند بلند سر آنكه بي
 من به آنكه بي شد تمام كه كار)) بكنم؟ بايد چه((انديشيدم مي و بودم رفته فرو خودم در بزنيم حرف هم با اي كلمه آنكه بي را روز
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 نشان پدر العمل عكس بودم شده پيروز من كردم مي غرور احساس نشست لبهايم روي لبخند رفت و شد اتومبيل سوار كند تعارف
 بودم خوشحال بابت اين از من و بود كرده داغش نقره مادر ام سوزانده را او كه داشت آن از

 خانه به كه بود شش حدود در ساعت دهد تسكين را اعصابم پاييز خنك هواي دادم اجازه و افتادم راه به خانه طرف به سالنه سالنه
 كردم آرامش احساس شدم كه آپارتمان وارد كردم باز را در و انداختم كليد رسيدم

 دلم افتادم راه به نبود درنگ جاي ايستادم ايي لحظه رسيدم كه شان خانه در مقابل به كردم طي را راهرو طول شمرده قدمهايي با
 خالي فضاي به و نشستم ها پله روي نبود پاركينگ در هيچكس گرفتــم پيش در را پاركينگ راه باشم دور طبقه اين از خواست نمي
 جواب خود به و گذاشتم قلبم روي را دستم)) داره؟ حقيقت اين كني مي نگاه؟فكر يه تو عشق((پرسيدم خودم از شدم خيره آن

 ))داره حقيقت(( دادم

 در ها پله روي از را خودش ايستادم شد سرازير پاركينگ هاي پله از كودكانه هاي خنده و صدا و سر با سينا شد باز دري شنيدم
 تن به رنگ آبي شلواري و بلوز آمد بند نفسم پيچيد پاگرد از كشيد تير پشتم افتاد ديوار روي سحر اندام طرح انداخت آغوشم
 :گف شرمساري با و كشيد عقب را خود ديد كه مرا بود ريخته شانه روي بر نرمش و سياه موهاي داشت

 سالم - 

 :دادم جواب زحمت به

 سالم - 

 نرسه بهت دستم مگه سينا - 

 :گفت و خنديد سينا بود كرده پنهان ها پله كوتاه ديوار پشت را خودش

 رسه نمي - 

 باال بياد كنيد ولش شه مي... لطفا شه مي فربد آقا ببخشين - 

 گذاشتم زمين روي را سينا

 بودي؟ داده قولي چه من به تو - 

 سحره تقصير - 

 نگفتي؟ - 
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 :گفتم و كشيدم سرش به دستي انداخته زير به سر و كرده بغض

 باال برو - 

 زد چشمكي هم زدمسينا چشمكي كردم اشاراتي ابرو و چشم با كرد نگاهم

 نزنه رو من بگو بهش پس - 

 زنن نمي - 

 نگه بابام به - 

 گن نمي - 

 نزنين حرف من طرف از - 

 :گفتم سنگيني به ريختم فرو

 زنم نمي حرف - 

 گم نمي بابا به نگين بهش لطفا پس - 

 :گفتم و كشيدم هم در چهره كرد نگاهم سينا

 بري بختره - 

 كرد جمع را لبش

 منتظرتن ديگه برو - 

 آمد فرود جانم بر نيشتري چون سحر يخي سردو صداي رفت باال ها پله از ميلي بي با

 نيومدين؟ ديشب - 

 :دادم جواب عصبي لحني با

 نداشت فرقي نبودم و بود مطمئنا - 

 بردم رو شرط من كه بود اين حسنش حداقل بله - 
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 :گفتم تعجب با

 بله؟ - 

 آين نمي بودم مطمئن تقريبا من اما مياين حتما پس مياين گفتين شما اگه گفت مي فرناز - 

 گرفت حرصم خودم دست از

 بود اومده پيش برام كاري...  من - 

 اومده؟ پيش كار شون واسه گن مي الواتي پي رن مي پسرا همه - 

 :گفتم مشهود عصبانيتي با

 نيست بينشون فرقي دخترا همه مثل - 

 :گفتم لب زير و نشستم پله روي كوبيد مي راهرو كف روي سختي به كه شنيدم را پايش صداي

 مسخره - 

 رفتار بودم كرده فراموش را ديشب جلسه چرا كه كردم لعنت را خودم كردم مي اش خفه خواست مي دلم بودم عصباني شدت به
 كردم مقايسه سحر با را او را لرزان لبهاي و ملتمسش نگاه آن آوردم نظر در را سميه كشيد چنگ جانم بر سحر نيشدار لحن و سرد

 دارد دوستم كه را او بايد چرا((انديشيدم خود با باشم مهري بي مورد تا كردم مي رارد او عالقه اگر بود احمقانه خيلي مجسمه اين با
 مي چه انساني بدارد؟هر دوستم اينكه جز خواستم مي چه من))كنم تحمل را يكي اين كنايه از پر سخنان عوض در و برنجانم
 قياس قابل دو اين كه دانستم مي كرد نمي كار فكرم داشت؟ اهميتي چه اين نداشتم دوستش خواهد؟من مي اين از بيش آيا خواهد؟
 جزم را عزمم و دادم رجحان سحر بر را سميه كردم تايي چها تا دو دو حساب كرد نمي كار عقلم كه بودم عصبي آنقدر اما نستند
 :گفتم خود با كردم

 جونش پاپا ريش بيخ بمونه احمقم دختره اين كن مي پيدا رو سميه و پارك رم مي كنم مي عوض لباس باال رم مي االن همين - 

 مطمئن رسيدم كه خانه در پشت شد مي جزمتر سميه نزد به براي عزمم رفتم مي باالتر كه پله هر رفتم باال ها پله از نيت اين با و
 جواب و كردم سالم كردند مي تماشا تلويزيون و بودند نشسته هم دور همه شدم وارد و كردم باز را در مرده من در سحر بودم

 مي دلم شدم گشتن مشغول و كردم باز را كمدم در شدم مي آماده رفتن براي زودتر چه هر بايد رفتم اتاقم به مستقيم شنيدم
 ادامه كارم به و سربرگرداندم كرد باز را در مادرم انداختم در به نگاهي نيم شد باز نرمي به اتاقم در بپوشم را لباسم بهترين خواست

 :دادم
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 تو؟ بيام - 

 :گفتم و برداشتم را لباسهايم از يكي

 بله - 

 گرفتم مقابلم در را بلوزم و ايستادم آيينه روبروي بست سرش پشت را در

 نيومدي؟ ديشب - 

 بودم حبيب پيش - 

 زد زنگ - 

 :گفتم و برگشتم كمد سر انداختم كناري به را بلوز

 اوهوم - 

 اونجا؟ ميري داري بگي تونستي نمي - 

 برداشتم ديگري لباس

 بيام نذاشت شبم شد اي دفه يه - 

 :پرسيد نگراني با

 نشد حرفت كه بابات با

 گرفتم ام سينه مقابل در را بلوز

 نه - 

 گفتي؟ مي راست ديشب جان فربد - 

 :گفتم خونسردي با درخشيد چشمانم

 دونم نمي - 

 چي؟ يعني - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  193 

 شدم خيره آيينه با دوباره گرفت دلم بود شده بزرگ خواهش يك شبيه صورتش كردم نگاهش

 نه - 

 چي؟ - 

 كردم شوخي - 

 كردي؟ جرات چطور... تو... تو - 

 :گفتم و انداختم تخت روي را لباس

 مامان نيار جوش - 

 ميكني؟ فكر كني مي كه كارايي مورد در اصال تو - 

 نشستم صندلي روي

 نه - 

 شدي بزرگ تو فربد - 

 دونم مي - 

 آري؟ مي در كه چيه بازيا مسخره اين - 

 :گفتم خونسردي با

 بينم نمي اي بازي مسخره كه من - 

 طلبكاره هم چيزي يه آقا خوبه - 

 انداختم ساعتم به نگاهي

 كنم؟ چيكار گي مي حاال - 

 كني؟ چيكار بايد گي مي حاال دويدي من اعصاب روي ديشب تمام فربد - 

 بشين اذيت شما خواستم نمي ببخشيد - 
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 خوبه خوبه... خواستي نمي - 

 حسودين زيادي شما كه نيست من مشكل اين - 

 !فربد - 

 :كشيدم آغوش در را او و رفتم طرفش به خنده با شدم بلند

 لوس پسره بگو بهم - 

 كرد مي دنبالم او كردم مي اش عصباني كه داشت را روزهايي رنگ نگاهش كردم نگاهش كشيد بيرون بازوانم ميان از را خودش
 :گفتم و زدم چشمكي كردم مي پنهان را خودم من

 نگير سخت - 

 :گفتم و كشيدم هم در چهره كوبيد هم به هم را در و رفت بيرون اتاق از عصبانيت با

 جهنم به برو - 

 پاورچين فرناز و شد باز در ندادم جواب خورد در به ضربه چند شدم خيره زمين به و گرفتم دست در را بلوزم نشستم تختم روي
 :گفتم خلقي بد با شد اتاق وارد پاورچين

 چيه؟ - 

 :گفت و آورد باال سكوت نشانه به را دستش

 !هيس - 

 :وگفتم آوردم پايين را صدايم

 چيه؟ هان - 

 :گفت مهرباني با نشست كنارم

 خوبي؟ - 

 دكتري؟ تو مگه - 

 لياقت بي - 
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 ندارم رو نفر يه تو حوصله بيرون گمشو پاشو - 

 :گفت ام جمله به توجه بي

 نيومدي؟ ديشب - 

 جنابعاليه؟ نوبت - 

 مياي؟ نگفتي مگه گم مي رو جلسه - 

 :گفتم و شدم لباس تويض مشغول

 رم نمي نخواد هرجا رم مي بخواد دلم جا هر - 

 :گفت فرناز شدم هايم دكمه بستن مشغول و ايستادم آيينه روبروي

 ...بود منتظرت سحر - 

 :گفتم تصنعي خونسردي با زحمت به پريد رنگم شد شل دستم ريخت فرو قلبم

 كرد غلط - 

 بود ها پله به چشمش جلسه آخر تا - 

 بود پا بر آشوبي دلم در برداشتم را شانه

 كرد خود بي - 

 شد گرفته حالش كلي سرم آخر - 

 داشت لب به لبخند كردم نگاهش

 داره؟ ربطي چه من به اينا - 

 انداخت باال را هايش شانه

 دونم نمي - 

 گمشو پاشو پس - 
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 كردم مي پيدا رو ربطش بودم تو جاي اگه ولي - 

 نشستم صندلي روي

 خب - 

 كن نگاه بختر اطرافت به - 

 بود التهاب دستخوش من تمام

 كنم مي كمكت من بخواي اگه - 

 :جنبيد لبم شدم دقيق فرناز صورت به كردم بلند سر

 تو؟ - 

 كن نگاه بهتر اطرافت به كه گفتم بهت - 

 :گفتم ساختگي خيالي بي با لرزيد مي دستانم ايستادم آيينه روبروي و شدم بلند

 بكني؟ ميخواي چيكار تو - 

 بدم جوش رو نفر دو شما بين تونم مي كه هستم كسي تنها من - 

 لبخندي كردم نگاه فرناز به مسكشيدم نفس سختي به دوختم زمين به چشم اغتادم صندلي روي نداشت را بدنم تحمل توان پاهايم
 :گفت و زد

 خب؟ - 

 :گفتم و گرفتم خودم به سردي چهره - 

 بيرون گمشو شو پا - 

 ماسيد لبهايش روي لبخند

 چي؟ يعني - 

 :گفتم و شدم بلند صندلي روي از زحمت به

 خواد نمي وصي و وكيل زنده آدم - 
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 :دادم ادامه و زدم زل فرناز هاي چشم به مستقيم

 بگم بهش جوري چه كه بلدم و راهش بياد خوشم دختره اين از اگه من - 

 :گفت و شد بلند تخت روي از عصبانيت با

 كنم لطف بهت خواستم مي من - 

 كنم لطف خودم به تونم مي اي ديگه كس هر از بهتر خودم من هري - 

 :غريد لب زير

 ديوونه - 

 :دادم جواب اعتنايي بي با

 باباته - 

 آن روي و رساندم تخت به را خودم زحمت به كشيدم راحتي نفس بست كه را در رفت بيرون اتاق از و كرد نگاهم خيره خيره كمي
 سر من و ميدويد رگهايم در ناپذيري وصف خوشي كشيد مي آتش به را جانم دارم اهميت سحر براي هم من اينكه تصور افتادم
 را گامهايش زمان نداشتم برخاستن توان بود شده سنگين بدنم بودم نشسته وجودم ذرات پايكوبي تماشاي به احساس اين از خوش

 به چشمهايم و بود بالش روي صورتم بود معلق خال در چيز همه بود سكوت جا همه گذشت مي و كوبيد مي ام سينه قفسه روي بر
 نقش بود گرفته جان نظرم در ديدمش بار اولين براي وقتي سحر صورت ميداد تشخيص پنجره كنار از را غروب طاليي رنگ زحمت
 ميبرد خلسه به مرا و بود افتاده پرده روي اندامش

 :گفت كه شنيدم سرم پشت از را فرناز صداي شد باز در نداشتم حركت توان خورد اتاقم در به ضربه چند

 تلفن - 

 شد بلند دوباره صدايش اما رفت فرناز كردم فكر نخوردم تكان جايم از

 خوابي؟ تلفن - 

 نداشتم حركتي توان كردم جمع را قوايم تمام كردم جزم را عزمم)) پاشو(( آمدم خودم به

 خوابي؟ - 

 نشستم تخت روي فرناز به پشت و دادم خودم به تكاني)) علي يا(( گفتم دل در
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 كيه؟ - 

 :گفت آميزي تمسخر لحن با

 !دوستت - 

 رفتم بيرون اتاق از و امدم پايين تخت روي از ندارم اختياري خودم از كه كوكي عروسك يك مثل شنيدم را در شدن بسته صداي
 برداشتم ر گوشي نشستم زمين روي تلفن كنار رف مي گيج سرم

 بله؟ - 

 داشت تلويزيون به چشم و خورد مي چاي انداختم پدر به نگاهي

 فربد آقا سالم - 

 :دادم جواب حالي بي با

 سالم - 

 چطوري؟ - 

 اي - 

 :پرسيد نگراني با شهروز

 خبريه؟ - 

 رفت مي ور مجله يك با كه انداختم فرناز به نگاهي نداشتم زدن حرف حوصله

 نه - 

 ميگه ديگه چيز يه كه صدات - 

 كرده غلط - 

 مطمئني؟ - 

 شهروز نه - 

 پارك؟ آي نمي - 
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 بود هفت نزديك انداختم ساعت به نگاهي

 خبريه؟ - 

 پارتر؟ بي يا پاتر با تنها؟ يا آي مي مم با ببينن خواستن مي ريزن مي پارتي برنامه دارن ها بچه - 

 :دادم جواب و كشيدم عميقي نفس

 ندارم شو حوصله - 

 گمشو برو - 

 گذره مي خوش بهتون برين شما شهروز جون به - 

 بعيده تو از نشو بچه - 

 افتاده اتفاق كه بيني مي فعال - 

 چته؟ تو فربد آقا فربد - 

 ندارم شو حوصله كن ولم شهروز جون - 

 عرفان كي اونم نكنه شركت عرفان مهموني تو ها پارتي تمام ثابت پاي ميشه باورش كي نكن سياه منو فربد آقا - 

 است من شده مچاله صورت مراقب كردم احساس برگرداند سر سرعت به انداختم فرناز به نگاهي

 بخواه عذر عرفان از من طرف از بيام تونم نمي - 

 بگي بهش بزني بهش زنگ خودت بهتره - 

 ديگه بكن كاريش يه - 

 دادي قول بهش تو خوب پسر كرده حساب رو تو چقدر عرفان دوني مي تو نيست خته سا كاري من دست از - 

 ومده پيش براش كاري يه بگو - 

 :دادم ادامه و آوردم پايين امكان حد تا را صدايم

 بياد تونه نمي مرده بابابزرگش بگو - 
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 باش عرفانم به جواب تنها؟فكر يا آي مي ما با حاال... چه؟ من به اصال خره تو مثل اونم كردي فكر - 

 :گفتم آشكاري عصبانيت با

 همراه بي تنها - 

 :زد صدا آشپزخانه از مادرم گرفتم پيش در را اتاقم راه و شدم بلند كنم بلند سر آنكه بي كردم قطع را گوشي

 چايي؟ - 

 :گفتم و دادم تكان هوا در را دستم

 خورم نمي - 

 راست و چپ به را سرم كردم نگاه ام ژوليده موهاي و رنگ پريده صورت به ايستادم آيينه روبروي بستم را در و شدم اتاقم وارد
 محكم دست دو رابا سرم و نشستم تخت روي رفتم عقب عقب شدم خيره چشمانم به نشست چشمانم در تحسين جس چرخاندم
.)) دورم سحر از زياد چقدر اينها همه از بيش و دورم احساس اين از و نگاه اين از چشمها اين از چقدر(( انديشيدم خود با چسبيدم
 !بودم؟ كرده تن بر سحر جز ديگري شخص ديدن براي را لباس اين واقعا من آيا گرفتم صورتم مقابل در را آستينم

 انداختم تخت روي و آوردم در تنم از را بلوز سرعت به

 شانه را موهايم پوشيدم و برداشتم را بلوزي رفتم لباسهايم كمد سراغ ب سرعت به فشرد مي خود در مرا سختي به خانه فضاي
 زدم بيرون اتاق از بستم مي را هايم دگمه كه همانطور و كردم

 به و گذشتم كنارش از پرسشگرش نگاه به توجه بي دوخت صورتم به را نگاهش ايستادو شود آشپزخانه وارد خواست مي كه فرناز
 بياورم تاب خانه فضاي در توانستم نمي ديگر رفتم در طرف

 شان بسته در به نگاهي چشمي زير رفتم در طرف به قدمي چند رسيدم اول طبقه به رفتم پايين و كوبيدم ها پله روي را كفشهايم
 كرده بغل رامحكم خودش بود ايستاده پاركينگ وسط نادر شدم سرازير پاركينگ ي ها پله از و برگشتم آرامي به گرفت دلم كردم
 فرو خود در من به توجه بي شدم خيره او به و ايستادم پله آخرين روي خوردم يكه حالت آن از ديدنش از داشت زير يه سر و بود
 :گفتم و كردم جور و جمع را خودم بود رفته

 باشي ايستاده پاركينگ وسط تنها نبينم - 

 پله روي دوخت من به را اش خيره نگاه بگيرد خود به محبت از رنگي صورتش آنكه بي كردم تعجب نگاهش حالت از كرد بلند سر
 :گفتم و نشستم
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 شده؟ چي ديگه - 

 پ:گفت و آمد طرفم به نرمك نرم

 ان ديوونه اشون همه - 

 :گفتم و زدم پوزخندي

 بيشتر تو - 

 :گفت و نشست كنارم در

 ميشه حسوديم بهت وقتا گاهي - 

 اي ديوونه گفتم - 

 نديدن منو بس از مردم - 

 گفتم و سربرگرداندم

 خلي خدا به - 

 :گفت و شد خيره معلومي نا نقطه به

 بودي؟ كجا نادر بگه مادرم راومدي؟يا دي چرا بپرسه ازم بابام بار يه آرزومه - 

 :گفتم و شدم بلند بود شده پنهان غم از غباري زير صورتش كردم نگاهش

 آيد گرفتار مصيبتي به كه داند كسي عافيت قدر اينكه كما اي ديوونه تو - 

 :دادم ادامه و شدم خم

 كن استفاده خدادادي نعمت اين از پسر - 

 پاركينگ خلوت فضاي سينا كودكانه صداي ريخت فرو قلبم خورد گوشم به دري شدن باز صداي انداخت زير به وسر زد پوزخندي
 شكافت را

 برم خوام مي خاوم نمي - 

 :كشيد فرياد شادي با پيچيد پاگرد از كه سينا چرخيدم ها پله طرف به لرزاند را پشتم ها پله روي پيش شدن كشيده صداي
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 جمعيد تون همه دونستم مي - 

 دست سينا بنشيند آن روي سحر اندام طرح تا بود ديوار به نگاهم كوبيد مي ام سينه در را خودش قلبم كشيدم مي نفس كندي به
 :گفت و كرد دراز طرفم به را كوچكش

 اومدم نادر از ديرتر بازم - 

 از زودي به قلبم كردم احساس بود آمده در رقص به ديوار روي سحر اندام گرفتم را سينا دست دوختم چشم ديوار به كه همانطور
 از وقتي شدم خم آرامي به من ميشد تكرار مغزم در امد مي فرود نرمي به ها پله روي كه پايش صداي ايستاد خواهد باز جركت
 سينا انداخت زير به سر و زيد دندان به لب سحر زدم سينا دست بر اي بوسه شدم خيره چشمانش به كه همانطور پيچيد پاگرد
 :گفت و كشيد عقب را دستش

 كني؟ مي چيكار - 

 :گفتم و كردم بلند زمين از و كشيدم آغوش به را سينا سرعت به برگشت عقب به نادر

 كنم بغات ميخوام چي هيچ - 

 :گفتم ام نكرده سالم هنوز امد يادم كه هم من كرد سالم و شد بلند جا از سحر ديدن با نادر

 سالم - 

 ببخشيد... سالم... سالم - 

 :گفت و كرد نگاهم حيرت با نادر رفت باال ا پله از دو حالت به و برگشت

 شد؟ چي - 

 :گفتم و انداختم باال را هايم شانه

 !سادگي همين به رفت - 

 مي خوشي از چشمانم كردم احساس كردم نادر به نگاهي بود نشسته دلم در ناپذيري وصف شادي گذاشتم زمين روي را سينا
 :گفتم و زدم لبخندي درخشد

 بيكار آقايون اجازه با - 
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 به فهميد را حركتم معني او دانستم مي زدم لبخندي شدم مي رد كه درشان مقابل از امدم باال ها پله از و كشيدم سينا سر بر دستي
 .همينطور هم من يعني او حركت معني كه بودم كرده خوش دل اين

 نگاه رو پسره اين((گفتند مي هم به نگاه با مردم بود شده گم ها ماشين بوق هياهوي در شهر كشيد مي نفس دنيا زدم بيرون در از
 :گفتم و انداختم لبن احمد مغازه داخل را خودم خوردند مي حسرت من بر و)) شده عاشق كنين

 سيگار نخ يه - 

 شد عرض سالم - 

 :گفت چاپلوسي با دادم را سالمش جواب تلخي به

 گيري؟ نمي ما از سراغي - 

 :دادم جواب تمسخر با

 تون سايه زير هستيم - 

 :داد ادامه من لحن به توجه بي

 باشه؟ چي هستم شما احوال جوياي هميشه من البته - 

 كنه نمي فرقي داري لطف شما - 

 :گفتم و برداشتم نخ يه گرفت طرفم به را سيگاري بسته

 آتيش - 

 بيرون ام بيني سوراخ از و بلعيدم را غليظش دود زدم سيگار به پكي كرد وروشن گرفت آن زير را فندكش بردم لب به را سيگار
 :گفتم و افتادم راه به در طرف به و انداختم ترازو در توماني پنجاه يك دادم

 كردي بابام به كه خدمتي جاي به خودت واسه اشم بقيه - 

 ما فربد آقا - 

 در را پارك جهت خالف راه و زدم سيگار به ديگري پك)) كردي غلط(( غريدم لب زير نشنيدم را صدايش ديگر آمدم بيرون در از
 .گرفتم پيش
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 6 فصل

 سحر ديدن شوق بستم چشم آزرد را چشمانم روز روشنايي كردم باز چشم لرزيد دلم نشست گوشم در كه ساعت زنگ صداي
 فرياد من ديدن با امد بيرون اتاقش از هم فرناز زدم بيرون اتق از و شدم بلند سرعت به كرد باز را چشمانم كشيدنش نفس شوق

 :گفت و دويد دستشويي طرف به و زد كوچكي

 اولم من دفعه اين - 

 :گفتم و دادم تكان سر

 كردي؟ فرار دستشويي قحطي از مگه ات نديده توالت سر توي خاك - 

 شدم آشپزخانه وارد داد را سالمم جواب سنگيني به كردم سالم و كشيدم هم در چهره آمد بيرون آشپزخانه از پدرم

 مامان سالم - 

 بدم چايي شستي صورتتو و دست بخير صبح سالم - 

 نه هنوز - 

 :گفتم و كوبيدم در به ضربه چند و رفتم دستشويي طرف به آمدم بيرون اشپزخانه از

 باش زود - 

 باشم راحت خوام مي توانم خوبه - 

 باشي راحت دستشويي تو كه همونه لياقتت - 

 :گفت و امد بيرون اي پيروزمندانه بالبخند فرناز و شد باز در

 گيه سوخته دماغ از اينم - 

 :گفتم و كشيدم هم در چهره - 

 گمشو برو - 

 هه...هه - 

 :گفت و دويد بهسرعت و آوردم باال را دستم
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 نداري شو عرضه - 

 :گفتم شدم دستشويي وارد كه همانطور

 دستشويي بديد نديد - 

 را سرم شوم اماده تا رفتم اتاقم به و كشيدم خوردن از دست زود خيلي دارم تهوع كه كردم احساس نشستم كه صبحانه ميز سر
 گفتم خودم به و كردم سنگين سبك رمغزم د انرا كمي كردم براندازش خوب آوردم بيرون اي قهوه بلوز يك كردم كمدم داخل

 نگاهي آينه در شد تمام كه كارم شدم موهايم كردن مرتب مشغول و ايستادم آيينه روبروي كردم تعويض را لباسم)) خوبه همين((
 :گفتم لب زير انداختم خودم به

 پسر امكاني عالم شاهكار خدا به - 

 :گفت و كرد گرد را چشمانش ديدنم با ميكرد مرتب را اش مقنعه و بود ايستاده اتاق وسط فرناز بستم را در و امدم بيرن اتاق از

 راهو؟ همه اين ميره كي - 

 ميشه پيدا باالخره يكي - 

 نكني؟ گير گلوش تو - 

 :گفتم و زدم لبخندي

 نكنه گير گلوم تو اون باشم مواظب بايد - 

 بده شانس بهش خدا - 

 :گفتم محزون لحني با و انداختم زير به سر رسيدم مقابلش به

 بده شانس منم به خدا - 

 :گفت و اورد پايين را صدايش

 داده - 

 :داد ادامه و زد لبخندي كردم نگاهش تيز

 بخواد دلش هم خيلي - 
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 نخواد؟ اگه - 

 :گفت آرامي به و شادي با

 خواد مي - 

 :گفت فرياد با و كرد اي خنده شدم خيره دهانش به تعجب با

 ايم آماده ما بابا - 

 اومدم پايين برو - 

 :گفت و برگشت رسيد كه در جلوي افتاد راه به بود انداخته جانم به كه آتشي به توجه بي فرناز

 آيي؟ نمي تو - 

 :دادم جواب اومدم خودم به

 اومدم چرا - 

 صورت روي نگاهم شدم كه پاركينگ وارد رفتم پايين ها پله از سالنه سالنه شدم كشيده دنبالش به من و رفت بيرون در از فرناز
 :گفت آرامي به و انداخت زير به سر من ديدن با كرد سكته سحر آسماني

 سالم - 

 خواهم مي سرسختانه كردم مي احساس من ميشدم تر نزديك رفتن به چه هر ماندن پاي نه و بود رفتنم پاي نه ميداد آزارم حسي
 كنم خفه خود در را خانه به رفتن شديد ميل

 به نگاهي كردند مكث دوازده و پنج روي ساعت هاي عقربه فنا سوي به من و ابديت سوي به آنها رفتم مي من و رفتند مي ها لحظه
 راه طول تمام افتادم راه به خانه طرف به و شستم را صورتم و دست كردم جمع را وسايل طمانينه با بود رفتن زمان انداختم ساعتم

 از ذهنم ترسيدم مي آنها جواب به انديشيدن از كه بود نشسته ذهنم در زيادي سئواالت بودم رفته فرو خود در و داشتم زير به سر
 گزيدنش دندان به لب از و نگاهش از سحر از حتي بود خالي چيز همه

 زدم زنگ و دادم تكان سر بود ايستاده روبرويم تسخيرنشدني عظمتي با خانه كردم بلند سر

 كيه؟ - 

 كن باز - 
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 شما؟ - 

 !كن باز فرناز - 

 نداري؟ كليد خودت مگه - 

 :گفتم حوصلگي بي با

 كن باز فرناز - 

 ساختمان داخل به قدم)) پسر تو برو(( زدم نهيب خودم به و گذاشتم هم بر چشم نداشتم را خانه به گذاشتن قدم جسارت شد باز در
 بسوزاند را تنم خانه آن هرم و كنم اهسته قدم ترسيدم مي گرفتم پيش در را سوم طبقه راه سرعت به و گذاشتم

 با فرناز كشيدم عميق نفس چند دادم تكيه ديوار به را دستم كوبيدم در به ضربه چند زدم مي نفس نفس رسيدم كه خانه در پشت
 كرد باز را در غرغر

 نداري؟ كليد مگه - 

 مـردي؟ مگه - 

 نه - 

 دارم مرض - 

 مريضخونه برو گفت و كرد كج را دهانش

 :گفتم و آوردم باال تهديد نشانه به را دستم

 باش گشادت دهن مواظب - 

 :داد جواب پررويي با

 نديدي آيينه تو خودتو دهن - 

 :گفتم و شدم رد كنارش از

 ندارم رو ات حوصله اصال امروز چون شي خفه بهتره - 

 جهنم به - 
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 گريه خواهد مي دلم چقدر كردم احساس افتادم تخت روي و شدم اتاقم وارد كشيد عقب دستم كنار از را خودش كردم نگاهش تيز
 كنترل را خودم كردم مي سعي توان تمام با حاليكه در و دوختم چشم غروب نشسته خون به آسمان به پنجره كنار باريك لبه از كنم
 باور دويد رگهايم در خنكي گذاشتم پنجره روي را دستم كف دويد هايم گونه روي و خورد سر چشمم گوشه از اشك قطره دو كنم

 بود شده عاشق من حقيقتا اما نبود كردني

 :گفتم عصبي لحني با شنيدم را در شدن باز صداي گذاشتم صورتم روي را دستم خورد اتاقم در به ضربه چند

 تو بيايي باشم داده اجازه نكنم فكر - 

 دونم مي - 

 بفرما پس - 

 شد مي خراب سرم روي پتك مثل پايش صداي

 بخوابي؟ خواي مي - 

 :گفتم و كردم فرناز به پشت و زدم غلتي

 بذارن مزاحما اگه - 

 بيرون بريم خوايم مي فردا ما بگم خواستم مي فقط رم مي االن - 

 سالمت به خب - 

 مياي؟ هم تو - 

 نه - 

 شد حيف - 

 ادامه ديد كه را سكوتم كرد مي دلتنگي اظهار نرفتنم از م برويم بيرون هم با خواست مي من از فرناز كه بود بار اولين كردم تعجب
 :داد

 مياد باهامون سحرم فردا - 

 لرزيد مي آشكارا دستانم و بود شده گرد چشمهايم شد كنده جا از قلبم
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 بمالم خاك به رو دختره اين دماغ و دادم پزتو حسابي فردا خواستم مي - 

 :پرسيدم لرزيد مي صدايم حاليكه در

 بريد؟ خوايد مي كجا - 

 دربند - 

 اومدم شايد كنم مي فكرامو - 

 :گفت شيطنت با

 بياري بدست رو بابا دل قبلش بهتره - 

 او كردم مي اثنات سحر به بايد فردا كشيدم مي نفس سختي به شدم طاقباز رفت بيرون اتاق از و شد بلند بگويم چيزي آنكه از پيش
 ام باخته او به را قافيه من كه باشد خوشحال خواستم نمي ندارد ارزشي كوچكترين برايم

 :زدم صدا بود ساكت جا همه رفتم بيرون اتق از بود پريده رنگم انداختم خودم به نگاهي آيينه در آمدم پايين تخت روي از

 فرناز - 

 :زدم صدا پيش از بلندتر نيامد جوابي

 فرناز - 

 :گفت و ايستاد در قاب در شد باز اتاقش در

 بله - 

 :گفتم ملتمس لحني با

 ريزي؟ مي برام چايي يه - 

 :گفت و زد لبخندي

 البته - 

 آورد خود به مرا تلفن زنگ صداي داشتم ذهن در بسيار هاي نقشه فردا براي بستم را چشمهايم افتادم مبل روي و رفتم پذيرايي به
 :گفتم و برداشتم را گوشي شد پذيرايي وارد چاي سيني با فرناز برخاستم زحمت به
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 بله؟ - 

 كجايي؟ هست معلوم تو بال و بله - 

 سالم عليك - 

 كجايي؟ هست معلوم تو چينن مي برنامه دارن ها كجايي؟بچه سالم- 

 ام خونه - 

 آي؟ نمي چرا اي خونه كه معلومه خدا خنگ فهميدم نمي وگرنه گفتي شد خوب آخ - 

 ندارم حال - 

 كشيم مي نقشه داريم فردا پارتي براي خره زرشك - 

 آيم نمي من - 

 چي؟ يعني - 

 همين يعني - 

 خوبه؟ حالت تو - 

 توپ توپ - 

 آم؟ نمي من كه چي يعني آخه - 

 كوه بريم خوايم مي فردا ما - 

 كي؟ با - 

 خانواده با - 

 كردي نمي ناپرهيزيا اين از كه تو كن ول - 

 ارزه مي امتحانش به - 

 بيرونم خانه از خواست مي پيش دقيقه چند است موجودي چگونه دختر اين(( انديشيدم خود با زد لبخندي انداختم فرناز به نگاهي
 ))ايم نگفته گل از نازكتر يكديگر به ما هيچگاه انگار كه زند مي لبخند چنان حاال و كند
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 بعد؟ واسه بذاري رو تجربه اين شه نمي حاال - 

 نكنم فكر - 

 ها شدي بچه - 

 ... خوام مي حاال بودم بچه - 

 رفت فرو گوشم در يخ مثل سعيد صداي كنم تمام را ام جمله آنكه از پيش

 گه؟ مي چي شهروز فربد - 

 كشيدم عقب را سرم

 ...الو...الو - 

 سالم - 

 آي نمي گه مي شهروز - 

 آره - 

 بياد خواد مي الدنم پسر چي يعني - 

 جدي؟ - 

 گفت پري آره - 

 شهروز به بده رو گوشي - 

 بله؟ - 

 بزن زنگ بهم آم نمي سعيد آقا خانم الدن اين خاطر به بيام بود قرارم اگر من - 

 :گفت چرخيدم فرناز طرف به كردم قطع را گوشي

 .نشه سرد چايي - 

 :گفتم برد مي لبم طرف به را آن كه همانطور و برداشتم را فنجان و شدم خم
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 نيستن؟ - 

 صالح امامزاده برن شه آماده مامان گفت اومد كه بابا نه - 

 :گفتم كشيدم مي نفس را چاي خوش عطر كه همانطور و داشتم نگه ام بيني زير را فنجان

 كنن دعا منم واسه كاش - 

 رفت آشپزخانه به و برداشت را سيني شد بلند فرناز

 مرور بودم كشيده فردا براي كه را هايي نقشه ذهنم در شدم كتابي زدن ورق مشغول و نشستم ميز پشت رفتم اتاقم به شام از بعد
 شده خيره ناملومي نقطه به كه همانطور بزنم بايد حرفي چه يا و بدهم انجام بايد حركتي چه خواهم مي چه دانستم مي دقيقا كردم
 :گفت شد مي اتاق وارد كه همانطور و كرد باز را در فرناز آمدم خود به خورد اتاق در به ضربه چند زدم ورق شدت به را كتاب بودم

 اجازه با - 

 :گفتم و دادم تكان سري

 شه نمي حاليت اجازه كه تو

 :گفت زد مي شانه را موهايش كه همانطور و ايستاد آيينه روبروي

 اخالق بد - 

 خواي؟ مي امضا سفيد چك يه - 

 :گفت و پريد تخت روي

 آي؟ مي باهامون فردا پس - 

 فردا نه فردا پس - 

 اي بهونه منتظر هم تو پس - 

 :گفت باشد گرفته مچ كه اين مثل و آورد راپايين صدايش

 سحره؟ خاطر به - 

 :گفتم و كشيدم موهايم به دستي ريخت فرو قلبم
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 گه؟ مي كي نه - 

 :گفت و كشيد دراز تخت روي

 چشات - 

 فضولي؟ مگه نه سنه رو تو اصال كرده غلط - 

 :گفت و زد نيشخندي

 بود درست حدسم پس - 

 بيرون برو پاشو اهللا يا - 

 خونه به آورديم رو آقا عشق چونه نه زديم چك نه بده مگه - 

 :گفتم تشر با

 گمشو پاشو - 

 آوردي نوبرشو انگار هم تو خوبه - 

 :گفت و پريد پايين تخت روي از

 گمشو پاشو گمشو پاشو كنه خرم تونه مي كنه مي فكر - 

 نيستي خر كه نه - 

 بيشتر تو - 

 فرناز بيرون - 

 :گفت اي خودراضي از لحن با

 آد؟ مي داداشم پرسيد زد زنگ سحر بگم خواستم فقط رم مي - 

 :داد ادامه و گرفت تازه جان من مشتاق صورت ديدن با برگشتم فرناز طرف به

 آره گفتم منم - 
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 :پرسيدم و آمد در صدايم زحمت به بود آمده بند نفسم

 مهمه براش مگه - 

 ديگه پرسيده كه مهمه حتما دونم مي چه من - 

 :گفتم و كردم گره دست با را موهايش

 خب؟ - 

 ديگه برو راه بابا مخ رو پاشو بياي خواي مي اگه خب كه خب - 

 :گفتم باشم خلسه در اينكه مثل

 آم مي - 

 هپروتي زودتر - 

 نيستي بلد كه گمشو حاال آم مي كه گفتم - 

 ديگه گمشو - 

 نظرم در سحر صورت برده؟ احساسم به پي چگونه رناز بفهمم توانستم نمي كردم نمي باور افتادم تخت روي رفت بيرون كه در از
 را خود قابليت بايد حاال كنم لمسش توانستم مي كه نزديك آنقدر كردم مي احساس نزديكتر و نزديك خود به را او شد مجسم
 فاصله ساعت هاي عقربه اندازه به او و من نشست لبهايم روي لبخند نداشتم برخاستن قدرت دادم خود به تكاني دادم مي نشان

 :گفتم خود به داشتيم

 نيست خواب وقت حاال فربد شو بلند - 

 بايد ميدان اين و گوي اين حال بودم كرده ريزي برنامه ذهنم در ثانيه چند عرض در را چيز همه شدم بلند و كردم جزم را عزمم
 رفتم مي سرنوشت استقبال

 :گفتم لب زير انداختم خودم به نگاهي آيينه در بار آخرين براي

 پسر برو - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  215 

 پا آن و پا اين كمي بشوم آشپزخانه وارد خواستم مي بود مشغول گاز كنار در مادرم انداختم آشپزخانه به نگاهي رفتم بيرون در از
 كاناپه روي پدرم رفتم پذيرايي طرف به ماسيد لبم روي لبخند سربرگرداند و كشيد هم در چهره زدم لبخند برگشت طرفم به كردم

 :گفتم و كردم جمع را نيرويم گرفتم قوت زد لبخند و كرد نگاهم فرناز بود داده لم

 سالم - 

 :گفت و كرد غنچه را لبش لغزيد فرناز صورت روي به نگاهم شدم شل داد را سالمم جواب سردي به

 بشين - 

 افتادم مبل روي

 ميده؟ چي - 

 :داد جواب فرناز

 مستنده برنامه يه - 

 داره مستند برنامه فقط تلويزيونم اين - 

 بابا؟ نه مگه جالبه - 

 :داد جواب سنگيني به

 آره - 

 :گفتم داشت من به پشت كردم نگاه پدر به بگو چيزي كرد اشاره ابرو با كرد نگاهم فرناز

 شد؟ درست حبيبيان آقاي ماشين بابا راستي - 

 :داد جواب كتد نگاهم آنكه بي

 آره - 

 :گفت لب زير انداختم فرناز به نگاهي بودم كرده تعمير آنرا خودم بود احمقانه غايت به سئوالم

 بود خوب - 

 :گفت دوباره زدم لبخندي استيصال روي از
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 بگو بازم - 

 :گفتم نفهمد پدر كه طوري

 بگم؟ چي - 

 بگو - 

 :گفتم بلند صداي با

 چيه؟ مورد در اش برنامه - 

 :گفت فرناز نكرد توجه اصال پدر و بگويد پدر تا ايستاد فرناز

 آمازونه مورد در - 

 كنيد زيادش ميشه بابا - 

 با فرناز نشست و كرد من به پشت شد قرص دلم آمد مادرم بودم درمانده بكنم بايد چه دانستم نمي كرد زيادش كالمي هيچ بي
 عصبانيت با و شد خيز نيم پدرم كردم خاموش را تلويزيون و برداشتم را كنترل شدم بلند كردم مي كاري بايد كرد نگاهم تعجب
 :گفت

 كني؟ مي چيكار - 

 :گفتم و آوردم باال را دستهايم

 بزنم حرف خواستم مي لحظه يه - 

 خود بي - 

 :گفت و انداخت جلو را خودش فرناز

 گه؟ مي چي ببينيم بذارين بابا - 

 بسوزونه ديگه آتيش يه ميخواد بازم حتما بگه ميخواد چي - 

 :گفتم ملتمس لحني با

 !بابا - 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  217 

 :گفت سردي با مادرم

 بزنه حرف بذار - 

 :گفتم و انداختم زير به سر شد خيره من به و نشست كاناپه روي پدر

 ميخوام معذرت من - 

 :دادم ادامه شد آب يخش كرد نگاهم مادرم

 ميزدم رو حرفا اون ديشب نبايد متاسفم - 

 گرفت تازه جاني پدر

 گفته دروغ كه كرد اعتراف خودش ديدي خانم ديدي - 

 :گفت تشر با مادر

 كنه مي خواهي معذرت كه بيني مي - 

 بود گرفته لجم كردم نگاه فرناز به

 ...گي نمي تو سوخته پدر - 

 :دويد پدرم حرف ميان به فرناز

 ببخشين شما بابا - 

 ...آخه - 

 پشيمونه كه بينين نمي بابا - 

 زد لبخند دوختم مادرم به را نگاهم

 ببخشينش آقا بله - 

 :شد بلند پدر صداي زدم چشمكي كرد نگاهم خنده با باز فرناز بود سكوت لحظاتي گرفت آرام پدر

 ...اما بخشيدمش مي شايد بود كارش يه همين اگه - 
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 :گفتم سازي ظاهر با

 كردم تلخي اوقات باهاتون ندادم گوش حرفتون به اومدم دير شبا كردم اذيتتون حسابي كه ماهيه چند االن دونم مي دونم مي - 
 ببوسم رو دستتون بذاريد اصال ببخشيد

 :گفت و كشيد عقب را خودش رفتم پدر طرف به

 بريز گردو دامنمون تو نه بشكن رو سرمون نه خواد نمي - 

 :گفت من از حمايت به مادرم

 داره ام بچه برخورده طرز چه اين آقا - 

 داره اي نقشه يه اين مطمئنم شناسم مي رو جونور اين من خانم - 

 :وگفتم كشيدم هم در چهره

 دارين شك آدم به هميشه شما اي نقشه چه - 

 خواي مي عذر و اومدي مدت همه اين از بعد كه چطوره نيست نقشه اگه - 

 گذشت سرم از فكري بود نگران انداختم فرناز به نگاهي

 از رو خوب كه مونده ام واسه عقل اونقدي حال هر به كردم فكر و نشستم گه مي راست ديدم زد حرف باهام كلي حبيب شب اون - 
 بدم تشخيص بد

 دي؟ مي گوش كي حرف به تو تو - 

 :گفت مادرم كنم باز دهان آنكه از پيش

 پشيمونه گه مي ام بچه كه بيني مي مياري نه اينقدر چرا آقا - 

 چشمانم در دنيا خواهش تمام بود او نوبت ديگر حاال كردم نگاه فرناز به اش شانه روي از كشيد آغوش در مرا و آمد طرفم به مادرم
 :گفت و كوبيد هم به را دستهايش شد بلند خواند را نگاهم كردم جمع

 كنم مي خواهش بابا آشتي آشتي - 

 :گفت خودسري با بود منگنه در پدر
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 نه - 

 :گفت بغض وبا كشيد هم در چهره فرناز

 ببينيم رو آسايش رنگ نبايد خونه اين تو ما - 

 كرد اشاره پدرم به اخم با مادرم

 فرناز خاطر به فقط - 

 :گفتم دل در حاليكه در كشيدم آغوش در را پدر)) است قهاري بازيگر عجب دختره اين(( انديشيدم خود با

 .))گيرم مي رو حالت گذشت پل از خرم اينكه محض به شده تموم چي همه ما بين نكن فكر است تله الي دمم فعال((

 :گفت اي كودكانه شعف با فرناز

 بگيريم جشن بايد كنون آشتي خاطر به - 

 :گفت پدر

 نذارين دستم رو خرج ديگه اوه - 

 :گفت لبخند با و كرد نگاهم فرناز

 ريم مي داريم كه ما بخوريم نهار بيرون شما با فردا نهار نه خرج - 

 كرد تاييد هم مادرم

 كنين مي خودتونو كار هميشه شما - 

 قبوله؟ پس - 

 كني مي ورشكست رو من دختر دونه يه تو - 

 ام ورشكسته باباي قربون - 

 :گفت كه خواندم نگاهش از كردم تشكر او از نگاه با كرد نگاهم

 نداره قابل - 
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 :گفتم و بردم فرو گوشش در سر نشستم فرناز كنار

 بود؟ چطور - 

 :گفت و گزيد دندان به لب

 !هيس - 

 نداشتم احساسم كتمان در سعي انديشم مي چه به دانست مي كه او حاال بود شده دريده خجالتم پرده

 :پرسيدم

 هست؟ يادت كه قولت - 

 :گفت آرامي به

 ؟ هولي چقدر تو - 

 :گفت لب زير كشيدم موهايم به دستي و خنديدم

 كنه مي نگامون مامان - 

 او؟ به رسيدن تا ساعت چند مانده؟ فردا تا چقدر بود برپا عشق از شوري قلبم در حاليكه در شدم خيره تلويزيون به و بستم فرو لب
 جلو به را زمان قوا تمام با خواست مي دلم گذرند مي كند چقدر لحظات كشيدنش نفس تا صدايش شنيدن تا ديدنش تا نفس چند
 بكشم فرياد كنم رو زير رو دنيا رسيدن به رو خورشيد به رو بچرخانم بچرخانم انگشتم نوك روي بر و بگيرم را زمين دادم مي هل

 كند كف دهانم كه آنقدر و بزنم حرف خواست مي دلم بزنم عقب غربت هاي كوچه پس تا را پاييز و بگيرم را بهار دستهاي بخندم
 كجي دهن من به و بود زده چمباته شهر كرده يخ تن روي بر شب شهر بگيرم سرسام كه بشنوم آنقدر و بشنوم و بشنوم خواستم مي
 بود؟ كجا خورشيد پس دوختم آسمان به چشم كرد مي

 چشم سرخورده خورد شب سياهي به چشمم وقتي و پريدم خواب از بار چندين بردم سر به تشويش و التهاب در سحر به رسيدن تا
 به كه نگاهم كردم مرتب را رختخوابم بار اولين براي بود خواب هنوز خانه شدم بيدار خواب از هميشه از زودتر صبح بستم فرو

 :گفتم لب زير گرفت ام خنده افتاد تخت

 .زندگي بخير صبح - 
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 من به. فشرد نمناكش بازوان ميان در مرا. گرفت بر در مرا عشق از اي هاله چون آب. كردم باز را دوش. رفتم حمام به صدا سر بي
 بر كه بود عشق اين. كردم بلند سر. زدم كنار پيشاني روي از را موهايم. داد سر انگيز طرب نوايي گوشم در و گفت آمد خوش
 .لرزاند را وجودم سحر ديدن تصور. كردم تازه نفسي و كردم خم سر. باريد مي صورتم

. ايستادم آيينه روي روبه و پوشيدم و كردم انتخاب وسواس و دقت با را لباسهايم. خزيدم اتاقم درون به آرام شد، تمام كه استحمامم
 .بودم رفتن آماده. كشيده اتو و صاف. كردم تميز را كفشم. زدم ادكلن. زدم ژل و دادم حالت موهايم به

 :گفتم لب زير. شنيدم را مادرم و پدر خواب اتاق در شدن باز صداي

 .شدن بيدار_

 :گفتم. ببيند مرا كسي خواستم نمي. خورد اتاقم در به ضربه چند

 .بيدارم_

 گوش. كرد خواهند شك حتما ببيند، مرا اگر انديشيدم، خود با. نشستم صندلي روي. زد مي صدا را فرناز كه شنيدم را مادرم صداي
 همه اين از. انداختم خود به نگاهي آيينه در. بود جوش و جنب در خانه. بودند شده بيدار همه. دادم گوش صداها به و كردم تيز را

 :گفت مي كه شنيدم مي را مادر صداي. كشيدم خجالت بودن، هول و دستپاچگي

 .كن صداش جان فرناز نشد بيدار چرا فربد_

 خودم از. زد خشكش من ديدن با اما شد، باز فربد گفتن براي دهانش. كرد اتاق داخل در سر فرناز. شد باز اتاقم در بعد لحظاتي
 :گفت بهت با. آمد بدم

 بيداري؟_

 .آره_

 :گفت بهت همان با

 اي؟ آماده_

 آره_

 .بخور صبحونه بيا_

 اين؟ آماده شما_
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 .شيم مي آماده_

 .آم مي االن بگو،_

 :گفتم لب زير. انداختم خودم به نگاهي. بست را در و داد تكان سر

 .شدم عجيب انقدر يعني_

 :گفت فرناز به خطاب كه شنيدم را مادرم صداي

 .بياد گفتي مي_

 سالم و شدم آشپزخانه وارد. بودند نشسته آشپزخانه ميز دور همه. رفتم بيرون اتاق از. ديد خواهند مرا آنها هرحال به. شدم بلند
 :گفت مادرم. چرخيد طرفم به سرها. كردم

 .شده ام آماده اتونه، همه از زرنگتر پسرم بابا_

 :گفتم و نشستم ميز پشت. باختم مي را قافيه نبايد

 .ده نمي نهار آدم به بابا كه هميشه_

 :پرسيد پدرم. شدم خوردن مشغول اشتها با. شد راحت خيالم. بود نكرده تعجب كسي او جز. كردم نگاه فرناز به

 زدي؟ زنگ سحر به_

 .منتظره گفت آره_

 :پرسيدم

 مياد؟ اونم مگه_

 .آره_

 :گفتم ساختگي حالتي با

 .راحتيم امروز ماگفتيم اَه_

 :گفت مادرم. شدم بلند صندلي روي از نكنم نگاه فرناز به سعيكردم

 .بزنن بهم اگه بده. بودن گذاشته قراراشونو فرناز با قبال
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 :گفتم و كشيدم درهم چهره

 .اومدم نمي من هست اونم گفتين مي اگه_

 :گفت خونسردي با پدرم. شد راحت خيالم. رفت بيرون آشپزخانه از فرناز

 .نياي توني مي االنم_

 :گفتم. ريخت هري قلبم

 .بدم دست از رو خوب نهار يه ممكنه نخير،_

 :گفت و زد صدايم پدر بروم بيرون آشپزخانه از آنكه از پيش. دادم مي دست از را امروز ماندم، مي بيشتر اگر. شدم بلند

 :گفتم مادر به رو گرفتم پدر از را كليد.ماشين تو بذار ببر رو وسايل بگير رو كليد بيا فربد،_

 ببرم؟ چي_

 :گفت و گرفت طرفم به را چاي فالسك

 .آريم مي خودمون هم اش بقيه دار، ورش انباريه تو اندازم زير. يخ آب فالسك اونم. چايي فالسك اين_

 :گفتم و بردااشتم را آب فالسك

 .ببرمشون باال بيام خواين مي_

 .آريم مي خودمون اس، ميوه يكم نيست، زيادي چيز نه_

 .كرد نگاهم. زد مي گره را روسريش فرناز. رفتم اتاقش طرف به بود باز نيمه فرناز اتاق در.رفتم بيرون آشپزخانه از

 داري؟ كاري_

 :دادم جواب و انداختم زير به سر

 .نه_

 رنگ صورت به نگاهي آيينه در. خواستگاري بروم بود قرار انگار. داشتم غريبي دلشوره. چرخاندم اطراف به سري. رتم اتاقم به
 را افكارم رشته فرناز صداي» .رفتي دست از باالخره سرت، تو خاك«گفتم، لب زير. كردم تعجب خودم ديدن از. انداختم ام پريده
 .كرد پاره
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 اومدي؟_

 :گفتم و گذاشتم آيينه در عكس قلب روي را انگشتم

 .شد شروع پسر، برو_

 ديدن شوق رفتم بيرون كه در از. افتادم راه و برداشتم فرناز اتاق در پشت از را فالسك. كردم قفل را اتاقم در. آمدم بيرون اتاق از
 را خودم نفهميدم. شد مي تر سنگين سينه در قلبم آمدم مي زير به كه پله هر. شدم سرازير ها پله از نرمي به. لرزاند را پشتم سحر

 منتظر رل پشت و گاشتم اتومبيل در را ها فالسك. بود پر پريشان افكار از انبوهي از ذهنم كه حالي در. رساندم پاركينگ به چگونه
 .دوختم ها پله به آيينه از را نگاهم. كرد مي تابي بيي سنه در دلم. نشستم آمدنش

. چسبيدم محكم دست دو با را فرمان. گرفت نفسم. آمد پايين ها پله از بود، لبريز خنده از صورتش كه درحالي فرناز دوشادوش
 برهم چشم. آمد مي فرود مغزم روي درست قدمش هر. آمدند اتومبيل طرف به.شد خواهد كنده جا از زودي به قلبم كردم احساس
 :گفت كه شنيدم را فرناز صداي. نداشتم را چشمهايم كردن باز جسارت. شنيدم را در شدن باز صداي. گذاشتم

 .شو سوار_

 .زد هستيم در چنگ گرمش، صداي. كنم تحمل را حضورش سنگيني توانستم نمي

 :دادم جواب لرزان صدايي با و كردم جمع را قوايم تمام

 .سالم_

 .قرار بي نبضم و بود تاب بي قلبم داشت جريان رگهايم در سرعت به خون. دويد مي گردن روي نفسهايش هرم. انداختم زير به سر

 .برداشتي رو زيرانداز_

 مسلط خودم به كردم سعي. كرد نگاهم بود، كرده پر خنه را صورتش خنده كه درحالي فرناز. داشت زير به سر كردم نگاه آيينه از
 :دادم جواب. باشم

 .آره_

 كردم احساس. شد خيره بيرون به پنجره از و برگرداند سر خورد گره هم به كه نگاهمان. كرد بلند سر. كردم نگاهش آيينه از
 :گفت غرولند با فرناز. شدم خيره رو روبه به است تر نرم ديروز از رفتارش، طرز و نگاهش حالت صورتش،

 .آن نمي چرا اينا_
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 .شمردن به كردم شروع. رفت ها پله طرف به و شد پيا اتومبيل از

 ...شش پنج،.....دو يك،_

 :گفت و كرد اتومبيل داخل را سرش فرناز

 برداشتي؟ رو زيرانداز گفتي_

 .كردم نگاهش چپ چپ

 .برداشتي بابا خب_

 :گتم. آمد مي پايين ها پله از مادرم. كردم نگاه آيينه از

 .اومدن_

 :گفتم فرناز به خطاب. آمد مي سرش پشت هم پرم. كنم نگاهش شرم احساس بي تا كردم پيدا فرصتي من و برگشت عقب به سحر

 .كن باز درو برو_

 من؟ چرا_

 .برم من خواي مي_

 :گفت و كشيد درهم چهره

 .رم مي_

 :گفت نرمي به سحر. نشست عقب صندلي روي مادرم

 .سالم_

 .شد دير ببخشيد سالم_

 .كنم مي خواهش_

 :گفتم مادرم به خطاب

 .ببند رو در مامان_
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 طرف در و بست را در فرناز. نشست كنارم پدر. رفتم بيرون پاركينگ از و كردم ته سرو را ماشين. گرفتم عقب دنده. بست را در
 پيچيدم كه اصلي خيابان به. آمد مي رنگش مهتابي صورت به اي قهوه رنگ چقدر. كردم نگاهش آيينه از. نشست سحر ديگر

 :پرسيدم

 ديگه؟ كوه_

 :داد هياهوجواب با فرناز

 .البته_

 هراز نگاهم. دادم نشان رانندگي در غرق را خود و گرفتم خود به خونسردي ظاهر. كردم روشن را آوردمضبط فشا گاز روي كمي
 .نداشتم وجود برايش من انگار. زد مي حرف فرناز با آرامي به يا بود بيرون نگاهش يا سحر. خورد مي سر آيينه روي گاهي چند

 .انيشيدم مي ديگر ساعتي به بودم، رفته فرو خود در كامال كه درحالي من دو مي حرف بلند بلند پدرم

 بود؟ خواهد من آن از امروز آيا كه اين به_

 ارتباط براي خود او كه اي لحظه تا. نكنم نگاهش ديگر گرفتم تصميم. كوبيد مي هم در را روياهايم كاخ بنيان سحر سرد رفتار
 كه جمالتي. دادم مي فشار تر محكم را گاز پدال لحظه هر. بودم عصبي و سرخورده شدت به. شود قدم پيش من با كردن برقرار
 بيرون خلسه از مرا مادرم صداي. كشيدم مي سياه خط آنها روي و كردم مي مرور ذهنم در بگويم، سحر به تا بودم كرده آماده
 :كشيد

 .جان فربد يواشتر_

 .انداختم مادر به نگاهي آيينه از

 .برسيم كوه به حتما خوايم مي ما_

 :گفتم و كشيدم درهم چهره

 .رسيم مي_

 :گفت بلند صداي با فرناز

 .يواشتر امانته، مردم دختر اين داداش. كوه به نه منتهي البته،_

 :دادم جواب تلخ لحني با
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 .بله_

 مي تر نزديك خود مقصد به لحظه هر و گذاشتيم مي سر پشت را ها خيابان. رفتم فرو خود در دوباره و كردم كم سرعتم از كمي
 رساندم مي كوه به را آنها نبود، احساسم رفتن لو از ترس اگر. باشم خودم اتاق در خواست مي دلم. برگردم خواست مي دلم. شديم

 .گشتم مي باز خودم و

 ». است هميشگي زمين و دارد ادامه زمان«  آنديشيدم مي خود با. كردم مي قوت و آرامش احساس. نشست چشمانم در كوه

 كنار در و سحر با كه را روزي خواستم نمي. شدم خيره رو روبه به و سربگرداندم. كرد مي نگاهم. انداختم سحر به نگاهي آينه از
 :گفت و كوبيد بهم را دستهايش فرناز. كردم پارك را اتومبيل. بدهم دست از سادگي به هستم، سحر

 .شيم پياده_

 و برداشتم را چاي فالسك كردم، قف را اتومبيل در شدم، پياده رفته فرو خو در اي چهره با. شد پياده اتومبيل از سرعت به خود و
 .افتادم راه به و گرفتم خود به مغروري و خونسرد ظاهر

. كردم نگاه سحر به سر پشت از. انديشيدم مي قله به و بودم دوخته كوه به را نگاهم. آمد مي مضحك و گيج نظرم به اطراف هياهوي
 به و بود شده آويزان پدر از مادرم. شدم خيره مادرم و پدر به. دويد لبهايم روي بر كمرنگي لبخند. رفتند مي فرناز دست در دست
 بي نگاهم. لرزيد دلم» ....  و من آينده تابلو اين«  كه، گذشت ذهنم از انديشه اين لحظه يك براي. كشيد مي باال را خودش زحمت
 گليمت از پاتو بسه، ديگه«  زدم، نهيب خود به و كشيده درهم چهره. برگرداندم سر. خورد سر سحر خندان رخ نيم روي بر اختيار
 كه حاالم نيست، مهم گفتيم زدي سبز چراغ بهش شدي تر خر. نداره عيب گفتيم اومد، خوشت ازش شدي خر. نكن دراز بيشتر
 » پسر؟ فهميدي. باشه دوستيم اگه. اس ساده دوستي يه فقط اين. بگم چي آخه...سرتو به زده ديگه

 .داداش باش زود_

 :گفت و كشيد را دستش سحر. برويد شما كردم اشاره

 .آن مي خودشون مسلما. بريم بيا_

 :گفت سماجت با. انداخت سحر به نگاهي و كرد من به نگاهي فرناز

 .ببرم من بده رو فالسك_

 :گفتم مغرور و خودراضي از لحني با

 .آرمش مي خودم_
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 برخورد طرز از شدت به كه درحالي. نداشتم را اش حوصله. زد رويم به لبخندي. رسيدم فرناز نزديك به. بود افتاده پيش سحر
 :پرسيدم بودم ناراحت سحر

 چيه؟_

 .هيچي_

 دي؟؟ مي نشون چي واسه دندون_

 :گرفت جبهه فرناز

 شدي؟ سگ چرا تو_

 .شو خفه_

 .شدي خشگل خيلي بگم خواستم مي فقط_

 .برو و بكش راهتو گفتي كه حاال_

 :گفت يكنفر. شدم رد كنارش از. بود ايستاده سحر

 خواي؟ مي كمك_

 فرناز به و بود ايستاده خيالي ي با. كردم نگاه سحر به و برگرداندم سر. كرد مي نگاهم جواني دختر. بگشتم صدا صاحب طرف به
 :گفت دوباره جوان دختر. كرد مي نگاه

 خواي؟ نمي همسفر_

 :گفتم طعنه با

 .دارم معرفتشو بي دونه يه خودم. ممنون_

 .دونه نمي رو تو قدر كه لياقته بي چقدر_

 :گفت غرولند با. بود رسيده ما به فرناز

 .بخورتت خواد مي پررو_
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 :گفتم باليدم مي خود به كه درحالي. كردم مي رضايت احساس

 .ديدي رو موردش يه فقط تو_

 چهره. رفتم وا آفتاب در برف مثل. نداشتم وجود برايش اصال من انگار. شد چندشم كه بود خيال بي آنقدر. انداختم سحر به نگاهي
 .افتادم راه به و كشيدم هم در

 قله به اوج، به نهايت، به تا رفتند مي همه رفتند، مي همه. بود نشسته جايش سر استوار و محكم نيافتني دست عظمتي با كوه
 .رساندم مادرم و پدر به را خودم. رفتند مي باال يكديگر دست در دست سحر و فرناز.برسند

 .مامان احوال_

 :گفت زنان نفس نفس

 پارك؟ بريم شد نمي_

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس

 .پارك بريم خوبي اين به هواي. كن استفاده طبيعت از_

 طبيعته؟ كجاش سخت سنگ اين_

 .اي سليقه بي كه واقعا_

 :دادم ادامه شيطنت با و انداختم پدر به نگاهي نيم

 ...است بيان به حاجت چه است عيان كه چيزي البته_

 :گفت بخورد فرو را اش خنده كرد مي سعي كه درحالي و گزيد دندان به لب مادرم. افتادم خنده به و گذاشتم كاره نيمه را ام جمله

 !فربد_

 :گفت تشر با پدرم

 كردي؟ شروع دوباره! سوخته پدر_

 :گفتم و زدم چشمكي

 گم؟ مي دروغ مگه_
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 :گفت و زد لبخندي هم پدر. افتد خنده به مادرم

 .شي نمي آدم تو_

 .باحاليه عالم چه انسانيت عالم از خبر بي عالم اين دونيد، نمي كه آخ_

 :گفت خوشحالي با فرناز. افزودم سرعتم به و كشيدم درهم چهره. رسيدند ما به هم سحر و فرناز

 .خوبيه هواي چه. شلوغه چقدر_

 .لرزاند را پشتم و رفت فرو سرم پشت تيره به سحر صداي

 .برسم قله به خواد مي دلم_

 :گفت مادرم

 .راه همه اين اوه_

 .آد مي در تنش از خستگي باال اون برسه وقتي آدم_

 .خواد مي نفس اونجا تا رفتن_

 .بكشي نفس رو دنيا تمم توني مي برسي وقتي_

 .حرفاست اون از ديگه اين_

 :داد جواب سحر جاي به پدرم

 .داره رو مزه ترين شيرين رسيدن. خانمه سحر با حق_

 .قشنگيه تعبير اين بله_

 :گفتم لب زير و كردم كج را دهانم

 شه؟ مي حاليت رسيدن آخه تو...برسي وقتي

 :گفت هياهو فرنازبا

 قله؟ تا بريم_
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 :داد جواب مادرم

 .دارم رو رفتن قله تا نفس من مگه نه_

 بريم؟ ما_

 دوتا؟ شما_

 .تا سه ما_

 .بيد باشه آها_

. باشم داشته عاطفي رابطه او با خواهد مي دلم و دارم دوستش بفهمانم او به باشم، سحر با ام آمده مثال چه؟ من پس «گفتم؛ خودم با
 ».بمكم سماق و كنم گز را كوه شده؟تنهايي نصيبم چه حاال اما

 :پيچيد كوه در مادرم صداي

 !فربد_

 :گفت و داد تكان هوا در را دستش. برگشتم عقب به

 .وايستا_

 :پرسيد فرناز. بود مغرور و صبور چه. دوختم كوه سينه به را نگاهم. نشستم سنگي تخته روي و كشيدم كناري به را خودم

 شدي؟ خسته_

 :دادم جواب و كردم نگاهش

 .نه_

 :گفت مادرم

 باال؟ بري مي رو دخترا جان مامان_

 :گفتم ناراضي لحني با

 من؟_

 :گفت عامرانه پدر
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 .رن مي خودشون توني نمي اگه_

 :گفت نرمي به سحر

 .بريم تونيم مي خودمون. شيم نمي ايشون مزاحم_

 :دادم ادامه لحن همان با و برگرداندم سر

 .آم مي_

 :گفت و كوبيد هم به را دستهايش فرناز

 .پاشو پس_

 :گفتم خشكي به

 .ديگه ريم مي چته،_

 :گفت و كشيد درهم چهره

 .نيا ناراحتي اگه_

 .شو بلند كرد، اشاره ابرو و چشم با. انداختم مادر به نگاهي

 :گفتم و برخاستم سختي به

 .بريم_

 :گفت مادرم

 .شينيم مي آب كنار همينجا ما_

 :گفت سحر

 .راهه اول كه اينجا اينجا؟_

 .ندارم رفتن باال نفس ديگه من_

 :گفت و كرد اي خند پدر
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 .اس بسته پام منم_

 :گفت اعتراض با مادرم

 .برو بري خواي مي. نكن بهونه رو من_

 .باشن خوش برن جوونا بهتره. گذشته ما از. مونم مي شما خدمت در من. نيستم راه نيمه رفيق بنده. خانم نه_

 :گفتم و گذاشتم زمين روي را فالسك

 شينيد؟ مي كجا_

 :گفت و چرخاند اطراف به سري مادرم

 .ببين درخت، اون زير. اونجا م.....هو_

 .دادم تكان سر و كردم دنبال را نگاهش مسير

 اونجا؟ ببرم رو زيرانداز بيام_

 :گفت پدرم

 .بريم مي خودمون. برگرديد زود كه بريد شما نه_

 :گفت فرناز

 .كنه كمكتون بذاريد_

 :گفت مادرم. كردم نگاهش اخم با

 .بريد شما. بريم مي خودمون كه نيست چيزي_

 :گفتم و انداختم باال ا هايم شانه

 .بريم شماست ميل هرجور_

 .نشست گوشم در پدرم صداي. افتادم راه به و

 .ها نهار يك ساعت بيايد زود_
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 خودم در من. خنديد مي و كرد مي صحبت بلند صداي با فرناز.دادم ادامه راهم به كنم نگاهش آنكه بي و دادم تكان هوا در را دستم
 تمام و شد مي بزرگتر و بزرگ نظرم در اش كلمه هر. بود ريخته بهم ذهنم در چيز همه. كردم مي فكر سحر جمالت به و بودم غرق
 به ل كه درحالي من و رفتند مي باال ها سخره از يكديگر دست در دست سحر و فرناز. بود شده تر سخت مسير. انباشت مي را ذهنم

 :پرسيدم: ايستاد فرناز. بودم روان ايشان پي در بودم، سپرده سنگي وحشي طبيعت

 شد؟ چي_

 :گفت زد مي نفس نفس كه حالي در

 .تونم نمي ديگه من_

 :گفت و كشيد را دستش سحر

 .بيفت راه ياال_

 .تونم نمي ديگه_

 :كشيدم و گرفتم را ديگرش دست و رفتم كنارش به

 .نكن تنبلي_

 :گفت و كشيد را ديگرش دست هم سحر

 .باش زود_

 :گفت و شد خم زمين روي به. كشيد بيرون انگشتانمان بين از را دستانش

 .تونم نمي ديگه_

 .كنيم مي استراحت كم يه_:گفت و نشست سنگي تخته روي بر. گرفت خود به تفاوتي بي ظاهر. انداختم سحر به نگاهي

 :گفتم پوزخند با. شد ولو او كنار در هم فرناز

 برسين؟ قله به خواين مي اينجوري_

 .گيريم مي نفس داريم فقط ما_

 :گفت فرناز
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 .بشين دقه يه هم تو_

 مجذوب را انسان كه كوه زنده طبيعت سخت، هاي سخره صاف، سنگهاي. شدم خيره سرشان پشت كوه به. نشستم آنها روي به رو
 .كرد مي خويش

 تجربه به را زندگيم لحظات بهترين. بدزدد را نگاهش او خواستم نمي كنم، نگاهش خواستم نمي. كردم حس ا او نگاه سنگيني
 .بودم نشسته

 .كوبيد هم در را هايم رويا كاره نيمه بناي فرناز صداي

 بگم؟ چيزي يه_

 .كردم نگاهش

 .ميريزه داره دستشوييم_

 :گفتم و انداختم باال شانه

 .بگيرم چادر ات واسه گوشه يه ندارم چادرم. كنم چيكا من_

 .هم تو نخير،_

 :گفت و داد تغيير را لحنش

 .دستشويي بريم_

 كنيم؟ پيدا كجا از دستشويي_

 :گفت سحر_

 .هست تر جلو متر چند يكي_

 :گفتم و شدم بلند سنگ تخته روي از

 .بريم پس_

 :پرسيدم آهسته و رساندم فرناز به را خودم. افتاد راه جلوتر سحر برخاستند هم آنها

 گه؟ نمي چيزي_
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 بگه؟ كي اصال بگه؟ چي...آخ...آخ_

 .آخ...آخ و زهرمار_

 .ريزه مي داره آخه_

_ديگه بنال د. 

 رو؟ چي_

 :گفتم عصبانيت با

 .رو من درد_

 هست؟ چي دردت حاال...آي...آي نه، رو، تو درد...آها_

 .كردم نگاهش تندي به

 .ندارم طاقت ديگه. بعد واسه بذار فربد_

 .مونه مي ها بچه مثل. نارم طاقت و زهرمار_

 زد؟ مي رو حرفا اين داشتي، دستشويي خودتم اگر_

 .گمشو برو_

 :پرسيد فرناز

 نرسيديم؟ جون سحر_

 .اوناهاش چرا_

 :گفتم افزود سرعتش به فرناز

 .زنم مي حرف باهات دارم_

 .بعد واسه باشه_

 :غريدم لب زير
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 !ديوونه_

 :گفت خونسردي با و برگشت

 .خودتي_

 فرناز. بود شلوغ تقريبا. رسيديم دستشويي به. شنيد مي هم مرا گفته نا حرفهاي فرناز. گرفت ام خنده. كرد نگاهمان تعجب ا سحر
 :گفت صبري بي با

 .ندارم طاقت ديگه_

 :گفت و خنديد سحر

 .طاقتن بي واستادن اينجا كه اينايي همه_

 .كرد زدن قدم به شروع فرناز

 .بفرماييد شما خانم_

 :گفت. افتاديم خنده به سحر و من. پريد دستشويي داخل و نكرد تعارف فرناز

 .كرد مي اذيتش خيلي كنم فكر_

 :گفتم خنده با

 .ماست هميشگي مشكل اين_

 سينه به و برگرداندم سر. ريخت هري دلم. انداخت زير به سر. شد محو لبش روي از خنده. خورد گره بهم نگاهمان. كردم بلند سر
 ببينم، را مقاومتش اينكه براي. باشم كننده شروع نداشتم عادت هيچگاه. بودم تنها او با كه بود باري اولين اين. شدم خيره كوه كش

 ...دو و بيست...ده هج...پانزده...دوازده...هشت...شش پنج،...دو يك،. كردم شمردن به شروع

 از فرصت. كرد من به پشت. كرد پا آن پا اين كمي. . دوختم صورتش به و گرتم كوه از را نگاهم. نكرد باز لب از لب او. بود عالي
 سحر.آمد بيرون فرناز و شد باز دستشويي در بگويم، چيزي آنكه از پيش اما كردم، باز دهان كردم، جمع را نيرويم. رفت مي دست

 :گفت خنده با

 .نباشي خسته_

 .باشي سالمت_
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 .بودم داده دست از را امروز موقعيت بهترين. بودم عصباني خودم دست از شدت به

 .بريم_

 :گفت خنده با فرناز

 .بريم_

 زير كه سنگهايي به كردم، مي فكر رفتن به. بودم رفته فرو خودم در. را سحر دست او و گرفتم را فرناز دست من. افتاديم راه به
 .انديشيدم مي قله به و بود جاري كه آبي به لغزيدند، مي پاهايم

 :كرد پاره ا افكارم رشته سحر صداي

 .نريم باال زياد_

 .كردم نگاهش

 .باشيم پايين يك ساعت بايد_

 .ايستادند هم آنها. ايستادم

 .صفاست با آب كنار كنيم، مي استراحت لحظه چند يه_

 :پرسيدم. كرد تصديق را او جمله فرناز

 خوبه؟ كجا

 .گشتم مناسبي محل دنبال به و دوختم پايين به را نگاهم و

 خوبه؟ اونجا_

 :گفت شعف با فرناز. داد مي نشان بود، كرده فرو آب در پا كه را صافي سنگ قطغه آب، كنار. كردم تعقيب را سحر انگشت مسير

 .خوبه_

 :پرسيد سحر. شد سرازير پايين طرف به و

 خوبه؟_

 :دادم جواب خشكي با و كردم حفظ را تفاوتم بي ظاهر. لرزاند را دلم صدايش
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 .خوبه_

 :گفت و كرد نگاه سحر و من به شد، سرازير پايين طرف به فرناز

 .واستاديد_

 :گفت و زد لبخندي سحر

 .اومدم_

 .برد فرو آب در پا و درآورد پا از كفش فرناز. شد سراير كوه از كند، نگاهم آنكه بي

 .سردي آب چه... ووي

 :گفت و شد جا جابه زمين روي كمي سحر

 .باشي استخوونات مواظب بهتره_

 :گفتم اختيار بي. دوختم چشم آب به و كردم بغل محكم را خودم. ايستادم آب گذران جريان به رو

 .محشره خيلي_

 .نشست گوشم در سحر صداي

 كوه؟ ميايد باره اولين_

 :دادم جواب كنم نگاهش آنكه بي

 .نه كه البته_

 :افزود من سخن ادامه در فرناز

 .نورده كوه داداشم_

 :گفت سحر

 .كوه ميان هفته هر حتما پس_

 كوهنوردي و كوه از مهمتر چيزهايي از او با و شوم خيره چشمانش در بنشينم، رويش روبه برگردم، طرفش به خواست مي دلم
 :گفتم پيشين تفاوت بي حالت همان با اما بزنم، حرف
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 .كنم پيدا فرصتي وقت هر_

 :گفت كنايه با

 .داريد دوست بيشتر رو سبز طبيعت شما خب البته،_

 :گفت دستپاچگي با فرناز. برگرداند سر تفاوت بي. كردم نگاهش تندي به. پريد رنگم

 جنگله؟ منظورت_

 :غريدم لب زير. انداخت باال شانه سحر

 .كنم مي حاليت! لوس دختره_

 نزديك. انداختم ساعتم به نگاهي.برگرديم خواست مي دلم.كشت مي فجيعي طور به را سكوت آب صداي. كشيدم موهايم به دستي
 :پرسيد باشد، گفته چيزي اينكه براي فرناز. بود يازده

 چنده؟ ساعت_

 .يازده_

. كند صحبت اينگونه من با بود نكرده جرات دختري هيچ حال به تا. هستم عصبي چقدر كردم احساس. كردم نگاه ساعتم به دوباره
 :پرسيد سحر

 داريد؟ عجله_

 :دادم جواب خودخواهانه_

 .چايد_

 :گفت فرناز

 .داريم وقت كه ما_

 :گفتم و دوختم سحر به را ام خيره نگاه

 .كنم تقسيم سبز طبيعت و سنگي طبيعت بين رو خودم بايد من_
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 كه درحالي و ايستادم سنگي تخته روي. بودم عصباني شدت به خودخواهيش و خونسردي همه اين از. گرفت نشنيه را نيشدارم لحن
 آب به بكوبمشان، سحر صورت روي بيشتر چه هر شدت با خواست مي دلم كه جمالتي از بود پر مغزم و بودم كشيده درهم چهره
 :گفت خنده با فرناز. شدم خيره

 كنه؟ مي فكر چي به داداشم_

 :گفت تمسخر با سحر. ماسيد لهايش روي خنده. كردم نگاهش چپ چپ

 .كنن مي فكر آينده به دارن مسلما. نشو تفكراتشون مزاحم_

 :گفتم ندارم آيندده براي اي نقشه بدهم، نشان آنكه براي و زدم پوزخندي

 .كنم نمي فكر نيست كه چيزي به. مضحكه آينده_

 .بسازينش خب_

 .آمد مي فرود مغزم بر شدت به اش كلمه هر_

 .راضيم زندگيم از من_

 .كرد مي نگاه سحر و من به مستاصل حالتي با فرناز

 شيني؟ نمي داداش_

 :دادم جواب كنم نگاهش آنكه بي

 .نه_

 .دارن ديد بيشتر اطراف به ايستاده_

. بودم ديده امروز به تا كه كساني همه با. داشت تفاوت همه با او بودم شده سرخورده شدت به جسارتش و خونسردي همه اين از
 :گفتم و كشيدم موهايم به دستي. نگذارد تاثير كسي بر ام چهره كه كردم نمي هم را تصورش هيچگاه

 .كنم مي نگري آينده شما قول به دارم_

 .باشيد كن گوش حرف نمياد بهتون اصال_
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 جسارت دختر اين. بودم انفجار آماده باروت بشكه يك مثل. بكشم فرياد خواست مي دلم. بودم شده كالفه جوابي حاضر اينهمه از
 :گفتم و كشيدم موهايم به دستي. داشت عجيبي

 .نيستم هم كن گوش حرف_

 :گفت و كرد تاييد را حرفم فرناز

 .گه مي راست_

 :گفت ديد مي ميدان اين پيروز را خود كه سحر

 .آد نمي نظر به_

 :گفتم و گرفتم خود به طلبانه مبارزه حالتي

 .كنيد امتحان_

 :گفت و انداخت زير به سر

 .ارزه نمي امتحانش به

 :گفتم و زدم پوزخندي. كردم قوت احساس

 .خورديد شكست كنيد مي اقرار پس_

 :گفت قاطعي لحن ا. لرزاند را دلم نگاهش. كرد نگاهم و كرد بلند سر

 .وجه هيچ به! نه_

 :دادم ادامه »لعنتي« غريد لب زير

 .باشه مهم برام شكست يا پيروزي كه نيستم مبارزه اهل اصال من_

 .همينه هميشه_

 :پرسيد فرناز

 چي؟_

 .شن نمي جمع هم با دوتا اين. مبارزه و زن_
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 :پرسيد پوزخندي با. كشيدم موهايم به دستي. درخشيد سحر چشمان

 كنيد؟ مي بازي موهاتون با انقدر هميشه شم

 :دادم جواب تلخي به. آمد نمي بيرون خونم زدي مي كاردم. كشيدم بيرون موهايم بيين از را دستم

 .موهام الي ره مي دستم اراده بي. هستم زده هيجان يا عصبي هروقت نه،_

 خورديد؟ شكست كنيد مي اقرار پس_

 :گفت و انداخت باال شانه. كردم نگاهش تيز

 .شكسته به اقرار نوع يه اينم_

. بود پا بر غوغايي من در اما بود نشسته خيلي بي با سحر. كشيدم پايين زحمت به را آن رفت، سم طرف به دستم. بودم باخته را قافيه
 زير مرا كوه. ودم رفته فرو خودم در. نداشتم العملي عكس هيچ توان او مقابل در. بودم ديده كه بود انسان ترين چموش موجود اين

 لعنت كه كردي خودت. كردي عوض اي سگي روز همچين ا رو عرفان مهموني كه تو به لعنت«  غريدم، دلم در. كرد مي له پاهايش
. بتوني ديوار تو رفتي دماغ با. بود داده حاال تا بده، پا بهت خواست مي دختره اين اگر خدا، خنگ د بخور، پاشو حاال. بياد ذاتت به

 روي را نگاهي سنگيني» . نشي رسه مي راه از هركي خره باشي تو تا. حقته. نه بارت اينم از بيشتر كه بكش حاال شد؟ راحت خيالت
 زحمت به. درآمد جريان به رگهايم در خون. گرفت نفسم. چرخاند چشم سرعت به سحر. برگرداندم سر. كردم حس هايم شانه

 :گفتم لب زير و خوردم فرو بود دويده لبهايم روي كه را لبخندي

 .نداره برنده بازي اين لعنتي_

 :گفت سحر. انداختم ساعتم به نگاهي

 .بريم بهتره_

 :گفتم. ايستاد

 .داريم وقت_

 .داريد عجله شما انگار_

 :دادم جواب

 .نه_
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 :گفت اصرار با هم فرناز

 .نشده خوب پامون كوتگي هنوز. رسيديم تازه_

 :گفت سحر

 .كنن مي نگاه ساعتشون به فربد آقا_

 :گفتم و دادم تكان ررا دستم

 .عادته اين_

 :گفت تمسخر با

 .داريد عجيبي عادتاي_

 :گفتم نياورم كم اينكه براي

 .زياده دوستاي داشتن بركت از_

 :گفت كنايه با و شد خيره چشمانم به مستقيم

 .برگرديم تر زود بهتره نشده، پيداشون اينجا زياد، دوستاي ين تا پس_

 :گفت آرامي به حين همان در و شد د كنارم از و

 .نيست خوبي چيزه هم هميشه شهرت_

. كشيد مي پنجه روحم بر سردش و نيشدار لحن. رفت مي تفاوت بي. دوختم چشم سحر به سر پشت از. شد بلند غرولند با فرناز
 :گفتم و كردم ريز را چشمهايم

 ...لعنتي! لعنتي_

 انتقام به من و خنديد مي و گفت مي فرناز با فارغ و سبكبال سحر. زدم مي پا و دست سكوت در را بازگشت مسير تمام افتادم راه به
 چرا كه كردم مي لعنت ا او و ام آمده چرا كه كردم مي لعنت را خودم. نيست ساخته ام عهه از كار اين دانستم مي و كردم مي فكر
. كردم بلند سر. نداشتم وجود بودم؟ چه سحر براي من داشت مرا جاذبه برابر در مقاومت توان كسي چه. است يخ و سرد انقدر

 .رساندم آنها به را خودم و افزودم سرعتم به. گرفتم را تصميمم. كردم نگاهش
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 .باشين زود_

 :گفت فرناز

 .نداريم كه عجله_

 .دارم من_

 خبره؟ چه مگه_

 .مهموني دعوتم_

 :گفت تعجب با

 .ري نمي گفتي ديروز كه تو_

 .شده عوض نظرم حاال_

 شدي؟ ديوونه_

 :گفتم و كردم نگاه سحر به چشمي زير

 .آره_

 :زد صدا فرناز. افزودم سرعتم به

 .فربد...وايستا! فربد_

 .همين فقط زودتر_

 به هوا بروم، تر زود هرچه خواست مي دم اما. داشتم كافي وقت. خورد مي سر ساعت روي مام نگاهم. بودم دويدن حال در ديگر
 مكان اين از تر زود هرچه كه خواستم مي من و كرد مي غرولند فرناز. بود كشيده درهم چهره سحر. بود آور خفقان برايم شدت
 :گفت خنده با مادرم. سانديم مادر و پدر به را خود ربع سه از كمتر در. كنم فرار

 .نباشين خسته_

 :گفت سحر. كردم پاك را پيشانيم عرق

 .ممنون_
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 :گفت غرولند با فرناز

 .پسرتون اين با شمام. شديم خسته_

 :گفتم

 .اجازه با. شما دست سپرده_

 :پرسيد پدرم كه بودم برنداشته قدم دو هنوز. افتادم راه

 كجا؟_

 .مهموني_:گشتم طرفش به

 :پرسيد تعجب با

 چي؟ يعني مهموني؟_

 .برم بايد دعوتم_

 .بيرون اومديم ما چي؟ يعني_

 .برم بايد متاسفم_

 بيرون را آن. است من جيب در اتومبيل سوئيچ كه آمد يادم. كردند مي صدايم كه شنيدم مي را مادرم و پدر صداي. افتادم راه به
 :گفتم و رفتم نشانه فرناز طر به آوردم،

 .ماشين سوئيچ اينم_

 :گفت پدرم. گرفت هوا در را آن. كردم پرتاب را كليد

 چي؟ يعني كارا اين! فربد_

 :دادم جواب و انداختم باال شانه

 .همين يعني_

 .شد گم جمعيت ميان در پدرم صداي. افتادم راه به
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 7 فصل

 به جمعه ظهر سكوت در شهر. افتادم راه به خانه طرف به بلند قدمهاي با. انداختم ساعتم به نگاهي. كردم حساب را تاكسي كرايه
. گرفتم را شهروز شماره و برداشتم را تلفن شدم كه پذيرايي داخل. گرفتم پيش در را ها پله راه و شدم خانه وارد. بود رفته خواب
 .برداشت راه گوشي بوق سه از بعد

 بله؟_

 .سالم_

 كوهي؟ تو سالم،_

 ام؟ خونه_

 نرفتي؟ مگه_

 .برگشتم خب_

 .شدي زرنگ_

 دنبالم؟ آي مي_

 آي؟ مي_

 دنبالم؟ آي مي_

 .هستم نوكرتم_

 .منتظرتم ديگه ساعت نيم تا_

 .اومدم_

 بيرون تن از را لباسهايم انداختم، تخت روي لباس دست چند كردم، باز را كمدم در. رفتم اتاقم طرف به و كردم قططع را گوشي
 مي من از را سحر آب كردم احساس. كردم صدا باشي، برده فرو آب در كه آهني مثل. ايستادم دوش زير. رفتم حمام به و آوردم
 صدتا من. كيه كنه مي فكر راضي، خود از همه اين آدم مغرور، هم اين آدم«  غريدم، لب زير. برد رو درهم را ام چهره او ياد. شويد

 مي حالي بهت حاال. نداري هم اومدن حساب به و بردن اسم ارزش حتي كه ارزشي بي موجود يه اونا پيش كه تو. دارم بهتراشو تو از
 ».هستم كي كنم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                              حادثه ي يك نگاه

w W w . 9 8 i A . C o m  248 

 شدت به مدت تمام. شدم موهايم كردن مرتب مشغول آيينه مقابل در و پوشيدم را لباسم. آمدم بيرون حمام از و بستم را دوش
 مي محكوم عشق مقدس درگاه از شدن رانده به و كردم مي مجازات را او. شدم مي تر دور و دور سحر از لحظه هر. بودم عصبي
 آورد نمي حساب به مرا او كه اين از و ام جوابيشده حاضر و غرغرو عجوزه چنين عاشق كه فرستادم مي لعنت خودم به. كردم

 .بودم سرخورده

 :پرسيدم و برداشتم را آيفون گوشي. دريد هم از ررا پريشانم فكار در زنگ صداي

 كيه؟_

 .مزاحم يه_

 .باال بيا_

 .بيا تو ديگه نه_

 .شم آماده تا باال بيا_

 فرياد كه شهروز شوخ صداي و شنيدم را در شدن بسته صداي كه بودم موهايم به زدن روغن مشغول. رفتم اتاقم به و كردم باز را در
 :زد

 صابخونه؟_

 .اينجا بيا_

 :گفت و ايستاد در قاب در

 .سالم_

 .تو بيا سالم_

 :گفت و كرد دراز طرفم به را دستش. شد اتاق وارد

 .شدي خوشگل ديگه بسه_

 :گفتم و فشردم را دستش

 .بودم كه اون_
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 .لعنت منكرش بر_

 .بشين كن پيدا جا يه_

 :گفت و نشست تختم روي

 شد عوض نظرت_

 :گفتم و دادم حالت موهايم به

 .خركي_

 :گفت شيطنت با

 ...واسه يا خركي_

 :گفتم دخوري با. زد اي قهقهه. كردم نگاهش تيز

 .ندارم كردن شوخي ححوصله و حال امروز_

 :گفت و گرفت خود به جدي ظاهري

 .نارحتي نبينم_

 :گفتم و گرفتم نشنيده

 چطورم_

 .بود نشسسته چشمانش در تحسين. كردم نگاهش آيينه از

 !عالي_

 :گتم و زدم لبخندي

 .نمونيم عقب هون قوم هاي وحشي قافله از كه بريم پاشو پس_

 :گفت و شد بلند تخت لبه از

 .حمله_
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 در كه اي كنايه به سحر رفتار به. بودم غرق خودم در من و زد مي حرف مدام شهروز. بستم را اتاقم در. افتادم راه به حوصلگي بي با
 قلبم اما كنم، فراموشش خواستم مي باشم، دور او از خواستم مي. انديشيدم مي دارش نيش و تند لحن به و بود نشسته نگاهش عمق
 مسير در قََدر چنين حريفي اينكه از من و نداشت مرا برابر در مقاومت توان دختري هيچ. شد مي كشيده طرفش به اختيار بي

 و ستايش را او وجودم عمق در اما بودم، عصباني و مند گله او از شدت به ظاهرا اينكه با. باليدم مي خود به است، نشسته سرنوشتم
 :گفت و داد تكانم شهروز. كردم مي تحسين

 .اَم تو با بي هي_

 .كردم نگاهش

 خوبي؟_

 .توئه با حواسم_

 .آد نمي در صدات كنيم، گز پياده يا بگيريم تاكسي پسم مي ساعته دو. معلومه_

 :گفتم و انداختم ساعتم به نگاهي

 .بگيريم تاكسي_

 پسر؟ چته تو. نباشي خسته_

 .ها گردم برمي. نذار سرم سربه شهروز جون_

 :گفت و آورد باال تسليم نشانه به را دستهايش

 .نكن ناز ديگه حاال. تسليم خب،_

 :پرسيد شهروز. شدم خيره بيرون به پنجره از. شديم سوار. كرد ترمز. كردم بلند تاكسي يك براي را دستم

 چيه؟ موضوع_

 :دادم جواب كنم نگاهش آنكه بي

 .هيچي_

 ميره؟ يادمون رو جمعه گدايي،شب عمر يه بعد ما يعني خان، فربد_
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 :گفتم محزون لحن با

_ 

 .رفته يادم رو جمعه شب كه منم اين ، نه

 .كني مي شوخي_

 .خورد يكه نگاهم از. كردم نگاهش

 اس؟ دختره اون كار_

 .انداختم زير به سر و كشيدم عميقي نفس

 .كرده خرت حسابي_

 .جورم چه_

 گفتي؟ بهش_

 .شدم خيره بيرون به پنجره از

 .ده نمي پا سخته خيلي_

 !بعيده فربد از بابا، نه_

 :گفتم و زدم تلخي لبخند

 درشت سراي رسم است چنين_

 پشت به زين گهي و زين به پشت گهي

 قدر؟ اين تا_

 :گفتم و دادم تكان سر

 .بيشتر اينم از_

 جدي؟_
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 .تر جدي اينم از_

 خب؟_

 .هيچي_

 آوردي؟ كم بگي خواي نمي_

 :گفت و كشيد باال را ابروهايش. كردم نگاهش

 خب؟_

 :گفتم جدي لحني با

 .نداره بيشتر هم برنده يه و اس مبارزه يه اين_

 كني؟ چيكار خواي مي_

 :گفتم و شدم خيره بيرون به پنجره از

 .نيست چيزي من پيش اونم كنم، ثابت بهش بيارمش، بدست خوام مي_

 .پسر نكني خريت_

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .بمالم خاك به رو دختره اين دماغ بايد. نگفته نه من به حال به تا كس هيچ_

 قيمتي؟ چه به_

 :گفتم و شدم خيره شهروز چشمهاي به

 .قيمتي هر به_

 ...آخه_

 مي ديگر حاال. افتاد راه به كنارم در صدا، بي و خاموش شهروز.افتادم راه به و دادم را كرايه. شدم پياده سرعت به. كرد ترمز اتومبيل
 .خواهم مي چه دانستم

 :گفتم شهروز به خطاب
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 آن مي كيا_

 هان؟_

 كجايي؟_

 .همينجا_

 .هستن كيا_

 .همه تقريبا_

 .داره مهموني عشق كه عرفانم_

 .تماشا هم فاله هم. گذره نمي بد كه هم ما به_

 .كنن مي خيرات آشغال كجا ببيني منتظري فقط كه الشخورم تو_

 :گفت كنايه با

 .آرن نمي شانس شما مثل كه همه_

 :گفت و گرفت خود به خونسردي ظاهر. كردم نگاهش چشمي زير

 .بگو گم مي دروغ اگر_

 :گفتم و خنديدم

 .نه_

 .بوديم رسيده عرفان خانه در پشت

 .بزن زنگ بپر_

 :گفت شيطنت با شهروز

 نپرم؟ شه نمي حاال_

 .بزن زنگ برو. نكن لوس خودتو_
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 :گفت و گذاشت چشمش روي را دستش

 .چشمم تخم روي_

 .پيچيد آيفون در آشنا نا صدايي بعد ثانيه چند. كردم مرتب را لباسم. فشرد را زنگ شهروز. كشيدم موهايم به دستي

 كيه_

 .شهروزم_

 :گفتم شوخي به. شد باز در

 .ام پپه كه منم_

 .بشه سورپريز خواستم مي_

 .ات عمه جونه آره_

 .تري عزيز واسم ام عمه از كه تو جون_

 .نريز زبون قدر اين تو برو_

 :پرسيدم. شديم وارد هم دوشادوش

 ديگه بودن دوم طبقه_

 .بلدم شونو خونه راه بسته چشم من. چهارم واحد دوم، طبقه_

 :گفتم و خنديدم

 .مونه نمي يادم آدرس كه اس ديگه جاي حواسم اونقدر من_

 :گفت و خنديد قهقهه به شهروز

 .آري نمي كم وقت هيچ تو_

 :دادم جواب و شد مچاله درهم ام چهره

 .آرم مي كم منم كه هست جاهايي يه چرا_
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 :گفت و كوبيد پشتم به دستي

 .نباش نگران. نمياره كم كه ماست، خان فربد فربد، اگر_

 :گفتم و آوردم لب بر تلخ لبخندي

 .نيستم_

 .چهارم واحد اينم_

 :گفت و ايستاد عقب شهروز. شد باز نرمي به در. فشرد را زنگ

 .بفرما_

 .بفرماييد شما_

 .ميشه بد بينن مي ها همسايه پسر نكن تعارف_

 .اجازه با_

 :گفتم و خنديدم. زدن كف به كردند شروع همه. شد وارد هم شهروز.چرخيد طرفم به سرها. شدم وارد

 .ها نديده حسابي آدم. نكند شلوغش_

 :گفت و آمد طرفم به عرفان. شد بلند طف هر از خنده صداي

 .آي نمي گفتن مي معرفتها بي اين. اومدي خوش_

 :گفتم و فشردم را دستش

 .كردن درست شايعه ام واسه_

 :گفت و كشيد را دستم

 .بشين بيا...  بيا_

 :گفت و كرد اي سرفه شهروز

 .بگيره تحويل رو ما نفر يه_
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 :گفت و برگشت عقب به خنده با عرفان

 .بيا هم تو... بيا. اومدي خوش هم تو_

 كردنه؟ تعارف طرز چه اين خوب، پسر. كني مي بيا بيا ديگه حاال خان عرفان_

 را راهم. بود نشسته سعيد كنار در كه افتاد پري به نگاهم. رفتم ها بچه طرف به. بود رفته يادم از صبح موضوع. افتادند خنده به همه
 پوشيده تنگي شلوار و بلوز. بود ريخته شانه روي بر را رنگش خرمايي موهاي. شد بلند مبل روي از پري. كردم كج آنها طرف به
 :گفت نرمي به هم پري. كردم سالم و بردم پيش سعيد طرف به را دستم. انداختم سعيد استخواني و الغر صورت به نگاهي. بود

 .سالم_

 :گفتم و فشردم سردي به را دستش. باشم خونسرد كردم سعي. آورد پيش را دستش و

 .اومدين خوش_

 .ممنون_

 :گفتم و كردم اشاره دست با

 .كنم مي خواهش بفرماييد_

 :گفتم. نشستند مبل روي

 .اجازه با_

 :گفت سرم پشت از صدايي

 :سالم_

 :گفتم و كشيدم درهم چهره. بود ايستاده سرم پشت الدن. برگرداندم سر

 .سالم_

 :پرسيد. فشردم را دستش اكراه با. آورد پيش را دستش

 خوبين؟_

 .بله_
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 .پيدائيد كم_

 .نكنم فكر_

 .كنين نمي ما از هم يادي_

 :گفتم و كشيدم موهايم به دستي. بودند سرگرم همه. بخواهم كمك كسي از نگاه با تا چرخاندم اطراف به سري

 .داريد اختيار_

 .نبود اين وضعم كه بودم دار اختيار اگر_

 .ميشه درست ايشاهللا_

 باشم؟ اميدوار يعني_

 .هست هميشه اميد_

 .افتادم سحر ياد به. لرزاند را دلم جمله اين

 .كنيد مي صحبت خوب چقدر شما_

 :گفتم پوزخندي با. زد سرم به شيطاني فكري. است كرده تعبير خودش نفع به را ام جمله كردم احساس

 .اجازه با ببخشيد. كنم نمي عمل خوب اصال ولي. زنم مي حرف خوب فقط من_

 .رفتم ها بچه طرف به و گذشتم كنارش از سرعت به

 .ميشه پيدا معلق اجل مثل ات كله و سر وقت اون آي، نمي گي مي معرفت بي_

 كردم؟ كساد رو تو بازار_

 .جورم چه_

 .ديگه آخور يه تو برم گفته شده تموم علفش. بوده گرم اي ديگه جاي سرش حتما بابا نه_

 .همينه خودت جون به_

 .داره هم دردسرارو همين خوري تنها_
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 :گفتم و كشيدم دهم چهره افتاد، سميه به و شد رد ها بچه سر روي از نگاهم. افتادم قهقهه به

 كنه؟ مي چيكار اينجا اين_

 .شد محو لبهايش روي از خنده. انداختم عرفان به نگاهي

 .نگير سخت_

 :گفت عرفان. افتادم راه به

 كجا؟_

 .ده مي تعفن وي اينجا هواي_

 :گفت و ايستااد مقابلم در شهروز

 شدي بچه_

 .نداشتم انتظار تو از_

 .بياي قرار تو دونست نمي كه اون_

 .انداخت زير به سر. كردم نگاه سميه به

 .كنم روشن باهاش تكليفمو بايد_

 :گفت و آمد طرفم به الدن

 دارين؟ وقت لحظه چند يه_

 :گفتم عصبانيت با

 .كن ولم ديگه يكي تو_

 :گفت تشر با شهروز. برگشت عقب به خورده سر الدن

 زدنه؟ حرف طرز چه اين_

 :گفتم و ايستادم رويش روبه. رفتم سميه طرف به او به توجه بي
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 كني؟ مي چيكار اينجا تو_

 :گفت بود دوخته زمين به چشم كه همانطور و ايستاد

 .كردن دعوتم_

 كي؟_

 :گفت بغض با. بود درآمده رقص به چشمانش در اشك. كرد نگاهم

 .م مي االن همين_

 :گفتم عصبانيت با

 .بشين_

 ساكت هم سميه. چسبيم محكم دودست با را سرم. نشستم كنارش در. ترسيده من قاطع لحن از كردم احساس. نشست سرعت ه
 .كرد پاره را افكارم رشته الدن پاي صداي. بوديم ساكت كه بود دقيقه پنج از بيشتر. بود

 هست؟ اجازه_

 .دادم جواب» .دختره اين سمجيه عجب«غريدم، لب زير. كردم بلن سر

 امرتون؟_

 ...وقت_

 :گفتم و دويدم حرفش ميان به

 .بعد واسه بذاريد بعد،. نه_

 .منتظرم سعيد و پري پيش من پس_

 :گفتم و كردم اشاره دست با

 .بفرماييد لطفا پس_

 :پرسيدم نرمي به. سوخت برايش دلم. انداختم سميه پريده رنگ رخ نيم به نگاهي. شد دور ما از اكراه با

 خوبي؟_
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 :داد جوب كند نگاهم آنكه بي

 .بله_

 ..بود گرفته غم و محزون شدت به صدايش

 .متاسفم_

 .نيست مهم_

 .كني مي اشتباه داري تو_

 :گفتم و انداختم زير به سر. كرد نگاهم

 رو حقيقت حقته اما اي، ديگه چيز هر يا سنگدلم، چه رحمم، بي چه بگي خودت به شايد. نداشتم وقت هيچ ندارم، دوستت من_
 .بدوني

 .دونم مي_

 :داد ادامه. كردم نگاه سقف به. داشت نمي بر من از چشم. كردم نگاهش

 .ميام كنار باهاش دارم_

 :گفتم و دادم تكان سر

 .خوشحالم_

 :گفت لرزان صدايي با

 .سخته خيلي_

 .توني مي بخواي اگه_

 جوري؟ چه_

 .ببند من روي به رو چشمات_

 .هستي قلبم توي تو،_

 :گفتم و دوختم زمين به چشم. شدم بلند
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 .اينه موضوع پس_

 :گفتم و انداختم باال شانه

 .اش همه نه_

 .باشي داشته قلب هم تو شه نمي باورم_

 .ايستاد. چرخيدم طرفش به

 .ندارم هنوزم_

 ...پس_

 :كردم اضافه و دويدم حرفش ميان به

 .دادم مي بايد كه اوني به دادمش_

 .حالش به خوش_

 .كن دعا ام واسه_

 :گفت. دويد هايش گونه روي بر اشك قطره دو. شد خيره چشمانم به

 .كنم مي خوشبختي آرزوي ات واسه_

 :گفتم و داشتم نگه صورتم مقابل در را آن. گرفتم را اشكش انگشت سر با

 .متاسفم_

 :گفت و كرد پاك را صورتش دست پشت با

 .شه مي اينجوري دونستم مي اولم از من

 نيستي ناراحت كه من از_

 :گفت و زد تلخ لبخندي

 .نيستي مقصر كه تو نبودم، آدمش من. نبودم وقت هيچ_
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 .كنم مي خوشبختي آرزوي برات منم_

 .ممنون_

 .بيارن چيزي يه برات بگم بشين_

 :زد صدام. كردم او به پشت

 .فربد_

 :گفتم كنم نگاهش آنكه بي

 .بله_

 داره؟ دوستت اونم_

 :پرسيد هيجان با و آمد طرفم به شهروز. شدم دور او از بگويم چيزي آنكه بي و كردم نگاهش

 شد؟ چي_

 .ببره اش واسه شربت ليوان يه بگو عرفان به_

 .شد آشتي آشتي كه اين مثل اما شه، مي كاري كتك االن گفتيم ما_

 زني؟ مي حرف زياد گفتن بهت حال به تا شهروز_

 .ها خيلي آره_

 .كنار بذاري رو بدت اخالق اين بهتره پس_

 پتك مثل الدن صداي. كردم حايل چشمانم مقابل در را دستم و دادم تكيه مبل پشتي به را سرم. افتادم مبل روي. شدم دور كنارش از
 .شد خراب سرم روي

 هست؟ اجازه_

 .نشست كنارم در كردم احساس. خوردم تكاني. بكوبم صورتش توي محكم و شوم بلند خواست مي دلم

 خوبي؟_

 :گفتم و شدم خيره صورتش به. نشستم صاف مبل روي. كردم باز چشم
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 نفر يه بنده كنم، رراحت رو خيالتون. براريد من سر از دست و كنيد لطف پس ندارم، شما به اي عالقه كوچكترين من خانم، ببيني_
 .زيد هم خيلي. دارم دوست رو ديگه

 :گفتم بلند صداي با و شدم بلند مبل روي از ناگهان

 .برداريد نفر يه من كچل سر از دست و كنيد لطف پس. زياد هم خيلي. دارم دوست رو نفر يه بنده. كنيد توجه آقيون، خانمها،_

 :گفتم و چرخيدم الدن طرف به

 .كنه حواله اي ديگه جاي رم شما روزي خدا_

 ::گفت و آمد طرفم به سرعت به شهروز. شدم دور كنارش از سرعت به و

 شدي؟ بچه_

 :گفتم عصبانيت با

 .ساكت ديگه تو_

 :گفتم و زدم لبخندي. كردند مي نگاهم ترديد با و بودند ساكت همه. نشستم ها بچه بين

 گفتين؟ مي خب

 :گفتم دوباره. نزد حرفي هيچكس

 خب؟_

 .چرخاندم اطراف به سري

 كنين؟ مي نگاهم اينجوري چرا چيه؟_

 :گفت و خنديد رضا

 !شكمو اي شدي خور تنها گم مي_

 .كرد مي خاكسترم درون از و بود مشتعل وجودم كه حالي در خنديدم هم من. افتادند خنده به همه

 

 8 فصل
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 بي. رساندم اتاقم به را خودم كورمال كورمال. بود خفته فرو تاريكي و سكوت در جا همه. شدم خانه وارد كه بود گذشته نيمه از شب
 تا سپيد، هاي لكه از پر اما سياه، آسمان. زدم كنار انگشت دو با را پرده. بود سنگين سرم. افتادم تخت روي كنم روشن را برق آنكه
 چشمان آن با سميه مغرور، نگاه آن با سحر. گذشتند مي گانم ديده مقابل از گذشته حوادث تمام. كشيد مي رخ به را خود نهايت بي

 .گر التماس مردمك آن با الدن و اشكبار،

 خواب» ...رفته امروز...ررفته هميشه براي امروز. است اي تازه روز فردا«انديشيدم، خود با. كردم شب آسمان به پشت و زدم غلتي
 .كردم پرواز ها رويا سرزمين به زودي به من و برد فرو خود در را چشمانم

 :پيچيد گوشم در مادرم صداي

 !فربد! فربد_

 .كردم باز چشم سختي به

 .شد ديرت پاشو

 :گفت سردي به. كردم مادرم به پشت و زدم غلتي

 .ديگه پاشو_

 .االن_

 .پاشو_

 :گفتم و نشستم تخت روي زحمت به

 خبره؟ چه_

 .پاشو_

 .بود ايستاده درهم اي چهره با. برگشتم طرفش به

 .سالم_

 » بود؟ چش «گفتم، لب زير. كردم نگاه رفتنش به تعجب با. افتاد راه به و داد را سالمم جواب تلخي به

 .كرد اخم ديدنم با فرناز. رفتم بيرون اتاق از. بودم خوابيده لباس با. آمدم پايين تخت از
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 .سالم عليك_

 :گفت و شد بلند ميز پشت از پدر ورودم با. شدم آشپزخانه وارد. رفت آشپزخانه به و گذشت مقابلم از

 اي؟ آماده فرناز_

 .سالم_

 :گفتم برود بيرون آنكه از پيش. شد رد كنارم از و نداد را سالمم جواب

 .سالم عليك_

 .رفت فرو فراتم ستون در صدايش

 .استغفراهللا كني؟ نگاه ما چشاي تو ميشه روت چطور بذاري؟ خونه اين تو پا شه مي روت چطور اصال تو سالمي؟ چه_

 كردم؟ چيكار مگه نشه؟ روم چي واسه_

 :دادم ادامه. گزيد دندان به لب مادرم

 .مهموني رفتم داشتم، دعوت_

 :گفت عصبانيت با و آمد آشپزخانه وسط به پدرم

 داريد؟ دعوت دونستيد نمي قبل از مگه_

 :گفتم و رفتم ميز طرف به

 .بهتره مهموني ديدم اومد كه دختره اين خودمونيم، كردم فكر_

 :گفت مادرم. انداخت زير به سر. كردم ريز را چشمهايم. كرد نگاهم تعجب با فرناز

 .بموني خواستي نمي خودت تو نيار بهونه_

 :كرد اضافه پدرم

 .كنه مي فرار راه وسط وقت اون بيرون، برده كرده، خر رو ما_

 :گفتم خونسردي با
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 .بود كساد بازارت بودم اگر ضمن در. كمتر ناهار پول يه ناراحتيد؟ چرا شما_

 :زد فرياد مادرم. نخوردم تكان جايم از.آورد يورش طرفم به پدرم

 .ديگه بسه_

 دهان در بود دستم در كه را اي لقمه. كرد مي نگاهم هرراسسان و رنگ پريده فرناز. لرزيد مي غبغبش. بود شده سرخ پدرم
 :كشيد فرياد پدرم. گذاشتم

 !بيفت راه فرناز_

 :گفت عصبانيت با پدر. دويد بيرون آشپزخانه از سرعت به فرناز. دادم فرو را لقمه

 .ببينم ريختتو خوام نمي ديگه_

 :گفتم تعارفي بي با

 سركار نيام يعني_

 :گفتم و زدم لبخندي. رفت بيرون آشپزخانه از عصبانيت با

 .كني مي التماسم لنگه، كارت من بي مجبوري،_

 :غريد مادرم

 !فربد_

 نخواهم را سحر امروز اينكه تصور. ريخت هري دلم شنيدم، كه را در شدن بسته صداي. شدم بلند ميز پشت از و كردم نگاهش
 كردي خودت كه بخور. پر سحر ديدن شانس شد چي ديدي بياي كوتاه شد نمي حاال! لعنتي«گفتم، خودم به. آورد درد به را ديدقلبم

 آشپزخانه داخل گردن تا را سرم گذشتم، مي كه آشپزخانه مقابل از. كردم عوض را لباسم. رفتم اتاقم به» .باد خودت به لعنت كه
 :گفتم. بود گرفته را سرش و نشسته ميز پشت مادرم. كردم

 .خداحافظ_

 :گفت محزون صدايي با كند، نگاهم آنكه بي

 خداحافظ_
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 :كردم تكرار دوباره. بردارم قدم از قدم نتوانستم كردم سعي چه هر. بگيرم آغوشش در و بروم خواستم مي. سوخت برايش دلم

 .خداحافظ_

 مدرسه بچه هم باز. شدم گم روزمرگي هياهوي در گذاشتم خيابان داخل به كه قدم. افتادم راه به خروجي در طرف به سرعت به و
 باز داشتند، مي بر گام زندگي سوي به زحمت به كه كساني آلود خواب صورتهاي هم باز هايشان، شيطنت و ها بازيگوشي با ها اي
 و شكافتم مي را جمعيت. ديگر شروع يك هياهوي هم باز و خوردند مي سر سرانجام بي جاده روي كه اتومبيلهايي ترمز صداي هم
 ثابت خودم به حداقل خواستم مي. ساعت يك براي ولو باشم داشته را او خواستم مي. بود نشسته شكوفه به من در سحر. رفتم مي
 در من دانستم مي و آمد خواهد در زانو به من مقابل در هم او. كنم باور خواستم مي. توانم مي من. است ساخته من از كار اين كنم

. انباشت مي مرا تمام و شد مي بزرگ نظرم صدر اش آسماني اندام و معصوم صورت. بودم جدال در خود با. افتادم خاك به او مقابل
 حرف بايد امروز كردم احساس. داشت ديگري رنگ دنيا. بود نشسته مكاشفه ببه قلبم اعماق در را پنهاني شور يك سوزش داغم تن

 به دست داشتنش براي كرد مي وادارم سحر نگاه تمناي و كشيد مي شعله من در حسد و اشتياق آتش. نبودم خودم ديگر من. بزنم
 .بزنم كاري هر

 مي حرف تلفن با و بود نشسته ميز پشت پدرم. شدم وارد و زدم تلخي لبخند. بودم ايستاده تعميرگاه در مقابل آمدم، كه خودم به
 :پرسيدم تلخ لحن با آمدم بيرون كه اتاقك از. كردم تعويض را لباسم و رفتم اتاقك به. زد

 ايم؟ چيكاره امروز خب_

 :پرسيدم دوباره. نداد جوابي. دوختم پدر سرد صورت به را نگاهم

 خب؟_

 :گفتم عصبانيت با. نداد جوابي هم باز

 .شمام با_

 :گفت و برگشت طرفم به

 گيريد؟ مي اجازه ما از كاراتون واسه جنابعالي حاال تا كي از. اي كاره هر_

 :گفتم عصبانيت با

 .باش مطمئن اينو. گيرم نمي وقت هيچ_

 .سري خيره دونم مي_
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 .نيستم ات خونه سر به لَچك دختر كه من_

 .بود راحت خيالم حداقل. بودي كاش_

 :خنديدم

 .نكن سگمون امروز بابا جون_

 آدمي؟ االن مثال_

 بيشتر ها خيلي از_

 .....ي پسره_

 :گفتم و برداشتم رو گوشي. شد بلند تلفن صداي

 بله؟_

_..... 

 .گوشي_

 .رفتم بود پارك تعميرگاه وسط كه اتومبيلي طرف به و گذاشتم ميز روي را گوشي

 پدر. هستم منگنه در كردم مي احساس. خورد مي بهم لعنتي زندگي اين از حالم.بودم كار مشغول العاده فوق عصبانيت با را روز تمام
 سر احساسم. بود معلق ام زندگي. شدم مي عصباني پيش از بيشتر لحظه هر سكوت اين در من و كرد نمي صحبت هم اي كلمه من با

 مغازه تمام كه طوري به. بود كرده يخي رفتار يك به محكوم مرا هميشه، از تر بداخلق پدر و ود رفته دست از دلم. بود شده خورده
 .بود سحر حوادث اين تمام مسئول و داد مي آزارم همين و بودند شده پدر رفتار متوجه اطراف هاي

 در. كردم بلند دست تاكسي اولين براي. آمدم بيرون تعميرگاه از بزنم حرفي آنكه بي و كشيدم كار از دست تر زود ظهر از بعد
 شدم مي پياده كه اتومبيل از. كردم تمرين دل در را گفتنش طرز و كردم مرتب ذهن در گفتم مي بايد كه جمالتي تمم مسير طول
. رفتم باال ها پله سرعت به. گذشتم مقابلش از كنم، نگاه شان خانه در به بيĤنكه. شدم ساختمان وارد و كردم باز را در. بود قرص دلم

 .رسيديم هم به پاگرد در. آمد مي پايين ها پله از سامان

 .جان فربد احوال_

 .شما قربون_
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 :گفت. گذشتم كنارش از

 عجله؟ اين با كجا_

 .كرد نگاهم تعجب با مادرم. بود ساكت جا همه. شدم خانه وارد و كردم باز را در. پيچيدم پاگرد از و دادم تكان را دستم

 .سالم_

 .سالم_

 اس؟ خونه فرناز_

 نفس. بستم چشم. ندارم را كار اين تون كردم احساس. لرزيد دلم. رسيدم اتاقم در به. شدم رد مقابلش از. كرد نگاهم خيره خيره
 »باش مرد پسر برو«زدم، نهيب خودم به و كشيدم عميقي

 زدم فرناز اتاق در به ضربه چند. است تلويزييون تماشاي مشغول ماادرم شد راحت خيالم. بود روشن تلويزيون. آمدم بيرون اتاق از
 :پرسيدم. بود نشسته زمين روي فرناز. كردم باز ررا در و

 هست؟ اجازه_

 :گفت و كشيد درهم چهره

 .نه_

 :گفتم و شدم وارد

 .جهنم به_

 :گفت و ايستاد

 .بيرون گمشو_

 :گفتم عصبانيت با

 .كن گوش و شو خفه لطفا پس بزنم، حرف باهات اومدم_

 .بزني حرف باهام خوام نمي_

 .كنم مي خواهش شي؟ خفه لطفا شه مي فرناز_
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 بزني؟ حرف باهام خواي مي حاال. بردي منو آبروي تو. بيرون گمشو_

 :گفتم شمرده شمرده

 .شو...خفه...لطفا_

 :گفتم ماليم لحني با. كرد نگاهم شرربار چشماني با

 .دارم كمك به احتياج_

 .نيست مربوط من به_

 :گفتم عصبانيت با

 .كن گوش حرفم به و شو خفه_

. كند پشيمان ام خواسته از مرا نگاهش ترسيدم مي. كنم نگاهش توانستم نمي. نشست تخت روي و رفت عقب عقب تسليم حالت با
 :گفتم بودم، دوخته چشم زمين به كه همانطور

 .كني كمكم توني مي تو.اومده پيش مشكلي يه برام_

 مشكلي؟ چه_

 :گفتم و نشستم زمين روي

 ....بخوام ازت شه مي...تونم مي يعني...توني مي اومده، خوشم نفر يه از_

 :دادم ادامه و كردم نگاهش

 زني؟ مي حرف باهاش من طرف از_

 :گفت مهرباني با. شكفت صورتش

 شناسمش؟ مي_

 :گفت دلي دو با انداختم زير به سر

 آپارتمانه همين تو_

 :گفت و زد لبخندي. كردم نگاهش. پريد رنگم
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 .زدم مي حدس_

 :پرسيدم اختيار بي

 كجا؟ از_

 :گفت و خنديد

 .گرفت كم دست نبايد رو زنا ما_

 :گفت آرامي به و نشست زمين روي آمد، طرفم به. انداختم زير به سر

 .من عهده به بذارش_

 مجال. كرد مي نگاهم تعجب با مادرم. آمدم بيرون اتاق از سرعت به و شدم بلند. نداشتم ايستادن توان. بودم شرمنده شدت به
 .زدم بيرون خانه از سرعت به. ندادم او به صحبت

 او پيش دستم كه اين از. رفت مي پايين و باال مغزم ر فرناز كلمات.افتادم راه به رو پياده طول در بودم، رفته فرو خود در كه حالي در
 دار خدشه او مقابل در غرورم كردم مي احساس. بودم عصباني شدت به بود برده درونم راز به پي نگفته، كه اين از بود، شده رو

 مي در رو اش تالفي روز يه« غريدم، لب زير. بپردازم بايد سحر آوردن دست به براي را گراني بهاي چه نديشيدم، خود با. شده
 من و شد مي كشيده زمين روي بر هايم قدم. همه و همه و مادرم و پدر از فرناز، از سحر، از خودم، از. بودم عصباني همه از» .آرم

 هوا. بود شده تاريك كامال هوا آمدم خود به وقتي كه خوردم غوطه خودم در و رتم كلنجار افكارم با آنقدر. رفتم مي پيش همچنان
 تاكسي يك. بود مسئول سحر هم باز. داشتم زيادي فاصله خانه از. چرخاندم اطراف به سري. شدم مچاله خودم در. بود شده سرد

 بيشتر. نداشتم را فرناز با شدن رو روبه جرات. برگردم خانه به خواست مي دلم. كرد آرامم اتومبيل داخل مطبوع هواي. گرفتم
 .باخت خواهم هميششه براي را غرورم نه بگويد سحر اگر دانستم مي. ترس تا كشيدم مي خجالت

 ساعتم به نگاهي كشيدم، عميقي نفس رسيدم كه خانه در پشت. داشتم مي بر قدم سنگيني به. دادم را كرايه. شدم پياده اتومبيل از
 سالنه. نداشتم را آپارتمانشان در به كردن نگاه توان. شدم خانه وارد كراه با. شد باز در چرخاندم، را كليد. بود نه نزديك. انداختم
 با سامان. شدم سرازير پاركينگ هاي پله از و برگشتم اما رتم، باال پله سه. بود روشن پاركينگ برق. گذشتم درشان مقابل از سالنه
 :گفت و برخاست ديدنم

 .سالم_

 .سالم_

 :گفتم گرفته لحني با.. چرخيد طرفم به هم شهاب و نادر نگاه
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 .ها بچه سالم_

 :گفت و كرد دراز طرفم به را دستش نار

 .پيدايي كم. آشنا امسال دوست، پارسال به،_

 .هستم_

 :پرسيدم كنايه با و فشردم را شهاب دست

 چطوره؟ بابات_

 :گفت و انداخت زير به سر

 .خوبه_

 :گفت سامان

 .نيستي_

 .شلوغه سرم_

 :گفت خنده با نادر

 .نداره هم مو تار يه كه ما سر برعكس_

 :گفتم و شدم ولو پله روي

 .شه مي تر كم خرجت بهتر_

 :گفت و نشست زمين روي

 .هستم مخارجشم كر نو من_

 .انداختم شهاب بهصورت نگاهي

 چطوره؟ پروفسور_

 .كرد نگاهم
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 .خوبم_

 خبر؟ چه_

 نيسيت خاصي خبر...هي_

 :پرسيدم و چرخاندم اطراف به سري

 .نيست زلزله_

 :گفت و دا تكان سري سامان

 .كنم مي تحملش آبجيش خاطر واسه كه يكي من. ميكرد تريد رو مغزمون داشت االن همين ت...اوف_

 :گفت و ايستاد. شد تغيرم متوجه نادر. شدم بلند و كردم نگاهش تيز

 .بشين_

 .ندارم حوصله_

 :گفت سامان. افتادم راه

 كجا؟_

 .ام خسته اومدم، دير ديشب_

 .هميشته كار اومدن دير كه تو نيار، بهونه_

 :گفتم و پيچيدم پاگرد از

 .بخير شب_

 جي؟جز كه باالخره «انديشيدم، خود با. گردم بر خواستم مي. شدم پشيمان ايستام، كه خانه در پشت. رفتم اال ها پله از زحمت به
 ».نيست اي چاره رفتن

 مي مرا لباس دكمه و بود نشسته اتاق كف مادرم. كرد مي تماشا تلويزيون و بود لميده مبل روي پدرم. شدم وارد و كردم باز را در
. نشستم تخت لبه روي.ام نكرده برخورد فرناز با كه بودم خوشحال رفتم اتاقم به. داد را جوابم آرامي به مادرم. كردم سالم. دوخت
 :گفتم و كردم باز چشم. خورد اتاقم در به ضربه چند. گذاشتم هم بر چشم و كردم حايل طرف دو به را هايم دست
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 .تو بيا

 :گفت. ريخت هري دلم. شد اتاق وارد خندان صورتي با فرناز و شد باز در

 تو؟ بيام_

 .بست را در و شد وارد. دادم تكان سر

 خوبي؟_

 :دادم جواب. بود آمده بند نفسم. تپيد مي شدت به قلبم

 .آره

 بودي؟ كجا_

 .كردم نگاهش

 گذشت؟ خوش_

 بگذار انديشيدم خود باا. كشيدم مي خجالت اما شد، چي ببينم بنال بكشم فرياد خواست مي دلم. گرفت حرصم اش خونسردي از
 .نداشت زدن حرف خيال انگار فرناز اما. بگويد خودش

 .بود زشت ديروزت كار كن قبول اما. كن ولش. ذاري مي سرش به سر اي ديوونه تو پسر. بود عصباني كمي بابا_

 :گفت باالخره. خورد مي را خونم خون

 خبر؟ چه پرسي نمي_

 :گفت و ماليد هم به را هايش دست. كردم نگاهش

 .زدم حرف باهاش

 :كردم باز دهان زحمت به. تپد مي پايم كف در قلبم كردم احساس

 خب؟_

 .انداخت باال شانه

 چي؟ يعني اين_
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 .كنم فكر باييد گفت_

 هان؟_

 .همين. كنم فكر بايد گفت_

 خواستگاري؟ فتم مگه چي؟ يعني_

 .من نه، تو_

 هان؟_

 .ميشه عاشقم خنگيش اين با_

 صداي. ام گذاشته جريان در را فرناز كه كدم لعنت را خودم. شده له سحر پاي زير غرورم كردم احساس. كشيدم دراز تخت روي
 :پيچيد اتاق در فرناز

 .كنه مي ناز داره بود معلوم نباش نگران اصال_

 :گفت و آورد گوشم نزديك را سرش. كردم نگاهش

 .راضيه بود معلوم_

 :گفت قاطعيت با. كردم نگاهش ترديد با

 .باشه بايد خداش از_

 »چي؟ نبود اگه«:گفتم دل در و دوختم چشم آسمان به پرده كناره از

 .است آره جوابش مطمئنم من_

 معلوم؟ كجا از_

. زهرمار برج عين بود شده. ديدي مي رو اش قيافه بايد. هم تو رفتن هم خانمها خان اومدن، آقا كه اين از بعد ديروز كه اونجا از_
 .زد مي حرف زور به منم با ديگه

 .كردم مي نگاهش ناباوري با و بودم شده خيره فرناز دهان به

 .رفت هم تو كلي نيومدي كه صبح امروز_
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 .گي مي چرت_

 .كن خوبي و بيا_

 :گتم و افتادم تخت روي

 .بيرون برو پاشو حاال_

 !زرشك_

 .كنم مي خواهش_

 :زدم صدايش كه بود نرفته بيرون در از هنوز. شد بلند

 !فرناز_

 .برگشت طرفم به

 .نفهمه چيزي كسي_

 :گفت و كرد شيريني اخم

 ام؟ بچه من مگه_

 .نيستي كه دونم مي_

 :گفت و آمد طرفم به. بست دوباره اما كرد باز را در

 .خبره چه بگم بهت بزن زنگ بهم فدا_

 :داد ادامه كننده اميدوار لحني با. گذاشتم هم بر چشم و زدم لبخند

 .است آره جوابش مطمئنا البته_

 .بيرون برو_

 .شه مي اطاعت_

 حرفهاي. بود رسيدنش تاب بي دلم و بود ام زندگي روز بزرگترين فردا. دوختم چشم آسمان به پرده كنار از. رفت بيرون در از
 .ارزيد مي بهايي چنين پرداختن به گنج اين آوردن دست به انديشيدم خود با. بود كرده روشن دلم در اميدي نو فرناز
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 يادم. شدم بيدار خواب از زود صبح. رفتم مي خواب به دوباره و پريدم مي خواب از مدام. ديدم غريب هاي كابوس شب، طول تمام
 ماندن توان كردم مي احساس. شدم آماده و خوردم را ام صبحانه همه از تر زود. ررفت مي مالش شكمم. ام نخورده ديشبشام آمد

 :گفت اخم با پدرم. آمدم بيون اتاق از. ندارم

 .بريم هم با وايستا_

 سرد و خشك پدرم. شدم منتظر و نشستم مبل روي. شد شل پاهايم. زد لبخند فرناز. نداشتم را سحر ديدن توان. شد پاره دلم بند
 :گت

 .بريم_

 :پرسيد آرامي به. رفت مي گيج سرم و بود پريده رنگم. كرد مي نگاهم چپ چپ فرناز. افتادم راه سرش پشت و شدم بلند زحمت به

 خوبي؟_

 .كردم نگاهش

 .آره_

 ....ولي_

 .دويدم حرفشش ميان به

 .گفتيم مي بهش نبايد_

 .نشو خل_

 براي و دادم را سالمش جواب سختي به. كرد سالم. نداشتم كردن بلند سر جرات. بود منتظرمان اتومبيل كنار. شديم پاركينگ وارد
. انداخت زير به سر. خورد گره بهم نگاهمان. گذشت مقابلم از و كرد روشن را اتومبيل پدر. شدند سوار. افتادم راه به در كردن از

 در مقابل. نداد ثمر درآوردنش حرف به راي هم فرناز تالش. بود ساكت ررا مسير تمام. شدم سوار و بستم را در. لرزيد دلم
 خوبي ببه اما بدهم تكان دست برايش خواست مي دلم. شده تر زيبا روز هر از كردم احساس. كردم نگاهش رسيديم كه دبيرستان

 ساعت. گذراندم را روز كندن جان هزار به ظهر تا. گذشتم جا را دلم. كرد حركت اتومبيل. نيست پذير امكان اين دانستم مي
 .گرفتم تماس خانه با و داده دست از طاقت كه بود دو نزديك

 .سالم الو_

 .نبباشي خسته داداش سالم_
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 .ممنون_

 خوبه؟ بابا_

 .خوبه_

 .لرزيد مي صدايم

 چطوره؟ مامان_

 .خوبه_

 چي؟ خودت_

 .شدي مهربون_

 خوبي؟_

 .آره_

 خب؟_

 خب؟_

 :گفتم دوباره. بگويد چيزي بودم منتظر

 خب؟_

 .خب كه خب_

 خوبي؟ فرناز_

 .آره_

 :گفتم و زدم دريا به دل

 خوبين؟ همه_

 .خوبن آره_
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 خوبن؟ همه فرناز،_

 .خوبن بله...آهان_

 .بال و بله_

 .بله كه گفتم_

 خبرر؟ چه نكن وس خودتو_

 .بگو تو_

 .ها رسه مي خونه به پام فرناز_

 .دونم مي_

 خبر؟ چه حاال_

 .كنيم صحبت حسابي و درست هم با نشد وقت_

 چي؟ يعني_

 .شه نمي كه االنم. خونه واسه ذار گفت_

 چرا؟_

 .دارن مهمون_

 :گفتم تعجب با

 مهمون؟_

 .دوستاشن نترس اوه_

 :گفتم و كشيدم راحتي به نفسي

 .آهان_

 .نشي ترك زهره وقت يه_
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 :گفتم پرويي با

 .شدم شايد_

 .نتركي_

 نفهميدي؟ چيزي رفتارش و حركات از. مواظبم_

 .بودم فهميده_

 خب؟_

 .باشه جاش سر من شيريني بدي قول بايد_

 .باشه_

 .ديگه همين_

 .بدي باال سر جواب بلدي فققط_

 تنده؟ انقدر آتيشت هميشه تو_

 :گفتم تفاوتي بي با

 .داره فرق مساله اين_

 فرقي؟ چه مثال_

 .بده انججام خواستم ازت كه رو كاري فوضولي؟ مگه تو_

 !مزه بي_

 .اته عمه_

 .خودته عمه_

 .گم مي بابا به االن_

 .نكن لوس خودتو فربد_
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 :گفتم و خنديدم

 نداري؟ كاري من با خب_

 .نداشتم اولم از_

 .فرناز_

 .رسونم مي رو سالمت آهان_

 .شو خفه_

 .كن حل رو مشكالتت خودت. چه من به اصال_

 .ها خونه آم مي فرناز_

 :داد جواب خونسردي با

 .دونم مي_

 نداري؟ كاري_

 .بخر چيپس ام واسه خونه اومدي چرا،_

 چي؟ ديگه_

 ....كه دوني م_

 .لعنتي_

 .خنديد

 .نخواستم اي ديگه چيزه كني شكر رو خدا بايد_

 .رسم مي را حسابت روز يه_

 .بگيريم اونو بريم بيا...آه....ديدم پيرهن يه خوام نمي چيپس فربد، ببين_

 .شدي پررو خيلي_
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 :گفت و خنديد

 .بدهكاري بهم تو_

 ؟ من_

 چي؟ واسه

 .ارزيد مي اين از بيشتر خيلي دادم، بهت من كه اوني_

 :گفتم و لرزيد دلم

 .دنيا يه_

 .داريم كار هم با ها حاال حاال پس_

 نداري؟ كاري. توئه حرف حرف فعال! مسخره_

 .نره يادت چيپس_

 .برسون سالم مامان به_

 .خداحافظ_

 .غريدم لب زير. كردم قطع را گوشي

 ...دختره_

 لباسم و شستم را صورتم و دست سرعت به شد تمام كه كار. كرد مي تابي بي سحر ديدن براي دلم. گذشتند مي كندي ببه لحظات
 .كردم تعويض را

 بابا؟ نداري كاري_

 .نه_

 تر پايين قدم چند فروشي گل. خريدم فرناز براي چيپس يك راه سر. افتادم راه به پياده. بود شده سرد هوا. زدم بيرون تعميرگاه از
 .گرفتم سح براي هم سرخ رز شاخه يك و شدم گلفروشي وارد. بود

 .كنين كوتاه رو اش شاخه لطفا آقا_
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 يك از آكنده قلبي با و شدم اتومبيل سوار. نيايد فشار گل به كه داشتم نگاه اطرافش در طوري را دستم و گذاشتم جيبم در را آن
 چشمانم رسيدم كه آپارتمان در پشت. بودم قرار بي سحر ديدن براي. شدم پياده تاكسي از كوچه سر.شدم خانه راهي اهورايي عشق

 بر اي دهنده آزار سكوت.شدم آپارتمان وارد گشاده چهره با. كردم باز را در. بيايد بيرون در از بودم اميدوار. درخشيد خوشي از
. بودم رسيده درشان مقل به. آورد بيرون سر سحر و شود باز در بودم منتظر لحظه هر.دوختم درشان به چشم. بود حكمفرما جا همه

 ساعتم به نگاهي. رفتم باال ها پله از ترديد و نگراني با. شدم رد شان خانه مقابل از بود، در به نگاهم كه همانطور. شد نگرانش
. كشيدم جيبم درون سرخ گل لطيف گلبرگ روي را دستم. باشد فرناز پيش بودم اميدوار. رفتم باال ها پله از سالنه سالنه. انداختم
 ».فرنازه پيش حتما«گفتم، دل در. گرفتم آرام. داشت را سحر پوست لطافت

 .فرنازه پيش آره_

 را در. كرد يخ دلم. نبود چيزي. گشتم كفشش دنبال به ها كفش در وسواس با رسيدم كه خانه در پشت.رفتم باال ها پله از سرعت به
 .گرداند بر سر. كرم سالم. بود مشغول آشپزخانه در مادرم. رفتم اتاقم طرف به آويزان. شدم وارد و كردم باز

 .نباشي خسته سالم_

 .مرسي_

 شده؟ چيزي_

 .نه_

 ناراحتي؟_

 .نه_

 و آوردم بيرون جيب از بودم گرفته كه را گل شاخه. ررفتم اتاقم به و شدم رد آشپزخانه در مقابل از. نداشتم كردن بحث حوصله
. ندادم جوابي. خورد اتاقم در به ضربه چند. افتادم تخت روي و كندم تن از را كتم. انداختم تخت كنار را چيپس. گذاشتم ميز روي
 .شد وارد خندان صورتي با فرناز و شد باز در

 هست؟ اجازه_

 .نه_

 .گذاشت اتاق داخل به قدم

 اومد؟ من امانتي_
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 :گفتم و كردم اشاره اتاق كف به دست با

 .برو و بردار_

 :گفت شادماني با و برداشت را چيپس

 .نكنه درد دستت_

 :پرسيد نگراني با و كرد نگاهم كمي. ايستاد سرم باالي

 شده؟ چيزي_

 :پسيدم اما نه بگويم خواستم مي

 شد؟ چي باالخره_

 :دادم ادامه. كرد نگاهم خيره خيره فرناز

 باال؟ اومد_

 .داشت مهمون_

 كي؟_

 .شون خونه اون دوستاي از. بودن سابقش دوستاي از تا دو كه گفتم_

 :پرسييد ترديد با بعد

 شده؟ چيزي_

 .نديدمش_

 .نباش نگران گفتم من داداش. اي ديوونه تو ببينيش؟ نبود قرار مگه اوف_

 :گفت. شدم خيره فرناز به

 .زني مي حرف احمق آدمهاي مثل_

 مني؟ با_
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 خوري؟ مي. شده چي انگار كه كرده بغل غم زانوي همچين_

 .نه_

 .جهنم به_

 مي. رفتم لباسهايم كمد سراغ به. شدم بلند. بود فرناز با حق. شدم خيره سقف به و گذاشتم سرم زير را دستم. رفت بيرون اتاق از
 :گفت و كرد اتاق داخل گردن تا را سرش فرناز. خورد اتاقم در به ضربه چند. كنم استحمام خواستم

 .بزني بهش سر يه حتما بگم بهت اومدي گفت. بود زده زنگ دوستت. ذاري نمي آدم واسه كه حواس_

 :پرسيدم تعجب با

 بود؟ كي_

 .داره باهات واجبي كار يه سعيد بگو گفت آره. سعيدم گفت_

 :كردم تكرار لب زير

 .سعيد_

 :پرسيدم فرناز به خطاب و

 چيه؟ كاش نگفت_

 .داره چيكارت ببين برو خودت دونم؟ مي چه من_

 ممنونم جنابعالي راهنمايي از_

 .نداشت ققابلي_

 :پرسيدم خودم از.بست را در و كشيد بيرون را سرش

 داره؟ چيكار من با سعيد_

 :گفتم فرناز به آهسته. رفتم بيرون اتاق از و برداشتم را لباسهايم

 .كن صدام اومد سحر_

 :گفت خنده با
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 .كنه سكته مردم دختر نياي، بيرون حموم از لخت وقت يه_

 :گفتم تشر با

 .خودتي اون. شو خفه_

 خبري. پريدم بيرون حمام از و شستم را خودم سرعت به. بكوبد در به فرناز بودم منتظر لحظه هر. بستم را در و چپيدم حمام داخل
 .كرد بلند سر. بود خواندن درس مشغول. رفتم فرناز اتاق به. نبود

 نيومد؟_

 :كرد نگاهم خيره

 .نه_

 :گفت دهنده دلداري لحني با. نشست ام چهره در غم

 .نتونسته حتما_

 :رساندم تلفن به را خودم سرعت به. دويد رگهايم در خون. زد زنگ تلفن. رفتم بيرون اتاق از و انداختم زير به سر

 .بله_

 .جان فربد سالم_

 :پرسيدم تعجب با

 شما؟_

 .نشناسي رو ما بايدم_

 شما؟_

 .گيري نمي ما از سراغي هفته به هفته ري مي وقتي. ديگه بله_

 تويي؟ سعيد_

 .عجب چه آره_

 :پرسيدم و افتادم مبل روي. شدم شل
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 خوبي؟_

 .نيستي پسر. شما خوبي به نه_

 .شلوغه سرم آره_

 .خور تنها معرفت بي اي_

 خبرا؟ چه. خورد تنها بايد رو تيكه اين ديگه، خب_

 .خوب خبراي_

 چطورن؟ ها بچه_

 .گيرن مي رو سراغت همه خوبن_

 .زنم مي بهتون سر يه روزا همين تو يام مي_

 .نداره صفايي تو بي پارك پسر،_

 خبر؟ چه_

 .پارك بياي سر يه توني مي ببينم خواستم مي واهللا_

 خبريه؟_

 .اومده الدن_

 :گفتم تفاوتي بي با

 چه؟ من به_

 .ببيندت خواد مي_

 .كرده غلط_

 .بزنم زنگ بهت گفت_

 گرفته؟ وكيل ديگه حاال_
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 .تم شرمنده من_

 .فرمودن خانم الدن. بكنين ما از يادي ندارين معرفت اونقدر شمها بگو، پس_

 .فربد جون به نه_

 .ات عمه جون_

 ياي؟ مي_

 .شده سرد هوام دراومدم حموم از تازه_

 بگم؟ چي بهش_

 .جهنم به بره بگو_

 :گفتم عصبانيت با و برداشتم را گوشي. زد زنگ دوباره تلفن. بستم را چشمهايم و دادم تكيه مبل پشتي به را سرم. گذاشتم را گوشي

 بله؟_

 .جان فربد منم_

 هم وقتي ائه، نه نه، بگم وقتي شناسي، مي رو من كه تو. داده گير من به حسابي دختره اين ولي. سرجاش دوستيمون سعيد ببين_
 .هستم آخرش تا آره، بگم

 .بزنه حرف باهات خواد مي_

 .متنفرم رام هاي بره از من. جهنم به بره بگو بهش_

 .بود شده خيره من به تعجب ببا و آمده بيرون آشپزخانه از مادرم. كوبيدم را گوشي

 .سالم_

 بود؟ كي. سالم_

 :گفتم بودم عصبي شدت به كه حالي در و شدم بلند

 .ها بچه از يكي_

 شده؟ چيزي_
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 .مامان ندارم حوصله_

 .زنم مي حرف باهات دارم_

 :گفتم و دادم تكان هوا در را دستم

 .نه االن. بعد واسه بذار_

 :گفتم و ايستادم اتاقم در پشت. شدم رد كنارش از

 .نيستم خونه من زد زنگ دوباره سعيد اگر_

 .كرد باز را اتاق در فرناز. بودم عصباني شدت به. گرفتم دست. د ميان در را سرم. نشستم صندلي روي. بستم را در و شدم اتاق وارد

 چيه؟_

 تو؟ بيام_

 .نه_

 خوري؟ مي چيپس_

 .بيرون گمشو_

 .وحشي باشه،_

 سحر مثل مسكني. بود ريخته بهم ذهنم در چيز همه. كرد نمي كار فكرم. لعنتي. غريدم لب زير. كوبيدم ميز روي مشت. بست را در
 :گفتم عصبانيت با. كرد اتاق داخل را سرش فرناز و شد باز در دوباره بعد دقيقه چند. داشتم نياز

 كني؟ مي جون چيه،_

 تو؟ بيام_

 .نه گفتم_

 :گفت هول به. كردم نگاهش عصبانيت با. بست را در و شد اتاق وارد

 .زدم زنگ سحر به_

 .شدم رام و آرام
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 خب؟_

 .نيست گفت مامانش_

 .شد درشت چشمانم

 نيست؟_

 .خوابه. هست يعني_

 خوابه؟_

 : پرسيدم نگراني با و كردم نگاه ساعتم به

 بود؟ خوب حالش_

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه

 .نگفت چيزي_

 .پايين برو سري يه_

 برم؟ كجا من خوابه گه مي وقتي_

 .من خاطر به_

 .رم مي بود شده بيدار اگر زنم، مي زنگ ديگه ساعت يه. شه نمي روم_

 ناخنك غذاها به. زدم قدم. كردم روشن را تلويزيون. گذشت مي كندي به زمان. كنم قبول شدم مجبور خواست نمي دلم كه اين با
 به. گرفت را شان شماره دوباره و شد بلند كه ورزيدم اصرار كار اين در وآنقدر. دوختم چشم فرناز به ملتمس نگاه با مدام. زدم
 .بود فرناز با گوشم اما كردم تلويزيون تماشاي مشغول را خودم ظاهر

 .سالم الو،_

 احراري؟ خانم هستين خوب_

 هست؟ جون سحر. دارن سالم مرسي،_

 .بله_
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 .كرد نگاهم

 خوابه؟_

 .ريخت هري قلبم

 خوابه؟ وقت چه االن_

 .بودم دوخته چشم فرناز به چشمي زير

 .بزنه زنگ من به بگين شد بيدار وقت ه پس_

 .برسونيد سالم هم شما چشم، مرسي،_

 :گفت لب زير و انداخت باال شانه. كرد قطع را گوشي

 .بود خواب_

. زدم بيرون خانه از و پوشيدم را كتم. رفتم اتاقم به. كردم مي خفقان احساس. فشرد مي خود در مرا خانه. شدم بلند و دادم تكان سر
 :پرسيد مادرم

 كجا؟_

 .پاركينگ رم مي_

 جا همه بر تاريكي. شدم پاركينگ راهي و انداختم نگاهي شان بسته در به. رسيدم اول طبقه به. شدم سرازير ها پله از و بستم را در
 نزديك او به. ديدم مي را سحر خيالم در. بود تاريك پاركينگ. بودم سحر ديوار به ديوار ديگر حاال. نشستم ها پله روي. بود نشسته
 :گفتم گوشش در نرمي به و شدم

 ....دوس....سحرمن_

 .كردم جور و جمع را خودم سرعت به. شنيدم سر پشت از پايي صداي كه بود نشده تمام ام جمله

 .واي_

 .بود ايستاده رويم به رو بود، گذاشته قلبش روي را دستش كه درحالي. ايستادم

 .شدم ترك زهره پسر_
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 .افتادم قهقهه به

 .توئه سر زير بميرم، ديگه روز چهل تا اگر مار، زهر_

 .كردم دراز طرفش به را دستم

 چطوري؟_

 :گفت و فشرد را دستم

 .ميره و مياد نفسايي همچين بدين، اجازه شما اگه_

 .رفت لبم روي از لبخند. شد خيره من به. نشست كنارم در

 كني؟ مي نگاه چي به_

 .تو به_

 ميخواي؟ چي بينم، مي كه اينو_

 شده؟ چي ببينم خوام مي_

 خب؟_

 .شه نمي مشاهده خاصي چيز_

 .بشه مشاهده بايد خاصي چيز يه حاال بله، اوه،_

 .شدي عوض_

 :گفتم تعجب با

 چي؟_

 .هاست بچه همه حرف نيست، من حرف_

 خبرا؟ چه ديگه_

 .نيستي سابق فربد اون تو_
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 .مونن نمي جور يه هميشه كه آدما_

 چيه؟ موضوع_

 چرا؟ ديگه تو اوف_

 .بگي بايد تو_

 .كردم نگاهش

 فضولي؟ مگه_

 .خنديد

 .كنه مي ام خفه داره_

 .شي خفه تا باش پس_

 :گفتم غرولند با و شدم بلند. كرد نگاهم خيره

 .كردي انتخاب جيم سين واسه رو وقتي بد_

 .شدي كه هم نارنجي نازك. پسر بشين_

 .ندارم حوصله_

 چته؟_

 .ماليدم بهم را دستهايم

 .سرده هوا_

 .پيچيد آپارتمان در سينا شادمانه فرياد صداي. شنيدم مي را در شدن باز صداي

 .بگير منو بيا_

 .شكافت را فضا سحر عصبي و خسته صداي

 .سينا تو بيا_
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 :گفت كودكانه هاي خنده با سينا. شده بيدار پس. ريخت هري قلبم

 .بيا خوت بيا، خودت_

 :گفت نادر. رفتم باال ها پله از سرعت به

 كجا؟_

 يكه. بود بلند سينا فرياد شان بسته در پشت از. رفتم باال سرعت به. شد بسته در بپيچم، پاگرد از آنكه از پيش. دادم تكان ا دستم
 اتاق به مستقيم و كردم باز را در. رفتم باال ها پله از سرعت به. شنيدم را نادر پاي صداي. شدم خيره بسته در به لحظه چند. خوردم
 .كرد نگاهم تعجب با. رفتم فرناز

 زد؟ زنگ_

 كي؟_

 .ديگه سحر_

 .نه_

 .شده بيدار_

 .ديديش_

 .بزن زنگ بهش پاشو. بست رو در ببينمش، اينكه از پيش نه_

 .زدم زنگ االن همين من اوا_

 .داداش جون_

 ....گفتم مامانش به_

 .دويدم حرفش ميان به

 .بزن زنگ بهش پاشو اما شنيدم،_

 .تونم نمي من_

 :گفتم عصبانيت با
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 .گيرم مي حالتو وگرنه پاشو_

 .كرد نگاهم

 چه؟ من به_

 :گفتم و كوبيدم زمين به محكم را پايم

 .پاشو_

 :گفت و شد بلند

 .خر ي ديوونه

 .بزن زنگ االن همين ولي دارم، قبول_

 .افتادم مبل روي. گرفت را شماره. رفت بيرون اتاق از غرغر با

 .شرمنده احراري خانم سالم_

 شده؟ بيدار_

 .خوابه خنوز_

 :گفتم اشاره با. كرد نگاهم

 .ديدمش خودم_

 .داشتم درسي سوال يه نه، نه،_

 .خداحافظ نيست مهم نه_

 :گفتم. گذاشت را گوشي

 .ديدمش خودم_

 .خوابه گه مي كه ميشنوي_

 :پرسيد مادرم
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 خبره؟ چه اينجا_

 .گذاشت پاسختنها بدون سواالت از دنيايي با مرا و رفت اتاقش به

. ام شده خاكسار و سبك چقدر كردم احساس. انداختم فرناز اتاق بسته در به نگاهي. را ريختنم فرو صداي. شنيدم را شكستنم صداي
 بازيچه مرا كه واقع به دخترف اين موجود، اين.حرف و نقشه سوال، از بود پر ذهنم. كردم روشن را تلويزيون. افتادم مبل روي

 بر من گرفت مي تر باال را سرش او چه هر اما. ام باخته را مبارزه دانستم مي. باشم ناراحت دستش از توانستم نمي.بود كرده خويش
 از و كردم مي مقايسه ودم، ديده كه دخترهايي با را او. بردم مي لذت بيشتر من شد، مي تر مغرور هرچه. شدم مي تر حريص او

 .باليدم مي خود بر برد، مي دل سادگي به و داد، مي دل سختي به كه موجودي شده، سبز راهم سر موجودي چنين اينكه

 .آمدم خودم به. شد پذيرايي وارد چاي سيني با مادرم

 خوبي؟_

 :دادم جواب و كردم نگاهش

 .بله_

 پرسي؟ نمي منو حال_

 :گفتم حوصلگي بي با

 خوبين؟_

 .نه_

 .دوختم چشم تلويزيون صفحه به

 چرا؟ پرسي نمي_

 چرا؟_

 .بود زشت ات جمعه رفتار_

 :گفتم و شدم بلند. نداشتم بحث حوصله

 .بعد واسه بذاريدش_
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 .شد بلند مادر فرياد صداي. رفتم اتاقم طرف به

 .زنم مي حرف باهات دارم_

 :غريدم لب زير و بستم سرم پشت را در

 .بابا كنيد ولم_

 

 9 فصل

 باز براي. شد پاركينگ وارد پدرم. گذشت مي كندي به زمان. دادم تكيه ماشين به و رفتم پاركينگ به همه از تر زود ، بعد روز صبح
 اتمبيل. كشيدم هم در چهره. شد يأس به تبديل اميدم تمام. آمد پايين ها پله از تنها و يكه فرناز. بود ها پله به نگاهم. رفتم در كردن

 :گفت و انداخت زير به سر. دوختم فرناز صورت به را نگاهم. گذشت مقابلم از

 .داداش متاسفم_

 :داد ادامه فرناز. بود رفته باد بر غرورم. شد آوار سرم روي دنيا

 .رفته گفت مامانش_

 :گفتم و كشيدم عقب سختي به را خودم. گرفت را دستم

 .جهنم به بره. نيست مهم_

 .شد له چيزي زير دلم. شد كنده اتومبيل چرخهاي. نشستم پدر كنار در. بستم را در.كنم فرار فرناز از خواست مي دلم

 وااسه بذار نكن، فكر چيزي به االن «انديشيدم، خود با. بگيرم تصميم توانستم نمي. كنم فكر توانستم نمي. بوديم ساكت را راه تمام
 ». شد بهتر حالت كه بعد

 كرد، حركت كه ماشين. كشيدم مي خجالت نگاهش از. انداختم زير بهه سر. زد استيصال روي از لبخندي شد، پياده كه فرناز
 ديوار به كه اي شكسته آيينه روي روبه. كردم عوض را لباسم و رفتم اتاقك به رسيديم، كه تعميرگاه به.كردم راحتي احساس
 :گفتم اندوه با و كشيدم موهايم به دستي. ايستادم بودم، چسبانده

 .شد شروع! لعنتي_
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 فرو روغن در آرنج تا. نكنم احساس را زمان گذر اينگونه شايد. كنم سرگرم كار با را خودم بودم گرفته تصميم. زدم بيرون اتاقك از
 مي عذاب مرا و كشيد مي رخ به را خود تر رنگ پر لحظه هر او اما كنم، بيرون آن از را سحر تا آوردم مي فشار مغزم به. بودم رفته
 .داد

 :گفت سردي به پدر. بودم كار مشغول. زد زنگ تلفن

 .دارن كار تو با_

 .برداشتم ميز روي از را گوشي و كردم پاك را دستم

 .سالم_

 .رفت فرو گوشم در مته مثل الدن صداي

 شما؟_

 شناسي؟ نمي رو من يعني_

 .كنه حواله ديگه جاي رو روزيت خدا برو_

 و داد و دعوا براي اي بهانه من تا بگويد چيزي خواست مي دلم. بود شده خيره من به بار سرزنش نگاهي با پدر. گذاشتم را گوشي
 :گفتم و بررداشتم شدت به را گوشي. زد زنگ دوباره تلفن كه بودم برنداشته قدمي هنوز. كنم پيدا بيداد

 داري؟ مرض مگه_

 .كرد آرامم حبيب صداي

 .ندارم خدا به نه_

 .شدم آرام

 .سالم_

 چطوري؟ سالم عليك_

 چطوري؟ تو. خوبم_

 .زني نمي ما به سرري. نيستم بد_
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 .آم مي جرا_

 .شد تنگ ات واسه دلمون كي؟بابا_

 .آم مي روزا همين تو. آم مي_

 چطوره؟ بابا_

 .خوبه_

 خبر؟ چه_

 :گفتم و كشيدم تلخي به نفسي

 .نيست خبري_

 .باشي ناراحت نبينم_

 .ببينمت بايد_

 .پيشم بيا_

 .شد تعميرگاه وارد اتومبيلي

 .دارم كار االن. زنم مي سر بهت_

 .منتظرتم_

 :پرسيدم و رفتم اتومبيل طرف به. شد شل دستم. افتادم سحر حرف ياد. رفت سرم طرف به دستم. كردم قطع را گوشي

 چشه؟_

**** 

 .برداشتم را گوشي اكراه با. زد زنگ تلفن. بريزم چاي تا شدم بلند. خوردم تر تمام هرچه ميلي بي با را غذايم

 بله؟_

 .داداش سالم_
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 .سالم_

 خوبي؟_

 .آره_

 .نداشتم را فرناز صداي شنيدن تحمل. كنم قطع را گوشي خواست مي دلم

 خوبه؟ بابا_

 .آره_

 چي؟ خودت_

 نداري؟ كاري. خوبن همه. خوبيم ما خانم، فرناز_

 هستي؟ عصباني من دست از_

 چي؟ واسه نه_

 .ببخش منو_

 .نده عذابم كنم مي خواهش_

 ...ولي_

 .دويدم حرفش ميان به

 .شده تموم چي همه من واسه_

 .كني مي اشتباه_

 .نكنم فكر_

 .داره وقت به احتياج اون_

 .نيست مهم برام ديگه_

 .داداش_
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 .بود اشتباه كارم اول از. كردم مي اشتباه من. ديگه بسه فرناز_

 .داره راهي يه هركاري. نيست اينطوريام نه_

 .ندارم رو راه به كردن نگاه و وايستادن تحمل من_

 .نگير سخت_

 نيست؟ مامان_

 .بيرون رفته نه،_

 .كن استفاده تنهاييت از پس_

 !فربد_

 .بري مي سر مو حوصله داري ديگه_

 .هستم نگرانت من_

 .كنم مي خواهش فرناز_

 ...آخه_

 .كنم مي خواهش گفتم_

 ...آخه_

 .كنم مي خواهش_

 .خب خب،_

 .ممنون_

 ...بگم خواستم حال هر به_

 .نيستي بشو آدم تو اينكه مثل_

 .بشم آروم تونم نمي نگم تا دوني مي كه تو. بزنم حرفمو بذار_
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 !بنال لعنتي،_

 .ديدمش_

 :گفتم تفاوتي بي با. ريخت هري دلم

 چه من به_

 :داد ادامه تلخم لحن به توجه بي

 داداشمه؟ خاطر به نيومدي، ما با صبح چرا گفتم_

 :داد ادامه ديد، را سكوتم كه فرناز. نياوردم خودم روي به اما بودم، شده كنجكاو

 .داشتم كار نه گفت_

 :گفتم و كشيدم عميقي نفس. كردم آسودگي احساس

 نيست؟ خبري ديگه_

 .جرا_

 .كنم قطع خوام مي باش زود پس_

 .نداشت حال كم يه_

 چطور؟_

 .ام حوصله بي ندارم، حال گفت،. ميز رو بود گذاشته سرشو_

 بود؟ چش_

 دكترم؟ من مگه ميدونم، چه من_

 بوده؟ من خاطر به شايد_

 .نشو خل_

 نگفت؟ هيچي من از_
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 .نه_

 :گفتم اندوه با

 .زدم مي حدس_

 .گفت مي تاحاال خواست مي اگه راستش....نگفت هيچي اصال اون. نيست خبري هيچ كه هنوز خبرته؟ چه_

 :گفتم حوصلگي بي با

 نداري؟ كاري_

 .بخر چيپس راهت سر برام_

 .خرم مي كوفت_

 كارها انواع به را خودم ظهر از بعد تا. دوختم چشم خيابان به و نشستم صندلي روي. رفت نمي كار به دلم و دست. گذاشتم را گوشي
 .شدم خانه رهسپار سرعت به و كردم تعطيل را كارم هميشه از تر زود. كردم سرگرم

 پا از سر زن، يك ديدار براي ديدم مي چشم به حاال، و باشم زن يك دلتنگ كه برسد روزگاري كردم نمي هم را تصورش هيچگه
 كنترل را خودم زحمت به اما »تر تند آقا« بگويم، آمد دندانهايم پشت تا چندبار. كند پرواز تاكسي خواست مي دلم. شناسم نمي

 اينگونه من. بفهمد فرناز خواستم نمي هم هنوز. كرد خواهد باز را مشتم ام، پريده رنگ رسيدم، مي تر زود اگر دانستم مي. كردم
 .باشم داشته ذخيره مبادا روز براي غرور كمي خواستم مي. دارم مي دوست را سحر

. شدم آپارتمان وارد. بود خلوت راهرو. شدم وارد. گشودم را در و كردم مرتب را لباسم. كشيدم عميقي نفس. رسيدم خانه در پشت
 انتظاري اما شود، باز تا دوختم شان خانه در به چشم. بشود آمدنم متوجه سحر تا بردارم قدم صدا و سر با اما آهسته كردم سعي
 سرفه به واقعا كه كردم سرفه آنقدر. كردن سرفه به كردم شروع. ايستادم ها پله سر. گذشتم در مقابل از. بود آور رنج و عبث
 در شهاب. برگشتم عقب به. درخشيد چشمانم. شنيدم سر پشت از را دري شدن باز صداي. سوخت مي شدت به گلويم. افتادم
 :گفت نگراني با. شد افزوده ام سرفه شدت بر. بود ايستاده شان خانه در آستانه

 بيارم؟ آب_

 بر آب ليوان يك با و رفت داخل به شهاب. داد نمي امانم سرفه. نشستم ها پله روي. بود آمده در چشمانم اشك. دادم تكان سر
 پشت با را صورتم. شد بهتر ام سرفه. كردم حبس را نفسم. نوشيدم جرعه يك زور به و گرفتم دستش از زحمت با را آن. گشت
 :گفتم و انداختم سحر خانه بسته در به نگاهي. گرفتم شهاب طرف به را آب ليوان. كردم پاك دست
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 .مرسي_

 .كنم مي خواهش_

 .كردم اي سرفه تك و شدم بلند ها پله روي از

 .اجازه با_

 .تو بيا_

 .قربونت_

 كمرنگ تاريكي و سكوت در جا همه. كردم باز را خانه در. باشد نيامده بييرون سحر شد نمي باورم. رفتم باال ها پله از سالنه سالنه
 :زدم صدا. شد روشن اتاق. زدم را كليد. بود خفته فرو غروب

 نيستيد؟_

 و افتادم مبل روي. رفتم تلفن طرف به.شد بلند تلفن زنگ صداي. افتادم راه به اتاقم طرف به. كردم خاموش را برق. نيامد صدايي
 .برداشتم ر گوشي

 بله؟_

 .سالم_

 :گفتم ترديد با. بود اي زنانه آشناي نا صداي

 .سالم_

 خوبي؟_

 شما؟_

 .هستم الدن_

 »!لعنتي آه«غريدم لب زير

 .پري خاله دختر_

 :پرسيدم جدي لحني با
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 بله؟_

 .پارك نيومدي ديروز_

 .نداشتم كاري پارك تو_

 كه؟ خوبي! مغرور بدجنس اي_

 :گفتم تندي با

 چه؟ شما به_

 ما؟ دوست با كني مي كار چه_

 شما؟ دوست_

 .گم مي رو سحر_

 :گفتم ترديد با. ريخت فرو قلبم

 شما؟ دوست_

 .بوديم همسايه و كالسي هم هم با ما كه گفتم_

 :داد ادامه. شد منفجر ذهنم در چيزي

 .كركدي قطع بگم، بهت كه تعميرگاه زدم زنگ كه هم امروز نبودي، ديروز_

 رو؟ چي_

 .گه مي بهم كني خطا پا از دست. باشه داشته هواتو حسابي گفتم بهش.سحر ديدن اونجا اومدم_

 گفتي؟ چي بهش_

 .باش داشته هواشو. منه LOVE تون همسايه اين گفتم بهش كه، گفتم_

 :غريدم. دانستم مي را جيز همه ديگه حاال

 .كردي غلط تو_
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 دهني؟ بد خيلي گفتن بهت_

 كردي؟ بلغور چي ديگه. گفتن بهم ها خيلي آره_

 .كن صحبت درست_

 ميشه؟ چي نكنم صحبت درست اگه_

 .شي مي بامزه خيلي شي مي عصباني وقتي_

 .پيشم نمياي چرا_

 .خدامه از من كه بذاري اگه_

 .بيرون بكش من زندگي از پاتو بگم، بهت زبوني چه به بايد من كشي؟ نمي خجالت تو_

 شدي؟ ناراحت چرا_

 .زني مي مفت حرف اينكه براي_

 .كنم تحمل تونم نمي ديگه من_

 .زني مي زنگ اينجا كني مي غلط پس_

 »! آشغال دختره «گفتم لب زير و شدم خيره گوشي به. كوبيدم محكم را گوشي

 بايد.زدم مي حرف سحر با تر زود هرچه بايد. افتاده اتفاقي چه دانستم مي حاال. دادم تكيه مبل پشتي به ررا سرم. گذاشتم را گوشي
 !عشق ترين تنها. است من زندگي در شخص ترين تنها او گفتم مي او به و ميدادم توضيح برايش بايد شده، چه گفتم مي او به

 هر به ذهنم. بود خانه فرناز كاش كردم؟ مي حرفهايم شنيدن به راضي را او چگونه ميافتم؟ را او بايد چگونه كردم؟ مي بايد چه
 .شد مي كشيده سويي

 بوق، سه بوق، دو بوق، يك. گرفتم را شان شماره و بررداشتم را گوشي. گذشت ذهنم از چيزي. امروز همين. ديدم مي را سحر بايد
 .آمد فرود سرم بر پتك مثل احراري خانم صداي

 بله؟_
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 بر...شش، پنج، چهار، سه، دو، يك،. زدن قدم پذيرايي طول در كردم شروع. نداشتم نشستن طاقت.گذاشتم را گوشي زد، يخ قلبم
 نفسي و ايستادم. رسيدم اول طبقه به. شدم سرازير ها پله از. شدم خارج خانه از سرعت به. درخشيد چشمانم...سه، دو، يك،. گشتم
 بعد لحظاتي. زدم درشان به ضربه چند كنم، حفظ را ام خونسردي كردم مي سعي كه حالي در و كردم مرتب را لباسم.كردم تازه
 .گشود رويم به را در سينا

 .عمو سالم_

 .رفت مي پايين و باال سينه در قلبم. شدم خم

 .جان عمو سالم_

 :پرسيد احراري خانم

 كيه؟_

 :گفتم بلند بشنود را صدايم سحر اينكه براي. كردم راست قد

 .منم_

 .آمد در پشت احراري خانم

 . سالم_

 .بفرماييد سالم_

 اينجاست؟ مادرم_

 .نه_

 :گفتم دستپاچگي با

 .باشن اينجا شايد كردم فكر. نبودن اومدم،_

 :پرسيدم و انداختم خانه داخل به گذرا نگاهي. كردم بلند سر

 نديدينشون؟ شما_

 .نگفتن چيزي من به نه_
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 .برگرداند سر

 .ايستد باز حركت از بود نزديك قلبم!سحر_

 رن مي كجا نگفته تو به فرناز_

 .بگشت طرفم به. نشنيدم صدايي

 .نگفتن ما به چيزي متاسفانه_

 .انداختم زير به سر

 .ببخشيد_

 .كنم مي خواهش_

 به سست قدمهايي با.شد دريده هم از قلبم كردم احساس در، بستن صداي شنيدن با. گرفتم پيش در را سوم طبقه راه فشرده قلبي با
 را حوادث كردم مي سعي.بود ريخته بهم ذهنم در چيز همه. شدم خيه سقف به و افتادم تخت روي حركت و حس بي.گشتم بر خانه
 نمي اما....كه باري اولين دارم، او به نسبت احساسي كردم احساس كه باري اولين ديدمش، كه باري اولين از. بچينم هم كنار منطق
 ...حاال اما داشت خواهم دوست را او روزي كردم نمي تصور هيچگاه و بود كرده تغيير احساسم. بود هم در و قاطي چيز همه. شد

 .شد وارد دا و سر با فرناز. نداشتم حركت توان. شنيدم را در شدن باز صداي

 نيست؟ خونه كسي_

 .زد مي حرف مادر با كه شنيدم را صدايش

 .نيومدن_

 .بيرون رفته و اومده حتما كه هم فربد. آد نمي ها حاال حاال كه بابات_

 :گفت تعجب با رسيد كه اتاقم روي به رو به

_اينجايي؟ تو...  ا 

 :گفت لبخند با و آمد سرم بااي. دوختم سقف به چشم سخني هيچ بي كردم نگاهش

 .سالم_
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 .بود پر خنده از صورتش. كردم نگاهش

 خوابيدي؟ چرا تاريكي تو_

 .شدم خيره سقف به

 :پرسيد نگراني با

 خوبي؟_

 .نشست كنارم

 !فربد_

 .كردم نگاهش

 كنم؟ صدا رو مامان_

 .گرفتم را دستش. خورد تكاني. بود شده قفل زبانم

 .بزن زنگ سحر به_

 چته؟ تو_

 .باال بياد بگو بهش_

 :گفت نگراني با

 !فربد_

 .داري دوست كي هر جون. بزن زنگ بهش. خوبه حالم من_

 .االن باشه_

 .رفت بيرون اتاق از

 هست؟ فربد_

 .اتاقشه تو_
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 نكرده؟ روشن رو برق چرا_

 خيز نيم. ديدم در آستانه در را فرناز بعد دقايقي. گذشت مي كندي بخ زمان. نيايد مادرم كردم مي خدا خدا. شدم خيره سقف به
 :گفتم. كرد پا آن پا اين كمي. دوختم دهانش به چشم و شدم

 خب؟_

 .نيسست گفت مامانش_

 .آمد سرم باالي فرناز. افتادم تخت روي

 افتده؟ اتفاقي_

 :گفتم و دادم تكان سر زحمت به

 .كنم مي درستش_

 ....من شايد_

 .بيرون برو_

 !فربد_

 .كنم مي خواهش_

 .باشه...باشه_

 به خياالتم زده طوفان شهر هياهوي در شب تمام. بيابم را سحر بايد چگونه نميدانستم. بست سرش پشت را در و رفت بيرون در از
 من به آيينه از را مهربانش چشم و. زند مي لبخند كه ديدمش. كردم مجاب را او و دادم توضيح سحر براي. گشتم حل راه دنبال
 .دوخته

 :پرسيد هراسان و متعجب من ديدن با. شد بيدار مادرم.پوشيدم را لباسهايم.آمدم پايين تخت از كه بود تاريك هوا هنوز

 كجا؟_

 .پايين_

 االن؟_
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 .رفتم بيرون در از بدهم را جوابش آنكه بي

 .صبحونه_

 .ندارم ميل_

 

 دور به محكم را كتم. نشستم.بود سرد هوا. رسيدم اول طبقه به. بود ررفته فرو سكوت در جا همه. شدم سرازير ها پله از بستم را در
 .باشم بازنه يك خواستم نمي. ديدم مي را او امروز بايد. دوختم چشم درشان به و پيچيدم خودم

 پشت و رفتم پايين پاركينگ هاي پله از سرعت به. خورد گوشم به دري شدن باز صداي. شدم مچاله خود در. بود سرد شدت به هوا
 تكيه ديوار به. رفتم باال ها پله از شنيدم، كه را آپارتمان در خوردن بهم صداي. آمد پايين ها پله از كسي. شدم پنهان پدر اتومبيل

 .دوختم چشم درشان به و دادم

 پايين پاركينگ هاي پله از و كرد خداحافظي كه شنيدم را احراري آقاي صداي. رفتم باال ها پله از سرعت به. شد باز آپارتمانشان در
 نگاهي. نداشت تمامي انگار كه انتظاري. ايستادم انتظار به و آمدم پايين ه پله از كرد روشن كه را اتومبيلش. شد بسته درشان. رفت
 به. بود رفتن آماده سحر. كشيدم سرك و آمدم پايين آرامي به. شد بسته در. رفتم باال ها پله از. شد باز در. انداختم ساعتم به

 .كردم صدايش برسد در به آنكه از پيش. رفتم طرفش به صدا بي و سرعت

 .سحر_

 .چسبيدم را در. برد در طرف به دست و كشسيد هم در چهره. كرد نگاهم. خورد يكه

 .بزنم حرف باهات خوام مي_

 :گفت عصبانيت با

 .گم مي مادرم به وگرنه نشين، مزاحم بهتره_

 .بدي گوش حرفم به بايد_

 .شده ديرم من_

 .هستم تو با_

 .كرد نگاهم اخم با
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 ...وگرنه كنار برين بهتره_

 .رم نمي ندي گوش حرفم به تا_

 :گفت عصبانيت با. بودم چسبيده محكم را آن. كشيد را در

 .كنار برو_

 !سحر_

 غفلتم از سحر. شد خاكستري نظرم در دنيا. گرفت نفسم. شد شل دستم. پريد رنگم. آمد بيرون در از پورزاد آقاي. شد باز در
 تحمل و بود خشك گلويم. بود شده سنگين پاهايم. كرد نگاهم خيره پورزاد آقاي. پريد بيرون و كرد باز را در و كرد استفاده
 .نداشتم را زبانم دان حركت

 :گفت كه شنيدم را صدايش. داد تكان سر و زد پوزخندي. شد خيره چشمانم در مستقيم. بود رسيده رويم به رو

 .تأسفه جاي_

 در هم آن مزاحمت،. ام كنده خودم دست با را خودم قبر دانستم مي. شد خراب سرم روي دنيا بست كه را در. رفت بيرون در از
 پشت ديگر و رفتم مي بايد. بود ساخته كارم. پورزاد آقاي ديدگان مقابل در هم آن بدتر همه از و همسايه دختر هم آن آپارتمان،

 .كردم نمي نگاه هم را سرم

 .شد نمي محو چشمانم مقابل از پورزاد آقاي صورت. افتادم راه به و رفتم بيرون در از

 خواهد پيش چه دانستم نمي. بود تاغ تنم. رفتم پيش هدف بي. دريد مي را گوشتم و نشست مي جانم بر نيشتري چون پوزخندش،
 ببه كه اعتباري تمام بودم، آورده گرد مدت اين در كه ا آنچه همه فهميد مي پدرم اگر بدهم؟ بايد توضيحي چه بكنم؟ بايد چه. آمد

 .آمد مي بيرون ريشه از و گشت مي خم اي، روييده تازه نهال چون حادثه، باد تند در بودم، آورده دست به پدر پيش تازگي

. رفتم مي پيش روم، مي كجا به بدانم آنكه بي و بودم كشيده هم در چهره. بود بلند سرم از بخار. كردم نمي احساس را هوا سرماي
 .كرد توقف پايم جلوي تاكسي. ايستادم خيابان كنار

 كجا؟_

 .گفتم را آدرسم و شدم خم

 .باال بپر_
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 خواهد دستم كار پورزاد آقاي دانستم مي. كرد نفوذ مغزم تا سرما. چسباندم شيشه به را پيشانيم. كرد حركت اتومبيل. شدم سوار
 .كرد توقف اتومبيل. بودم غرق خود در. گشت مي بهانه دنبال كه بود مدتها. داد

 .آقا بفرماييد_

 را زدنش بوق صداي سرم پشت از. افتادم راه به سرعت به. شدم پياده و دادم اي كرايه. بردم فرو جيبم در دست. آمدم خودم به
 .دادم ادامه راهم به. شنيدم

 :پرسييد كسي بعد لحظاتي. زدم زنگ. ديدم را حبيب خانه آشناي درِ

 كيه؟_

 :گفتم لرزان صدايي با. شناختم را خانم عاطفه صداي

 .فربدم_

 .شد ظاهر در آستانه در شكفته صورتي با خانم عاطفه. شد باز در

 .سالم_

 است؟ خونه حبيب. سالم_

 :گفت و كشيد كنار را خودش.ماسيد صورتش روي لبخند. كرد نگاهم تعجب با

 .بله_

 .آمد مي باال ها پله از حبيب. رفتم زمين زير طرف به مستقيم و شدم وارد

 .سالم_

 .كرد نگاهم تعجب با

 .سالم_

 .انداختم زير به سر. شد خيره من به

 شده؟ چيزي_

 .برگشت پايين طرف به. كردم نگاهش
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 .تو بيا_

 .رفتم پايين ها پله از حبيب دنبال به. دوخت زمين به چشم. انداختم بود مانده واج و هاج كه خانم عاطفه به نگاهي

 شده؟ چي ببينم تو بيا تو، بيا_

 .نشستم زمين روي

 خوري؟ مي چاي_

 داري؟ سيگار_

 .نه_

 .شد خيره من به

 شده؟ چي_

 .كشيدم موهايم به دستي

 .شدم بدبخت_

 .نكنه خدا_

 ...پورزاد آقاي_

 .دادم تكان سر

 كيه؟ ديگه اين_

 .كردم نگاهش

 آد؟ مي يادت رو سحر_

 :گفت تأمل با

 سحر؟_

 .نخشم تو گفتم همسايمون، دختر_
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 .شكفت صورتش

 .رفتي كه رفتي بودي، اينجا كه شب اون از معرفت، بي اي. آره_

 :دادم ادامه توجه بي

 .گفتم بهش باالخره_

 .مياي بر اش عهده از گفتم بابا نه_

 .شد پيدا اش كله سرو محل بي خروس اين كه بزنم حرف باهاش خواستم مي صبح امروز_

 .پر حيثيت آبرو پس! زرشك_

 كنم؟ چيكار بايد_

 :گفت خيالي بي با

 .بيفته آسياب از آبا تا باش اي هفته يه هيچي،_

 چي؟ سحر_

 .كنه حلش خودش. خودشه مشكل_

 .حبيب زني مي حرفي_

 .باشه حل راه دنبال بايد خودشم كرده، خودش. شينه مي لرزشم پاي خوره مي خربزه هركي ببين_

 .نه سحر_

 .باشي شده عاشق نبينم چته؟ اوه_

 :گفت جدي لحني با. كردم نگاهش

 .بگيريش خواي نمي كه تو_

 .دادم تكان سر.بودم نكرده فكر موضوع اين به هيچگاه. لرزيد دلم

 .نكرد هيچكاري مرده اين شايد اصالً. كرد شه نمي كاري. خوب پسر ديگه خب_
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 .نيست بردار دست نكنه بيرون آپارتمان اون از منو تا. شناسمش مي اون؟من اوه_

 .چيزينگه سحر آبروي خاطر به شايد_

 .بودم گرفته رو سحر جلوي من دوني نمي كه تو آخه_

 .دادم تكان سر

 .آووردم شانس باشه نپخته برام رو آش االن تا اگر. بود وضعي بد_

 داري دوستش گفتي بهش گي نمي مگه_

 ناجور خيلي حبيب،. كردم خيط. بده گوش نبود حاضر سحرم. دادم مي توضيح اش واسه بايد. بود اوده پيش مشكل يه ولي آره_
 .بود نداده رو ام عالقه ابراز جواب هنوز اون...راستش...راستش. شد

 .اندخت باال را هايش شانه

 .بمون اينجا خواست دلت كه وقتم هر تا. خيال بي بابا كن ولش_

 :گفتم زيرلب. كرد نمي كار فكرم. آوردم فشار مغزم به

 چي؟ سحر پس_

 .باشي خودت فكر بهتره پس خواستگاريش، بري خواي نمي كه تو_

 .كردم نگاهش تيز

 :گفت خنده با و شد بلند چطوري؟_

 .خوردن آب ليوان يه سادگي به_

 كجا؟_

 اينجايي كه تو. كارم سر_

 .شدم بلند

 .نه_

 .كشيد درهم چهره
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 بري؟ خواي مي كجا_

 .انداختم باال شانه

 .بررم بايد_

 .گرفت را دستم

 كجا؟_

 :گفتم و شدم خارج اتاق از سرعت به. كشيدم بيرون را دستم

 .برم بايد_

. شدم خارج خانه از سرعت به و انداختم او به نگاهي نيم. بود برده ماتش و بود ايستاده حياط وسط خانم عاطفه. رفتم باال ها پله از
 .بودم گرفته را تصميمم

 .دادم را پدر تعميرگاه آدرس و گرفتم دربست تاكسي يك

 .تر زود آقا_

 شده؟ ديرت_

 .كنم مي خواهش تر زود آقا_

 .شدم پياده تعميرگاه مقابل. انديشيدم بزنم خواستم مي كه حرفايي به راه طول تمام

 كردم طي را خيابان عرض سرعت به

 .سالم_

 :گفت ترديد با. كرد نگاهم تعجب با

 رفتي؟ كجا تو. سالم_

 .خونه بريم بايد_

 كجا؟_

 .باشين زود_
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 كني؟ مي چيكار_

 .كشيد بيرون انگشتانم بين از را دستش

 شده؟ چي_

 .دم مي توضيح بريم_

 :پرسيد نگراني با

 افتاده؟ اتفاقي مادرت واسه_

 .نه بابا، نه_

 شده؟ چيي ببينم بگو_

 :گفتم دادم مي هل بيرون طرف به را او كه همانطور

 ...خدا رو تو....گم مي_

 .ببينم كن ولم. رسيدم االن همين من بابا اي_

 شدت به پدرم. دادم گاز و نشستم فرمان پشت. كردم اتومبيلش سوار زور به. كند مقاومت كرد مي سعي پدرم.بستم را تعميرگاه در
 .رفتم مي پيش حرفايش به توجه بي. كرد مي فرياد و داد و بود عصباني

 .كرد بغل محكم را دستهايش پدرم. كردم توقف خانه در مقابل

 .شم نمي پياده من_

 :گفتم ملتمس لحني با كردم نگاهش

 .كنم مي خواهش_

 .شم نمي پياده آوردي چي واسه منو نگي تا_

 .مونده طبقه سه فقط_

 .نه_

 .پايين ميارم رو مامان ميرم باشه_
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 .بستم را در. شد پياده سريع. رفتم بيرون ماشين از

 /آيي؟ مي_

 .سوخته پدر بيفت راه_

 ته از صدايش انگار. زد خشكش تعجب از مادرم كردم باز كه را در. رفتم باال ها پله از سرعت به. درخشيد چشمانم در پيروزي برق
 :پرسيد. آمد مي چاه

 شده؟ چي_

 .شد وارد پدرم

 .خونه آورده كشونده منو شده، چش پسره اين دونم نمي_

 .بستم را در

 .مامان نيست چيزي_

 .نشست كنارش پدرم. افتاد مبل روي. بود ترسيده شدت به كه بود معلوم

 خوبي؟ خانم_

 .كرد نگاهم. رفتم كنارش به. داد تكان سر

 كردي؟ كاري شده؟ چي_

 .انداختم زير به سر

 .ميشه بدين اجازه بابا و شما اگر ولي نشده چيزي_

 :زد نهيب پدرم

 چيه؟ منظورت_

 :گفتم و بستم چشم. شد مي بلند سرم از بخار. بود روان پيشانيم از عرق. كردم جمع را قوايم تمام

 .خواستگاري برين برام
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. شد آرام دلم. گذشت سكوت در كشيد، طول برايم قرن يك اندازه به برايم كه اي ثانيه چند. نداشتم رو كردن بلند سر جرأت
 .شد آوار سرم بر پدر قهقهه صداي

 .خواد مي زن آقا غلطا چه_

 .شد بلند

 .شنيدي مي جوابتم. گفتي مي همونجا بگي؟ رو اين كه آوردي كشوندي رو من_

 .دوختم چشم پدرم به. كردم نگاهش. بود مانده واج و هاج مادرم

 خواي؟ مي زن بكشي، باال شلوارتو نيستي بلد تو ديوونه پسره_

 :پرسيد نرمي به. بود خفته نگاهم در دنيا التماس تمام. دوختم چشم مادر به

 هست؟ كي_

 .گرفتم نيرو

 .سحر_

 :گفت جدي لحني با. شد قطع پدر قهقهه صداي

 .كني مي غلط_

 .كرد افزون را قدرتم سحر نام

 .شي آدم بلكه بگير زن گفتي مي هميشه خودت درضمن. خوامش مي من_

. ذارن نمي تو دوش رو دخترشونم جنازه اونا. احراري آقاي سحر،دختر كي؟ اونم اي، بچه هنوز تو گرفتنه؟ زن وقت چه االن آخه_
 .برداري دهنت از بزرگتر لقمه كه نگفتم گفتم، چيزي يه من! جان پسر

 .گرفتم نمي بر ماد نگاه از چشم

 پرسيدين؟ ازشون مگه_

 بده؟ مكانيك قباي ال يه توي به دختر مياد وقت اون. است تحصيلكرده. وكيله طرف نداره، پرسيدن به احتياجي_

 .كنم مي خوشبختش من_
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 .هاست قصه تو حرفاي اينا_

 .داشتن واقعيت روزي يه هم ها قصه_

 .آد نمي در نون من واسه واستادن اينجا از.كار سر بريم بهتره. شدن شاعرم آقا اوه_

 :گفت مادرم

 .ريم مي امشب_

 .شد ميخكوب جايش سر پدرم.درخشيد شادي از چشمانم

 خانم؟ چي يعني_

 .كردم باز دهان آهسته. نشست لبم روي لبخندي

 .مرسي_

 ميگي؟ چي فهمي مي_

 .گم مي و زنم مي زنگ بهشون االن. ريم مي امشب همين_

 .نده پسره اين دست عقلتو خانم_

 .نيست كه هم دوري راه.مفت گنجشك مفت، سنگ_

 .كرد نگاهم

 .بخوان خداشونم از تازه_

 كنيم؟ يخ رو سنگ رو خودمون چي واسه_

 .شيم نمي_

 گي؟ مي چي فهمي مي اصال_

 .كنم مي جورش. من ه بسپرش هستي؟ چي نگران تو آره_

 .زد مي موج چشمانم در داني قدر. كرد نگاهم
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 .نباش هم چيزي نگران. كارتون سر برين_

 .نشست مبل روي و برگشت عصبانيت با پدرم.افتادم راه

 .شه روشن خونه اين تو تكليفم بايد. آم نمي من_

 .رفت خواهيم احراري آقاي خانه به امشب ما دانستم مي. بود قرص دلم. بروم كرد اشاره مادرم

 

 10 فصل

 باز كه در. زدم مي قدم را پذيرايي طول مدام. بگيرم قرار و آرام توانستم نمي. زدم مي پا و دست گيج، و مضطرب بيايند، وقتي تا
 دقيق صورتش به. گذاشت داخل به قدم پدر سر پشت مادرم. شد وارد هم در اي چهره با پدر. بودم ايستاده پذيرايي وسط. شد
 گردنم در دست. آمد طرف به سرعت به فرناز.شد بسته در.انداختم زير به سر. نديدم باشد شادي از نشان كه چيزي هيچ. شدم

 :گفت و انداخت

 !مباركه_

 :گفتم لرزان صدايي با. بود پر خنده از صورتش. كشيدم عقب را اوو. ريخت فرو قلبم

 كردن؟ قبول

 :گفت خنده با مادرم

 .شروطها و شرطها به_

 .دوختم مادر صورت به را مشتاقم نگاه

 .كنيم صبر سحر درس شدن تموم تا بايد_

 .زدن حرف به كرد شروع فرناز. درخشيد خوشي از چشمانم. كشيدم راحتي به نفسي

 ...بهانه اونا هي گفت، مي مامان گفتن، مي اونا هي شدن؟ مي راضي مگه_

 خواست مي دلم.ببينم ا سحر االن، همين خواست مي دلم. گنجيدم نمي خود پوست در شاد از. شنيدم نمي را حرفهايش ادامه ديگر
 ....خواست مي دلم بزنم، فرياد
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 يك هفته سه از كمتر در. دانستم مي عشق نيروي بركت از را همه آن من و گرفت سامان سرو نكردني باور سرعتي با كارهايمان
 بال اين از شدت به اما باشم، افتاده بال دام د هم من شد نمي باورم هم خودم.باشد بالمانع آمدنمان و رفت تا خوانديم محضري صيغه

 .كردم مي مس وجودم تمام با را عشق من. بودم خشنود و خرسند گرفتاري و

* * * 

 تشر با. كرد نگاهم خنده با فرناز. آمدم بيرون اتاق از و كشيدم موهايم به دستي.انداختم خودم به نگاهي آيينه در بار آخرين براي
 :گفتم

 .زهرمار_

 .كردم آشپزخانه در سر. كشيد هم در چهره

 .خداحافظ مامان_

 .جان مامان خداحافظ_

 شان خانه در پشت كردم، مرتب را وضعم سرو.ايستادم رسيدم، كه اول طبقه به. شدم سرازير ها پله از سرعت به. زدم بيرون در از
 .كرد باز رويم به را در سينا بعد، لحظه چند. فشردم را زنگ و ايستادم

 .عمو سالم_

 .شدم خم

 خوبي؟ سالم_

 .لرزاند را روحم صدايش. كردم راست قد. آمد در پشت سحر. داد تكان سر

 .سالم_

 اي؟ آماده سالم،_

 .آره_

 .شنيدم را احراري خانم صداي

 .تو بفرما_
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 :گفتم و بردم تو گردن تا را سر

 .سالم_

 .تو بيا سالم_

 .بزنيم گشتي يه بيرون بريم اجازه با ممنون_

 .بگذره خوش_

 .دوختم سحر به را مشتاقم نگاه. كشيدم سينا سر به دستي

 بريم؟_

 .آمد بيرون و داد هل داخل به را سينا. زد لبخندي

 .مامان خداحافظ_

 .خداحافظ_

 دستش. انداخت زير به سر و گزيد دندان به لب. بودم دوخته نگاهش به را ام خيره نگاه. بست را در سحر. كردم خداحافظي هم من
 .بوسيدم را دستش پشت كردم، مي نگاهش كه همانطور و شدم خم. گرفتم را

 .سحر دارم دوستت_

 :گفت رفت مي در طرف به كه همانطور و كشيد را دستم

 سينما؟ بريم نيست قرار مگه باش، زود_

3/10/1381 
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