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 یاشتباه کردم اشتباه کرد
 یباسمه تعال

 
دستتتمو ریر نونگ اشاشتتته بودم و بی بد  به معلگ ادبیا  که تند تند نیزایی 
میگفت و بچه با یادداشتتتت مینردن هیره شتتتده بودمق بیچویت ادبیا  برام 

معلمو اوش کنگ و بمیشتته یه دور اونقدی جالب نبوده که بخوام توضتتیحای 
ندم و شتتعراشتتگ یچیزی ار هودم ستتربگ مینردم و  تابو میخو ستتیحی ک
مینوشتگ،کال آدم درسخونی نبودم و ااه بمین نیمچه بوشگ ار پدرومادرم بهگ 
شوکران نگابی بهگ انداهت و افت  سیده بود االن ول معیل بودمققق هانگ  نر

گ بلدم هانومق ار باالی عیننش نگاببدایتی نرا نمینویستتیب بی تفاو  افتگ:
شید ولی  شگ و میگگ ببخ شاید باهودش فک کرده بود االن یبض روح می کرد 
اه موی   که ا فک مینردم  به این  من بمینجوری رل رده بودم توصتتورتش و 
برداشتن ابروباش کوتابشونگ مینرد نقدددد میتونست روح حافظ و موالنا و 

رو شاد کنهققق!!! آهه ابروباش هیلی بلند  مهدی اهوان ثالث و مرحوم سپهری
به هودشتتون نمیرستتنب جستتتار  ب  عت اصتتال  ما بودققاهققنرا معلگ ج
معلمانباشه این نظر دهترداستان ماست( به من نه اصال با سقلمه ی ب*غ*ل 
دستیگ به هودم اومدم و نگابی بهش کردمققپرنیان اشاره ب انگشتش ک روی 

ون میداد کرد و آروم افت:بدو معنی کن تا رم کتاب ادبیا  بود و یه بیتو نشتت
ننردهققق شتتوکران ننان نگابی به پرنیان کرد که بیچاره هفه هون ارفت و ار 
سرد و  شدق منگ هون صر   سونه من شعرو بهگ بر ست  صمیمش ک میخوا ت
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ریلنس بیتو هوندم و تند تند نندتا جمله ستتربگ کردم و معنیشتتگ افتگ بعد 
شخ شگ م شوکرانققاما آرایه با و مخلفات صور   ص کردم و دوباره رل ردم تو

اینبار به جای این که برم تو نخه ابروباش با تفریح ب ضتتتای  شتتتدنش نگاه 
مینردمققاه انقد بدم میاد ارین معلمایی که دوس دارن دانش آمورو بچزوننقق! 
سر میره دفتر  صلگ داره  شو داد منگ دیدم حو س شد و ادامه ی در شوکران الل 

بار کردم و شروع کردم تنست رپ جدیدی که اوش کرده بودمو  جلوی دستمو
 نوشتنققق

با شتنیدن صتدای رنک کتابامو ریختگ تو کیفگ و با هداحافظی کوتابی صترفا 
برای رعایت ادب ار پرنیان ار کالس بیرون اومدمق هیلی با کستتی صتتمیمی 

 تنمیشدم و میشد افت ک تقریبا بیچ دوستی ندارمقینی هودم اینیوری راح
تر بودم حوصتتله ی دهترا رو نداشتتتگ برعنستته بقیه بمجنستتام که ار پستترابد 
با دو  نه برپستتری!  ته  با پستترا راحت تر کنار میومدمققالب تعریف میننن من 
کورس ماشین سوارشدن بلخره رسیدم هونه مامان و بابا اصرار داشتن ک برام 

ودنو نداشتتتگ ستترویس بگیرن اما نون حوصتتله ی یانون و مقررا  و آن تایگ ب
رحمت صتتبحا تاکستتی ارفتنو به جون میخریدم ویتی رستتیدم هونه کتونیامو 
ست این دفعه  شی و رفتگ داهلققآذین هونه نبودهدا میدون پر  کردم تو جاکف
با کدوم دوس پستترش ناباربیرونه وارنه بیچویت رهرا نمیرفت جاییقق آذین 

سال ار من بزراتر و سه  شه هیلی21تنهاهوابرمه که  صور   سال شگلهققق هو
ستفید و نشتما و موبای فندیی که البته موباشتو بلوند کرده و بهشتگ میادقید 
باس  نه و ل نه ای داره و اونجوریگ ک آرایش مین نل توپر و دهترو ند و بی بل
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میپوشتتته باعث میشتتته پستترای ریادی دنبالش باشتتن البته اکبرن فق  دنبال 
ق حاال نه که هودم هیلی رابرش!! نون ار نظرای دیگه هیلی نمونه نیستتتقق

نامبروانگ!شونه ای باالانداهتگ و دوتا بمبرار ار فریزر دراوردم یخش آب شه تا 
شنی شر  م شون کنگقق ی تی سره سمو عوض کنگ و بعد   عایا dddiddaلبا

شگ  شیدم و بدفونمو تواو سلش نوک مدادی پو شلوار ا شدمب(و یه  ست نو در
یه رپ پلی کردم و مشتت غول ستترک کردن بمبرار اشاشتتتگقققطبم معمول 

شتتدمققمن عاشتتم رپ بودمققق!دروای  میشتتد افت که ینی ار معدود دالیل 
بال  جدی رپو دن که دهتر بودم و نمیتونستتتگ هیلی  ندایگ رپ بود حیف  ر
کنگقققالبته صتتتدامگ هیلی پرفنت نبود ولی بدم نبود و کنار مینس و مستتتر 

شگقق شااااید یچیزی ارتوش در میومدقققبعععی ربی هیال  باطل ک من رپر 
تابه دراوردمقهوشتتبختانه نون باات داشتتتیگ برای هودم یه  بمبرارامو ار تو 
په ی  نا کا به اوش رو  ندویچ بزرر درستتتت کردم و بمونجوری بدفون  ستتتا
اوشتتتالوی مورد عالیگ ولووو شتتدمق ستتاندویچگ که تموم شتتد رفتگ تو اتایگ و 

بای دیگهققبا دیدن استتگ  اوشتتیمو نک کردم نند تا پی ام ار ستتامیار و بچه
 سامیار روی صفحه ی اوشیگ یاد مهبد افتادمققق

شده بودیگ و پایه ثابت  شنا  ستای هوبگ بود تو مجاری بابگ آ مهبد ینی ار دو
به بگ داداش و  که  نه ارین رواب  مستتخره ای  درد و دل و حرفای بگ بودیگق

اده ار دهتره آبجی میگن و پستتره به بهونه ی داداش بودن بزارجور ستتوت استتتف
میننه ما وایعا دوتا دوستتت بودیگ فارغ ار جنستتیت و انقد صتتمیمی که حتی 
درمورد هصتتوصتتی ترین نیزابگ بابگ حر  میزدیگقققنندباریگ بمو دیده 
بودیگ و اصلنگ مث داستانا عاشم بگ نشده بودیگ فق  این اردشا و دوردورای 
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شتر کرده بودقققینی دوبارم ب صمیمیتیمونو بی و مهبد  راش هونده بودمدونفری 
شیه نرو و به  ست مهگ تره ریاد دنبال حا شویقگ کرده بود اما میگفت در هیلی ت
این نیزا به نشتتگ تفریح نگاه کنق هودش مدیریت هونده بود و کارهونه ی 
ست  سر هیلی هوبی بود و به عنوان یه دو شو اداره مینردقدرکل پ ساجی پدر ن

شم  شتگققنه برادر نه ع سش دا ستقو با هیلی دو نه بیچ نیزدیگهقققفق  یه دو
این که حدود شیش سال ارمن بزراتر بود ولی هیلی هوب بابگ کنار میومدیگق 
آهرین باری که دیدمشتتو هوب یادمهقققق بابگ رفته بودیگ تونالقحالش هیلی 
ارفته بود میگفت اوضاع کارهونشون بهگ ریخته نند تا ار مشنالتشونگ افت 

و کتاب و تجار  و اینجورنیزا سردر نمیاوردم نیزی  اما نون ریاد ار حساب
حالیگ نشدق بهش افتگ ریاد هودتو درایرننن بابا سنته میننیا ارنند نفرکمک 
بگیر بجای غمبرک ردنققق نهره ی ارفته و مشتتوش اونرورشتتو یادم نمیرهققق 
نندرور بعد بعگ رنک رد و با هوشحالی افت که کارشون درست شده و برای 

و تفریح نن روری داره میره شمال با دوستاشققطفلی هیلی دوست  استراحت
گه ایگ  ما نون بمشتتون پستتربودن و دهتر دی با هودش ببره ا داشتتتت منگ 
بمرابشتتون نبود منصتتر  شتتد و بهگ یول داد که یه دفه م بابگ بریگققمنگ با 
شریف میبرید  سل ت شاال دفه ی بعد با حاج هانومتون ماه ع سی افتگ:ای بدجن

جنابقققو اونگ اونیر  ه  ریستته رفتق این آهرین منالممون بود! شتتمال 
بایلش  یدم مو نک ردم و د نداد بهش ر عد ویتی جواب استتتمو  دورور ب
هاموشتتهقاول افدم هب شتتاید یه نیزی شتتده که موبایلشتتو هاموش کرده یا 
شارژش تموم شدهقققاما ویتی این هاموش بودن تا ینماه بعدشگ ادامه پیدا کرد 
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شرکتش بود و ویتی ار هیلی نگر سگ  شتگ ا شونی که ارش دا شدمققق تنها ن انش 
روی یه اسگ به سختی شرکت نه نندان معروفشو پیدا کردم و به اونجا رفتگ ار 
نیزی که ار کارمندای اونجا شتتنیدم واین ناراحت شتتدمقق   متاستتفانه آیای 
که  پدرش فو  شتتتده بود  که فو  کردن(( آهییقق!پس  ته ینمابه  شتتتایستت

هدا رحمتشتتون کنه اما من با پستترشتتون کار داشتتتگ -ایلش هاموش بودقق موب
 آیای مهبد شایستهق

شلوارکتان هوش دوهتی  شنی و  شنی و پیرابن م سرجوونی که کت جیرم پ
ن با م-پوشتتیده بود جلو اومد و مودبانه افت:بفرمایید هانوم امری داشتتتیدب 

نو به ستتمت اتایی آیای مهبد شتتایستتته کار دارمق نگاه پستتر رنک غگ ارفت م
شینگ بعد با اوشی ای ک اونجا بود افت که دوتا  رابنمایی کرد و تعارفگ کرد ب
مدید  یارنق من منتظر بهش رل رده بودمق هودش شتتروع کرد:هوش او یهوه ب
هانومهققق ستتری  افتگ:بدایتی بستتتگق لبخند بیجونی رد و افت:بله هانوم 

ملق مدیرعا عاون  نا محبی بستتتگ م ماقققمنبی کرد و بدایتیق من ستتی ققشتت
افت:شتتما رابیه ی هاصتتی با مهبد داشتتتیدب منک افتگ:داشتتتگببببب!!!! 

شید کهقققکه -محبی شده با شاید هودتون متوجه  بلهققنمیدونگ نیور بگگققق
سته بود  صورتش انگار مغزم نتون مهبدقققفو  کرده! بمینجوری رل رده بودم تو

نه نون معنیشتتو اصتتلن درک ننردم نالیز ک گاش کردم و جملشتتو آ ق ایج ن
افتگ:ببخشتتیدققمققمتوجه نشتتدم نی فرمودیدق ستتینا کالفه افت:مهبد مرده 
هانومقققتصتتاد  کردهققتوراه شتتمال ار جاده منحر  شتتدن و افتادن تو دره 
سایی  شنا سختی  سوهتهقققبه  شون  شون آتیش ارفتهقققق جناره ی بم شین ما

حظه ی کوتابی و بعد شدنققمتوجه شدینبمهبد مردهققق نشامو بستگققبرای ل
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ست! بهترین  بمه نیو درک کردمقققمهبد مردهققق!!!! مهبدمهربون مردهقق دیگه نی
شوهی ک نمیننیدب بعد  شوقق صدام میلررید افتگ: ستگققققققق درحالینه  دو
فهمیدم که مسخره ترین سوال ممننو پرسیدمق سینا جوابی نداد و سرشو پایین 

ققهدای منققنه این نمیتونه وایعی انداهتقق دستتتامو جلوی صتتورتگ ارفتگ
باشتتهققمهبد هیلی جوونه امنان نداره مرده باشتتهق صتتدای درونگ افت:آهه 
صاد  ک دیگه به پیر و جوون  شد و مردبت سره اف مهبد پیر احمم مگه این پ

 بودن ربیی نداره:|
 مبل مسخ شده با ار جام بلند شدم و هواستگ برم بیرونق

به هانوم بدایتیبمیخواین بگگ براتون آبقند محبی نگران پرستتید:حالتون هو
 بیارنب

سرمو به نشونه ی نه تنون دادم و بیرون رفتگقآبدارنی با سینی یهوه داهل اتاق 
 سینا رفتق

نندیدم ار اتاق دور شتتدمقققای هداقققنرا من ارون آدمایی نیستتتگ که موی  
 فشارعصبی ارحال میرنب!

رشرکت هارج شدمقققنگابی به نماش باشونه بای افتاده و نشمای نگ ارفته ا
انداهتگققبمون لحظه ستتینا با عجله بیرون اومد و تنه کاغشی رو به ستتمتگ 

 ارفتق
 مراسگ نهلگ اینجا برازار میشهققااه هواستیدققق-
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کاغشوارفتگ وریرلبی تشتتنری کردم که بعید میدونگ شتتنیده باشتتهققبا اولین 
رستتوندمققو اینجوری بود که  تاکستتی ای که جلوی پام وایستتاد هودمو به هونه

 مهبد بهترین و تنها دوستمو ار دست دادم!
################## 

ارین افنار نشام هیس شد ولی اشنامو پس ردم و تصمیگ ارفتگ این پنجشنبه 
 برای شادی روح مهبد یه کار هیری انجام بدمققق

صحبتی  شاید ی جور بم شدمقق ست ن ستش بعده اون دیگه با بیچنی دو را
 لی هیلی معمولی با سامی فق  بمینقهی

یامتمون بمش فرانستتته  به هاطر کارای ا بابام  کال هیلی تنها بودمقققمامان و 
شه بریگ اونورققمن که  شدن این کارا برای بمی بودن و مام یرار بود بعد ار تموم 
ستیققپس مهگ  شقیققنه دو شتگقققنه ع ستگی ای ندا برام فریی نمینردبیچ دلب

 شگقققنبود که کجا با
 حواسمو دادم به آبنک و نشامو بستگق

نه  نه نمیگگققق به بیچی  بهقققکه  ***اینجا بمه نی بستتتشقققبرا منه بی جن
یدم برا نی  ید رفتققنپرستت با تا هستتتگیگ دررهققق ید رفتققق با نمیگگقققولی 
رفتققکاش برنمیگشتتتققنون اونرورا دیگه برنمیگردهقققباید رفتققاون رورا 

 دیگه برنمیگرده***
بود یه دوش ارفتگ و ینگ،فق  یه کگ درس 7ار هواب که بیدار شتتدم ستتاعت

هوندمقنون ریستتت دیگه نیزی نبود که بخوام بپیچونگقبعدش آبنک اوش 
 دادم و هوابیدمق
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که  ند روری بود  مد و رفت ن هت او عدی بگ هیلی تنراری و یننوا رورای ب
نه رپ اوش د پارکقبوا هیلی هوب بود و تو هو با میرفتگ  ادن لیفی غرو

 نداشتق
 بدفونمو میشاشتگ اوشگ و با یه تیریپ لش میزدم بیرونقق

شونگ  ستی روی  یه رور که طبم روال رو یه نیمنت یفلی رده بودم رو یه ِتَرک د
حس کردمققسری  نشامو بار کردم و دیدم یه دهتر داره نگران و مضیرب بهگ 

 نگامیننهقق
ییافش بانمک بود و هیلی لپ بهش میخورد دو ستته ستتال ارم بزراتر باشتته 

شگ بنظر میرسید که عمل  شگ کونیک و یشره یلوه ای بودقبینی شت ل*ب*ا* دا
شو ارفته  شما صورتش که ینگ جلوی ن شو نتری ریخته بود تو کرده و موبا

 بودق
 دست ار اسنن کردن ییافش برداشتگ وبدفونمو دراوردم افتگ:کاری داشتینب

 یدن ارینورا رد شهببا استرس افت:ببخشید شما یه سک ند
 آهه بنده ی هدا من که نشام بسته بود

 ادای فک کردنو دراوردم و افتگ:نهقق نیورب
دهتره مستاصل نشست رو نیمنت کنار من و افت:سگگ اگ شدهققنیگ ساعتی 
شد یهو دیدم  شیگ پر   سگ به او شه که آوردمش اینجا بگرده نند دیقه حوا می

 دونگ نینار کنگقق نیستققبرنی اشتگ پیداش ننردمققنمی
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به نظر دهتر هوبی  هت  فت دلگ براش ستتو ندای ا با درمو این جمالتو 
میومدقققار بمه مهمتر این که لوس و حال بهگ رن نبودوارنه اصتتال دلگ براش 

 نمیسوهتقق
 فنری کردم و افتگ:میخواید یه بارم بابگ بگردیگب

 دهتره شرمنده سری تنون داد و افت:ممنون میشگقققببخشیدا
 خندی ردم و افتگ:اشنال ندارهقلب

بعد با دستتتگ یه طر  پارکو نشتتون دادم و افتگ:من اونورو میگردم شتتمام برو 
 اونیر ق

دهتره سری تنون داد و افت:پس شمارمو سیو کنید ااه پیداشد یه تک بندارید 
 تا بیامق

 شمارشو داد و افت که اسمش بیتاس!
 اشتن کردمقمنگ شماره رو ردم تو اوشیگ و رفتگ شروع به 

حدود ده دیقه ای ار اشتتتنگ میگششتتت که دیگه ناامید شتتدم نون تقریبا بمه 
جارو اشته بودمقیهو فنرم رفت سمت درهتچه بای کونینی که یه یسمت ار 

 پارک بودنق
افتگ برم اونجارم بگردم که میمئن شتتگقبمین که داهل بوته با و درهتچه 

لوی کرم رنک ایر کرده بین اونا باسرک کشیدم دیدم یه موجود کونولو و پشما
 و داره دستو پامیزنهق

شیمو دراوردم و  شروع کرد به داد و بیداد کردن او سید و  اومدم بگیرمش که تر
 به دهتره رنک ردم و بهش افتگ که کجامق

 اونگ اومد و بابگ سگه رو که اسمش پانی بود ار الی بوته با کشیدیگ بیرونق
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هواست لیسش بزنه که بیتا نشاشت و در عوض تا بیتارو دید پرید ب*غ*لش و 
 توب*غ*لش ارفتش و نارش کردقق

 نه الوی میترکونن اینا!!
 منگ مبه بز وایساده بودم اون وس  و به صحنه ی وصال اون دوتا نگاه مینردمققق
عشتتم باریشتتون که تموم شتتد بیتارو به من کرد و افت:وایعا مرستتی نمیدونگ 

نته مینردم آهه پانی هیلی کونینه ااه نجوری ار  تشتتنر کنگققداشتتتگ ستت
 اتفایی واسش میوفتادقق

 با لبخند افتگ:بیخیال بابا کاری ننردم که وریفه بودق
بیتا دستتتشتتو آورد جلو و افت:ار آشتتناییت هوشتتویت شتتدمققشتتمارمو که 
 داریققهوشحال میشگ بیشتر بابا  آشناشگقمن اابی عصرا پانیو میارم اینجا

س شو تو د ست تگ ارفته بودم افتگ:منگ بمینیور قققاوبوم منگ غروبا درحالینه د
 میام اینجا 

 عه نه هوب پس حتما میبینمت-
به  لبخند ردم و ستترتنون دادمقویتی ار بگ هدافظی کردیگ براشتتتگ هونه و 

 مامان رنک ردم تا درمورد کارای ایامتمون بپرسگق
سرمایه اشاری بابا تو اونجا  سه  ست وا شنالتی ب سری م ل که ااه حافت یه 

شه و بمه نی هوب پیش بره شیش ماه دیگه اونوریگقمیخواستگ ربان ثبت نام 
کنگققانگلیستتیگ بد نبود و یه نیزایی حالیگ میشتتد ولی دوس داشتتتگ ااه یراره 
اونجا رندای کنیگ ینگ پیش رمینه ی ربون فرانسوی رو داشته باشگقققبه عالوه 

 قاین که رندایگ کمی ارین یننواهتی درمیومد
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بهرحال بخاطر دودلی ای که داشتتتگ و اونگ ار بی حوصتتلگیگ ستترنشتتمه 
 میگرفت ایدام هاصی برای این کار ننردمق

 میچرهیدق17/18درسامو ینی درمیون میخوندم و نمره بام حول و حوش
ماه اسفند و رهو  رورای نزدیک بهارم مزید برعلت شده بودن که کال درس و 

 نگقمدرسه رو به پایین تنه حواله ک
رابیگ با بیتا ادامه پیدا کرده بود و نندباری بابگ بیرون رفته بودیگ دهتر باحالی 
بود ارش هوشگ میومد هیلی صمیمی و جیک تو جیک نبودیگ اما بابگ راحت 

 بودیگ و هوش میگشروندیگق
شده بودقحسابرسی هونده 20بیتا سوم بیخیال  شو تو ترم  شگا سالش بود و دان

 الب نیست که به ادامه دادنش عالیه داشته باشگقبود و میگفت اونقدی ج
با یه پسری به اسگ شایان دوست بود که البته ار ویتی بابگ آشنا شده بودیگ اینا 
یه  یهققولی هب اینگ  یه ا یاوردم نه راب بابگ یهر بودن!!ققواال هودمگ ستتردرن

 مدلشه دیگهقق!ب
### 

شتگ کمدمو تمیز می شت روری به عید مونده بودقدا سرک بف ب نردم و توش 
مینشیدم ببینگ نی کگ دارم تا برای عید بخرمققاوشیگ رنک هوردقفک کردم یا 

 سامیه یا بیت دیگهققکسه دیگه ای که ب اوشی من نمیزنگهقق
حدسگ درست بودقاسگ بیت رو صفحه هودنمایی مینردقققبهش میگفتگ بیت 

سمی د صال بنظرم آدم باید ا شو کامل بگگقا سم شتگ ا شنون حال ندا شته با ه ا
 که ملت بتونن مخففش کنن و هر کیف شن!

 دایره ی سبزرنگو کشیدم به سمت راست
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 بلب-
 بلو کوفتق-
 سالم بیت-
 سالم تنست-

 جفتمون هندیدیگق
 نیوری نخبر نینارمینردی راسیییی میگماا پایه ای بریگ یه جاییب-بیت

 ابهه آروم هبقکجاب-
 میتینک-
 جااااانبببنی تینکب-
 بااااو میتینک دیگه-
ا کی تاال ما رپر شتتتدیگ که پاشتتیگ بریگ میتینکباصتتن ا کی تاال منوتورو -

 میتینک را میدنببب!
 یفلی نزن تو بگو میایب-

 کالفه افتگ
 بیت راس میگیبببیه اپسیلون حال شوهی ندارما!-

  اپسیلون یناست و اینجا استعاره ار مقدار کمه(
 گ بت میگگبخدا دارم میگگقفرداسققحاال ساعتشو میپرس-
 نمیخای بگی نیوری مارو را میدنب!-
 میتینک شایان ایناس میخای رام ندهب-
 نتتتتتتتتتتتتتتتتتیب- 
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 این نی رو ننان بلند و باتعجب افتگ که بیت اف
 ای سرطان پروستا  بگیری حلزون اوشگ-
 جیغ ردم 

 مگه شایان رپ میننههههههببببب-
 او  جیغ نزن آوین اره اره-

 نرا تاحاال بگ نگفته بودییییی باااانننبببب-افتگبیجان رده 
میگفتمگ فایده نداشتتتت نون یهر -بیت هیلی هونستترد و حرد درار افت

 بودیگ و نمیتونسی ببینیش
 تینه پار  میننگق-داد ردم 

 کاری نداریبسنته نننی ا ذوقب!-هندید و اف
 ام رسیده به سقفSRQpنه سری  هبرشو میدیا ارتفاع موج-

زشتتنیه این موج مربوب به نوار یلبه و باال بودن ارتفاعش ناشتتی  اصتتیالح پ
 ارتپش یلب واینجا منظور بیجان و استرسهققفار برداشما(

 بنب- 
 بیچی بابا بیچی تو فقد رودتر هبرشو بدهق-
 اوای فلنق-
 هدافظ-

اوشتتیو ک یی  کردم داشتتتگ ار ذوق میترکیدم انقد بیجانی شتتدم ک جیشتتگ 
 ار 

  سواند و پایا و تهگ(5Spمدم آبنکویتی ار دشویی او
 رو پلی کردم
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 سرده باده هونه***ارمه تابستونش
 اما من ار هونه دورمو لحظه بای هوبش
 بمه مایه دوده**معلومه ار نشای هونت

 سیگارا نصفه هاموشن تو لیوانه یهوه بای مونده**
میاد 6اس بیتو که ارفتگ هیالگ راحت شتتتدو هوابیدمقافته بود فردا ستتتاعت 

 دنبالگق
فردای اون شتتب بعد مدرستته ستتری  اومدم هونه هوابیدم که غروب هستتته 

 نباشگقساعت پنج پاشدم یه دوش سرسری ارفتگ ورسمن اربه شورکردمق
 بعد اومدم جلو آینه تا به ییافگ یه صفایی بدم

یه کرم پودر و پننک برنزهققینگ ریملققیه ه  نشتتگ نارکقققبا ینگ رژاونه و 
 لیییییی محو"کشیدم رو ل*ب*ا*م آرایشمو تشنیل میدادقرژ یرمزی که "هی

ینگ دیک کمرنک ترش کردم و ویتی هیالگ ار تو نشتتگ نبودن آرایشتتگ راحت 
 شد موبامو اتو کشیدم و کج ریختگق

موبام تا سرشونگ بود و فر درشتقققهیلی بلندشون نمینردم نون دستوپاایر 
 کوتابگ بهگ نمیومدقو اعصاب هورد کن میشدن ار طرفی موی هیلی 

سپر  بودن ولی  سام انداهتگ اکبرن ا نوبت انتخاب لباس بود یه نگابی به لبا
سپر  توی اونجا بمه فک کنن دارم ادای  شیدن لباس ا ست با پو دلگ نمیخوا
شنی  سرنمام!برای بمین یه پیرابن دکلته ی م سرارو درمیارم و ارین دهترای پ پ

شایدم شیدم که یه جلیقه اممگ  سرشونه  تنک پو شت تا ل*ک*تی  کت روش دا
شنی بگ ردم تنگش و  شلواری م شونه یه جوراب  با و تاحدودی باروبامو بپو
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شنه تختی بگ پام کردم و ارونجایی که دم عید بود و یراربود  ساده ی پا کفشای 
فرشتتارو بدیگ یالیشتتویی اصتتن به این که کف کفشتتگ یه نموره هاکیه دیت 

 ننردمقق
نگاه سرسری تو آینه به هودم انداهتگقساده و معمولی  اوشیگ که رنک هورد یه

بودم واینو دوستتت داشتتتگقمانتومو عجله ای پوشتتیدم و شتتالگ ستترم انداهتگ و 
 دویدم بیرون

سفیدش منتظرم بودقتا نشستگ دست ار نگاه کردن تو آینه و تجدید 206بیت تو
فت نه ای میزد ا با ند هبی که لبخ -کردن رژش برداشتتتت و حین این 

 وووووونجوووو
 مررررر-منگ ینی ردم پس کله ش و افدم

 kdabاوووووففففف جووون-بعد به سرو وض  هودش دییم شدم و افتگ
 نه تدارکاتی دیده واس آیاشایااان!!

 بجا این که هجالت بنشه مث اسب هندید و راه افتادق
شته بودو هون به جیگر  صد آبنگای حاااااامد پهالنواشا بگشریگ ارین که تا مق

 کردقمن 
 ویتی جلوی یه هونه نگه داشت نشام ارد شد

 میتینک تو هونسببب-افتگ
ن اره آهه دیس باری نیست کهققآهری-بیت درحالینه کیفشو برمیداشت افت

 دور بمیه ساله
دو تا رپر که بابگ کل دارن بصور  فلبدابه و حضوری یا تو   *دیس کردن ینی

 آبنگاشون بموترور شخصیت مینننق



wWw.Roman4u.iR  20 

 

 رپری که ینی دیسش کرده جوابه اون فردو با آبنک بده#دیس بک ینی 
باره  به تو حموم جیش کرده بودم!وارنه االن دو یاده شتتتدمقهو بانی افتگ و پ ا

 جیشگ میگر  ار بیجان
 دو دیقه ی بعد تو هونه بودیگق

سری که  صدای پ سید  صدابای مختلفی که بگوش میر درو که بار کردن بین 
تو هلستته که نشتتمامو بستتتگ یل*ب*م تو داشتتت رپ مینرد جوری منو برد 

 دبنگ میزدقاصال به این که نی میخونه توجه نمینردم فق  صداش!!
 تهه صدا بود المصبق

با اصتتواتی که ار حنجره ش هارج میشتتد کلماتو به باری میگرفتقواااااااای 
داشتتتگ هل میشتتدمقصتتدا ار پشتتت میومد و من حتی یدر  اینو نداشتتتگ که 

 صدای دیوونه کننده رو ببینگق براردم و صاحب این
نرا آوین هوبیب-تو بمین فنرا بودم که بیت بارومو ارفت و در اوشتتگ افت

 نشاتو بستیب
 نه نه ققارهققهوبگ بیچی-نشامو بزور بار کردم و افتگ

بیا بریگ لباس عوض کنیگقبا شتتایان احوال پرستی -مشتتنوک نگام کرد و افت
ینشتتید رفتگقفق  یه لحظه پشتتتمو کردم و بمراه بیت که منو دنبال هودش م

 نگاه کردم و دیدم اثری ار صاحب اون صدا نیست و برکی مشغول یه کاریهق
 انقد تو بپرو  بودم که یادم رفت به شایان دیت کنگ ببینگ نه شنلی بودق

بمین که رفتیگ تو اتاق اومد در رد میخواستتت به بیت بگه که ویتی لباستتمونو 
 ی  روش دییم شدمعوض کردیگ کجا بریگقبمونمو
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ید تقریبا بلند و بینل روفرمی داشتتت وررشتتناری نبود اما میشتتد افت که 
شت  سوهته ای دا شمای یهوه ای  ست برنزه و ن شگ معمولی بودقپو هوبهقییاف

 بهرحال هوب بنظر میومد من که بنور ایج اون صدا بودم!
 نفهمیدم نیور مانتو شالمو دراوردم و دستی به موبام کشیدمق

صاحب اون با بی سمو جم  کنگ تا  سعی کردم حوا سالن و من  شتیگ تو  ت برا
 صدای آسو پیدا کنگق

تو دلگ افتگ حاال شتتانس ماس دیگهقققپستتره صتتدا به این جیگری داره ییافش 
 احتماال شبیه مستربینه!

سعی کردم ار فنر بیام بیرون و ایال ارین فرصت استفاده کنگ نند تارپر ببینگ و 
 اوش کنگقنن تا ترک رنده 

تا 20به تیپ و ییافه باشتتون دییم شتتدمقققبمه تقرییا تو یه رنج ستتنی و بین
 بودن هوشگل توشون پیدا نمیشد اما جشاب نراق22/23

بغیر ار منو بیت ستته نهارتادهتر دیگگ بودن که دوس دهتر نن تاارون پستترا 
 میشدنق

 دا یهای کوفتتون شتته طر  دم به دیقه دم اوشتتتون رپ میخونهقققبعععهی ه
 دوس پسر رپرم نداریگ: 

صن مودم به  شر و ور میگگ ا سگ دارم  سخرم هندیدم هودمگ میدون به فنرای م
 این نیزا نمیخورد!

سره دیگه توجه  شایان و یه دهتر پ شت که بحث  ستنمون نمیگش ش یه ربعی ار ن
 من و بیتو به اون سمت جلب کردق
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و بخونیگ یه دهتر میخایگ "فدای ستتر "  -شتتایان بلند شتتدو رو به جم  افت
 داوطلب شه کورسشو بمرابی کنهق

باره  دهترای حاضتتر تو جم  با عشتتوه هرکی به بگ نگاه مینردن وای من دو
سئول  سمت ار مغزم که م شگ ار  باید یه دکتر برما یعنی نی انگار اون ی جی

 بیجاناس مستقیما به مبانه م وصله
 بیت آرنجشتتو فرو کرد تو تو فنر مبانه و جیش و عملنرد مجرای ادرار بودم که

 پا میشی میری میخونیقققاوایبببب-پهلوم و ار بین دندوناش غرید
 نههههققتوروهدا بیچی نگو-جدیت صداش باعث شد بنالگ

 شایی آوین داوطلبه!-ولی بنور جمله م تموم نشده بود که بیت بلند افت
 هت واون لحظه دلگ میخواستتت هرهره ی بیتو بجوم شتتایان ابرویی باال اندا

اشاره کرد که برم اونورقمن دستو پام داشت میلررید اما یه لحظه به هودم افتگ 
مث بمون  گه  یه بمخونی ستتتادس دی نارکنگب خام نی گه می یهبم تهش ن

 مویعایی که برای هودم میخونگق
هودمو ردم به اون رابایی که ویتی امتحان داشتتتگ و الی کتابگ بارننرده بودم 

 میزدم!
شو سیدم جلو شده بودو ویتی ر سری که بی تفاو  بهگ هیره  سنگینی نگاه پ ن 

حس کردم سرمو آوردم باال و رومو ارش ارفتگقنرا اینجوری بودب!آدمو معشب 
 مینرد
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باره یه نگاه دردکی بهش انداهتگ صتتور  کشتتیده و اندمی ای داشتتتت  دو
نشتتتاش مشتتنی و بی حالت بود ارون نشتتتایی که بیچی ر ارش نمیشتتته 

 ب و دبن و بینیشگ هوب بودقهوندقبامزه میزد! ل
صتتورتش صتتافه صتتا  بود انگار اصتتال تاحاال ریش درنیاوردهقار بمه نیش 

 بانمنتر اهگ روی پیشونیش بود که اونو شبیه پسربچه باس تخس مینردق
 ارونا که ادم دلش میخواد یه فصل بزندشونق

 یبل ار ایننه بفهمه دارم براندارش میننگ نگامو ارش ارفتگق
 بلدی دیگهب-شایان افت

 سری تنون دادم و شایان اشاره کرد بیتش پخش شدق
ستگ و به حس هوبی که با این آبنک پیدا مینردم فک کردمقتینه ی  شامو ب ن

 اولش مال من بود: 
#فدای سر  نباشه غمت نری و یاد  رفته باشه تنت نشینه هاکستر کنار لبت 

 فدای سر  عزیزم نباشه غمت
دم که بقیه شو با بمون صدای مسحور کننده شنیدم: بنور نشامو بار ننرده بو

نه هاکستتتر  باشتتته تنت نشتتی ته  یاد  رف باشتتته غمت نریو  فدای ستتر  ن
 کنارلبتققفدای سر  عزیزم نباشه غمتق

سری  نشامو بار کردم و دوهتگ به دبن صاحب بمون صدا که کسی نبود جز 
 بمون پسرتخسی که نندثانیه پیش دلگ هواسته بود بزنمشق

 که اون پسره هوند: ورسی
 "فدای سر  برای بمه شبا که سر برنیز کونینی بود دعوا یه سره

 افتی مشنل منگ دیدی رفتگباالن بهترهبحواست جمهب
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 من نیقققنه من که نمیشگ به بمین راحتی وابسته مث ریپ شلوار تنتقق
این مصرفه اررششو نداره هره هودش صد مدل بدتر ار تو کالفه ترهقققهالصه 

 او سگگ رو 
 قققق دورو ورم

 رفیقام میگیرن سراغ توروارمققق
 یادم میاد اون شب تو اتاق که تورو ردم

 فدای سر  عزیزم نباشه غمت! رده بعد میگه فدای سر (
رک و بدن ار دید نبینگ شتتدی معتاد کک و علف تینه کالما  بمه فحشتتای 

 هدافظ ال پرپر"  برپسری هوراک قققق
حرکا  دستتتش و حالت هوندنش و باال پایین کردن تن صتتداش آدمو هل  

 مینردق
یه پسر دیگه شروع کرد ورس بعدی رو هوندنقانصافا اونگ صداش تک بود اما 

 نمیدونگ نرا من رفته بودم تو نخ صدای این پسر تخسهققق
 ق  میشد ل*ب*ا*مون بارققق"سرامون داغقققروبگ ف

 نرو روده شب بمون-هوندم
 دره اوشه من بخوووونقققاو عه او-نگامو به پسر تخسه دوهتگ و هوندم
حاال میگی کاش یادم میرفتی ولیقققمن -و یه بمخونی دوتایی با پستتر دومیه

 یادم نی دییقاقققآهرین باری که به شوهیا  واین میخندیدمققق
 ی ولیققمن واین بی تقصیرمققنامردی کرد-تنها هوندم
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پستتر دومیه:االن بخوایگ نیستتت امیر رفتققققتوام برو با برکی رفتی عگققولی 
ستر  شینه هاک شه تنت ن شه غمت نری و یاد  رفته با سر  نبا بدونقققفدای 

 کنارلبت فدای سر  عزیزم نباشه غمتققق
 دوباره بمین تینه رو تنرار کردمققق

 و این بار نوبت شایان بود:
 فدا سر  ااه به نشگ نمیاد اون استیل تنت 

 ااه تو موندی و یه کشتی که غریه 
 ااه تنها نشی که تو این هونه رل رده بهت نشمیه دره

 واسگ حیف نی یه ذره که
 دیگه تو ب*غ*لگ یصه شب نخونی

بدبناریاتو به من حتی یسیشگ نتونی بدی و واسه این که بیرون تا نصف شب 
 نمونی

 پاشی که اسمشگ ندونی صب ب*غ*ل ینی
 نبینگ اون رورتو

 نبینگ مستیاتو 
 نبینگ انقد نت باشی که تلف شی تا صب

 نبینگ بریدی
 نبینگ بخیه رو مچت

 نبینگ حک شده حر  بقیه رو پشتت
 نبینگ اون رورتو

 که پرباشه ارینی دلت
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 ویتی مببتو میگیری ار بیبی ننت
 رنک بزنی عر بزنی
 اشک بریزی یه تک

 پدی نته بگی بگ پدی نمه: جای نته 
شت بهگ نگاه مینرد  شویقمون کردن بیت با ذوق دا شد بمه ت آبنک که تموم 
ستتری تنون دادم و هواستتتگ براردم ستترجام که بمون لحظه پستتر تخستته که 
شگ ار  صندلیش و منگ که دا شینه رو  شده بود اومد ب نمیدونگ کی ار جاش بلند

ته نه دراون حدی که بیوفتگ بمون لحظه اونجا رد میشدم پام ایر کرد به پاش الب
شتگ  سه که فک مینرد من دا سر تخ شدقپ سه روره"پخش  بیت آبنک "این دو

 بخون-میوفتادم بارومو ارفت و دم اوشگ افت
 و به بقیگ اشاره کردق

ورس دهتره تا این آبنک هارجی بود و من یبل ارین که فرصتتت کنگ بشتتینگ 
 مجبور شدم بخونگ:

isasdi : 
im  d piod  tee m  iaatsa / im  d aids  sd  f  sdu  mm 

ysS  diooioo omn sgsuK ddK\'a d a utooes dod f\'p io  mm dssS 
io d eis 

hsso  ss  ios ioo om  am umtos / hod  ss eisa  ssK om  am  mtos 
im  d os  pK piod amksu / im  d os  pK ssdu  asno tS 

 د درحالینه به من هیره شده بودقققنه مراشه اینبببببقیه شو هودش ادامه دا
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 "این دو سه روره کجا بودی بمه جاِ  کبود بان ب
 حله باشه نگو

 ولی یبول کن در اومده ان ِ رابیمون
 پس با نه رویی میگی یوال  سر جاش ِ بنور

 راستشو بخوای یه جورایی میفهممت
 بیا این اسلحه

 ی مصرِ  صا  بگیر رو ستَـتَرم شاید این ب
 تیر ار سرش بگشره بهتره

 تو نزنی تو هیابون میزننش
 نرا دستا  میلرره

 من پوسیدم هله
 بزن راحتگ کن تا ابد شه کوری بنگوور
 نمیتونی بده هودم انقدر روحیگ اتُـتههِ 

 شدم عاشم ِ باری ِ روشین رولت
 ببین منو نمی سوره دلگ به حال تو ینی

 نشمای اوِد هیسانقدر رل نزن تو نشمام با اون 
 تو که بعد منگ راه حتَـتلتِـتت یه وان ِ و یه تیغ

 بمون یه بار ِ و یه جیغ
 ااه بر میای ار پتَـتستِـتش که پالنشو بچین

 ااه نه بگ بیخیال من ِ پالس ِ اتُـتِه ایج
 راستی دو سه روره کجا بودی بمه جاِ  کبود بان ب
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 حتتله باشه تمومق
 نشاش هوندم: منگ کگ نیاوردم رل ردم تو

hs bsS  pdbioo d kio dsde m  dee m   ss ei  es  siooa dod dee ns 
im  ni s nda dee m   ss ki  su  siooa / f\'p om   uKioo  m ks kdd 

f\'p dta   uKioo  m eigs pK ei s / pm dmo\'  kedps ps kdkK 
utdos ps adgs ps / t  dee  ss  siooa f  smtos  Kmt\'d 

eodsua dod ps / f sd s  m ass  sia psaa  sd  ns\'gs ksamps 
hod  ss eisa  ssK om  am  mtos / im  d os  pK piod amksu 

im  d os  pK ssdu  asno tSققق 
 و ورس آرتا رو اون ینی پسره هوندققای بابا اسماشونگ نمیدونگق

 : فنر کردم هوبگ افتن هیلی جا داری یهو
 مون تنگ به هیلی با مالیده شدافتن تک پر ب

 به هیلی با مالیده شد
 ضدحال ردی افتضاس یعنی االن حالمون
 شبا مالمون دیگه نمیشه اشتبا  بمین بود

 دعوا جای ب*و*س ، اهالیای لوس
 تتَـتر میشد لبا بایه جوس

 پاییز براا الی جوب
 رمستون میشد برفا ساده پودر

 تابستون عنس ، بهار هاِک روش
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 بوا با یه فو میره 
 افتگ میدونی هوشگلگ هود 

 تا دری وری پشِت من پتُـتر ِ 100که 
 که داور تویی باید یضاو  کنی ydkKبهت افتگ 

 بزار فحش بتِـتدن
 دور ِ منو ه  بنش

 نمیتونه توجیه کنه مُـدلمو منیقت
 نمیخوری بیچ جوره تو به من و من بهت

 دیدن تو نباشی جهنما واسگ بهشت میشن
 بهت میگگبارم 

 این دو سه روره کجا بودی بمه جاِ  کبود بان ب
 حتتله باشه تمومق

 این آهرین تینه ای بود که باید میخوندم:
hs bsS  pdbioo d kio dsde m  dee m   ss ei  es  siooa dod dee ns 

im  ni s nda dee m   ss ki  su  siooa / f\'p om   uKioo  m ks kdd 
f\'p dta   uKioo  m eigs pK ei s / pm dmo\'  kedps ps kdkK 

todsua dod ps 
f sd s  m ass  sia psaa  sd  ns\'gs ksamps dod  ss eisa  ssK om  

am  mtos 
im  d os  pK piod amksu 

im  d os  pK ssdu  asno tSققق 
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 و بقیشگ شایان:
 دست بهگ نزن ویتی نزدینت نمی شگ

 یلت بگیرمسفارشت ندادم که بخوام تحو
 میشن  ویتی تورو میبینگ نشام بد ه 

 تا نخونی نیزی ار توشو من بمیشه بپیچگ
 نون اون میمیِک غمگینت بهگ یه فیریک بد میده

 ویتی آرایشتگ میماسه میریزه بد میشه
 رو صورتت ُپر ار اشنای سیاه

 میشینی مظلوم میننی جلوم لش با یه سیگار
 میزنی حر  با احتیاب

 باال و پایین ادا اطفار  ریادمیشه دستا  
  واسه بمین نیزاست

 لعنتی ویتی حسی ندارم بهت حرفگ نمیاد
 من دیگه حتی به هودم بیچ جوره حواسگ نیست

 نگو موِد تو فرق داره با مود بر آدمی
 ار نشمگ افتادی

 آویزون ار موی دماغمی
 تو روحت االن یعنی نمیخوای پاشی بری ب

 ور ِ برا بگ شیگانقدر نشو سبک جلوم مگه ر
 من عوض نمیشگ نزن رورتو بیشتر
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 هوبه افتی من رو مود تو نیستگ
 نه

 تو که بمه نیتو اگ مینردی
 بگو پس نرا نمیننی هب اورتو بیچویتققق

 تو طول هوندن آبنک منو پسر تخسه بمونجوری روبروی بگ واساده بودیگق
داد  ب یرارورس شایان که تموم شد پسرتخسه با ژست دهتر کشش منو مخاط

 مهمونی تموم شد وایسا کار  دارم-و افت
 پرو،_،نه رودم فامیل شدققق

جوابشتتو ندادم و بی تفاو  براشتتتگ ستترجام نشتتستتتگ بیت تن تن ارم تعریف 
ته  با من داشتت نار میتونس  گه بودقینی نی جا دی یه  مینرد و منگ فنرم کال 

 و پر مینردقنشباشهببراشتگ و سمتی که اون نشسته بودو نگاه کردمقداشت پی
 بیخیال مشغول تماشا شدم تا ببینگ تهه مهمونی با من نینار دارهق

تا آهر میتینک سعی کردم مث بچه ی آدم بشینگ یه اوشه و کمتر به پسرتخسه 
 و اون حرفی که رد فک کنگق

 ویتی مهمونی تموم شد با بیت رفتیگ تا لباسمونو بپوشیگ و بریگق
صن به روی مبارکگ ب سگ ا سرمو نمیخوا سته بود و مث ااو  یارم که ارم نی هوا

 بندارم پایین برم که فک نننه هبریهق
شاره  سه ا سر تخ سره،پ شایان و اون ینی پ بمین که برای هدافظی رفتیگ پیش 
سره بمونیه  سمت منق دیت کنید این پ شد اومد  ای به اون ینی کرد و اونگ پا

 هودمونه(که با آوین بمخونی کرده بودقفک نننید غریبه سا ار
 میشه یه لحظه با من بیایب-ینگ این پا اون پا کرد و اف
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 نقد داره سعی میننه مودب باشه!-و من فک کردم
 سری تنون دادم و عین این بچه مظلوما دنبالش رفتگق

 اوشه ای ار سالن به مبل راحتی ای اشاره کرد و افت بشین
 مینشیب-وافبدون حر  نشستگ و اون پسره سیگاری آتیش کرد 

 نه مرسی-بدون این که ترس داشته باشگ درنظرش امل یا بچه بیام افتگ
 -مشغول کام ارفتن ار سیگارش شد و اف

نون میخای بری ویتتو با مقدمه نینی کردن نمیگیرم حوصتتله م ندارم مختو 
 بخورم میخام یه پیشنهاد بت بدمق

 و اینا!!!!ار شنیدن کلمه ی پیشنهاد فنرم ر  سمت دوستی و رابیه 
 نه پیشنهادیب-مشنوک پرسیدم

 اسمت نیهب-
ارین که سوالمو با سوال جواب داد حرصگ ار  ولی ار فضولی این که سری  

 آوین-بفهمگ میخاد نی بگه کالفه و سری  افتگ
ببین آوین نمیدونگ اروه مارو تا نه حد میشناسیققهیلی ویت نیست که این -

شده اما هب یبله اونگ  شنیل  سه هودمون اروه ت شایان برکدوم وا منو بردیا و 
 رپ مینردیگق

مغزم داشت آنالیز مینردقشایان که دوس پسر بیتهقپس ااه نفر سوم اروه بمون 
 0پسر تخسه باشه اسمش بردیاس:

 حاال نه بیور هیلی جدیقققولی کار هودمونو داشتیگقق-
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سه تایی ای شناهتیگ  ستعدادامونو  شتو هودمونو ا روبو ن ابعد که یه مد  اش
 ساهتیگقق

شروع  صفر  شتیگقتقریبا ار  ضب  میننن(ندا ستودیو جایی که ابنگو  اوالش ا
 کردیگققبعد کگ کگ بمه نی روال شد

االن برستته تامون تنستتت مینویستتیگ و میخونیگ بیته کارا رم هودم میزنگ ولی 
 هب نن تا ار رفیقامونگ بستن که کمک میننن

سرونه  صدای پ سه تا  صدای لییف و هاد ار بمون اول بین  ی ما جای یه 
 دهترونه هالیهققق

خاطر  یا اارم بوده ب یدا ننردیگ  یا بمچین کیستتی پ ما  بالش رفتیگ ا یاد دن ر
 محدودیتای هانوادای شرای  هوندن نداشتهق

ببین صتتتدای تو به درد کار ما میخوره پتانستتیل هوندنو داریققاونجوریگ که 
 و یه نیزایی ارش سر  میشهققق شایان ار بیتا شنیده توام انگار عشم رپی

 حاالققمن ار طر  اروه میخام بت پیشنهاد بدم بیای تو اکیپ ما و بخونیققق!
واااایییی هدای من!نی میشنیدم!باون ار من میخواست که برم تو اروبشون و 

 باباشون بخونگب!!ب
شون بهترین  شون هوب اومده که فک میننن میتونگ برا صدام انقد به نظر ینی 

 باشگ!!!!!بببببببکیس 
 وااااایییی دوباره جیشگ ار قق

ار استتترس و بیجان ننان جیشتتگ ارفته بود که نمیتونستتتگ فک کنگقققهدایا 
 حواست باشه با یه سره ش نننی این وس  رود نیل را بیوفته!
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سره افتگ سش -رو به پ سگ بتونگ ار پ امگققهبققمن نی بگگ اههقق!میمئن نی
 بربیامقق

نگران اون نباش ما را  مینداریگقققفق  تو شراییشو -افتپرید وس  حرفگ و 
 داریبمحدودیتی ار جانب هانواد  وجود ندارهب

به این نیزا ابمیت نمیدن و براشتتون فریی  با اصتتال  با میدونستتتگ مامان و 
مه نی برهورد مینردنققبرای بمین  با ب ندارهقققکال هیلی الرج و ریلنس 

 قارون لحاظ که مشنلی نی اماقق-افتگ
فنراتو بنن حاالقققمن نمیخام بمین االن جواب بدی امشتتتب اینجا هیلی -

سر بیا اینجاقققصبح بمه  شایانگ حر  بزنی فردا یه  شلوغه و نمیشه با بردی و 
هونه ایگققمیتونیگ بیشتتتر راج  بهش صتتحبت کنیگ و یه تستتت کونینگ ار  

 بگیریگق
ک نمیگنجیدم و جیشمگ دیباشه ای افتگ و درحالینه ار هوشحالی تو پوستگ 

ی راستتت-نزدیک بود بریزه هواستتتگ بلند شتتگ و هدافظی کنگ که پستتره اف
 شمارمو بزن بابام بمابنک کن کی میایق

سوالی  سگ یه نگاه  شو بنوی سم ستگ ا شمارشو افت و ردم و اونجایی که میخوا
 امیرحسینق-بهش کردم که هودش متوجه شد و افت

 و اسمشو تایپ کردمقلبخندی به نشونه ی فهمیدن ردم 
بعد ارین که ار امیرحسین هدافظی کردم رفتگ سمت در بیت مشغول صحبت 
با شایان و یه پسردهتر دیگه بود بابگ ار بقیه هدافظی و تشنر کردیگ و ارهونه 

 درومدیگقق
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 ینگ ایج بودمقققباید نینار مینردمب
 نشستیگ توماشینقققباید یبول مینردمبمیتونستگب

صی ننرده بودم به حس مینردم ار  ستگ با این که کار ها ستگی رو پا بند نی ه
شد  احساس هستگی مینردم و در جواب بیت که درمورد امیرحسین پرسید 
یه توضیح کوتاه دادم و نشامو بستگققبه اصرارایی که مینرد و تعریفای با آب و 

 تابش ار اروه شایان اینا بگ فق  به جوابای یک کلمه ای اکتفا کردمققق
باید ینگ فک مینردمققارنه میدونستتگ فنرکردن تاثیری نداره و حتمن یبول 

 میننگق
 به این فک کردم که منگ بشگ ینی ار اوناققاوووفففف تهه بیجانهق

 اونشب به محض این که سرم به بالش رسید بیهوش شدمق
ستتاعت حدودا پنج صتتبح بود که ار هواب پریدم و با فنر این که بنور تقریبا 

اومدم ستترمو بشارم بنپگ که یاده sdSSKدیگه میتونگ بخوابگ هیلیدوستتاعت 
 یرار صبح با امیرحسین افتادمق
 ای وااای پس مدرسه م نیبب

 آهه کدوم االغی وس  بفته میتینک میشاره ملتو ار کارو رندای انداهتین باباقق
شگ  سحر پا سیدم که کله  ینگ با هودم کلنجار رفتگ و درنهایت به این نتیجه ر

 م هونه امیر حسین ایناو بعدشگ مدرسهققفویش یه رنک دیر میرسگ دیگهققبر
وااای حاال اینو بگو باید با فرم مدرسه پاشگ برم اونجاقققبیخی سرمه ایه هیلیگ 
ضتتای  نیققبمه نی رو دایور  کردم به بمون جای بمیشتتگی و ینگ دیگه 

 هوابیدمقق
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و لباس پوشتتیدم و ردم بعد که پاشتتدم تن تن یچی به عنوان صتتبحونه هوردم 
 بیرونق
 بودق6/45ساعت

 آهه کی االن میره هونه ی مردمب!
هودمو ردم به کونه علی نپ که البته برا من انقد ارش استتتفاده میننگ دیگه 

 کونه نیسقاتوبان دوبانده شده واسه هودش!
 شدق7/05هالصه تا رسیدم اونجا

ردم به دریا و دستتتمو اول یه رنک به امیرحستتین ردم که دیدم جواب ندادقدلو 
 اشاشتگ رو رنک واحدق

نندثانیه بعدصتتدای هواب آلودی که به احتمال ریاد هودامیرحستتین بود ار 
 کیهب-پشت آیفون نالید

 منگقققآوینق-با شرمندای افتگ
 یه دو سه ثانیه منث کرد که احتماال داشت لود میشدق

 بآوینقق!!!!-بعد یهو انگار که بشیار شده باشه با تعجب اف
 آبااااا آوینققنیزی شده این ویت صبحبببب

 میشه درو بزنی امیرحسینب-با شرمندای ساهتگی افتگ
 درو ردقتا برم باال بزار بار تو دلگ به هودم فحش دادمق

ضربه  شت آروم ننتا  سیدم جلوی در واحد دیدم که دربارهققبا نوک انگ ویتی ر
ممننه با صتتحنه ی ناجوری بهش ردم و هواستتتگ برم تو ولی دیدم تابلوعه و 

 مواجه بشگ منظورش اینه که سرصبحی لباس تنشون نباشه و اینا(
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یه بعدامیر حستتین درحالینه یه رکابی تنش مینرد اومد جلوی در و  ثان نند 
 :0سالمققبیا تو-متعجب افت

سی هودم هجالت  شنا سالم کردم و رفتگ تو بگ هندم ارفته بود بگ ار ویت ن
 ای نداشتگ بلخره باید به مدرسمگ میرسیدمق کشیدم ولی دیگه ناره

 ببخشید میدونگ واین بدموی  اومدمق-افتگ
-امیر حسین که بنور تو بمون حالت ایجی ناشی ار هواب آلودای بود افت

شتابزده به سمت آشپزهونه بدایت کردقینی  نه نهققهوش اومدی و منو هیلی 
 شستگ روشقار صندلیای میزنابارهوری رو کشیدم ب سمت هودم و ن

بال رر  و  نک و احمم دن مای ا مث این اد ید و  امیر دور هودش میچره
 ررو  میگشتق

آهرستترم دوتایهوه اشاشتتت روی میز و نند تا نون تستتت ارم کرد با هامه 
 شنالتی آوردق

نمیدونگ این یرتی باریا رو واس هاطر من دراورد یا کلن صبونه ارین جور نیزا 
ون بربری داغ کنجدی و پنیرو نای شتتیرینو با میخوردنققبه بر حال من که ن

 بیچی عوض نمینردم*؛*
 بشینقق رحمت ننشققمن صبونه هوردمق-من

بابا من ارهیدم کهقققفک کردم اتفایی افتاده کله ی -لبخندنامیمئنی رد و اف
 سحر پاشدی اومدی رنک میزنیقق

 اهه مدرسه میرم نمیشد کلن بپیچگق-نیشمو وا کردم و افتگ
 درسخونیبرشتت-که هامه شنالتی رو روی نون تست میمالید افحین این 

 نیهب
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شه و -با بی ییدی افتگ ضعگ ریاد بد نبا تجربیققنه ریادققیجوری میخونگ که و
 بهگ ایر ندن

 امسال کننور داریب-
 نه سومگققپیشگ داریگق-

 برم بیدارشون کنگق-سری تنون داد و افت
ه ریزه شتتینرم نزده تنگش این منگ مشتتغول هوردن یهوه م شتتدمققتلخ بود:/ی

 ربرماری ار الومون پایین برهق
سه نار دیقه بعد شایان اومد تو آشپزهونه ودوباره بمون داستان احوال پرسی 

 و تعجب ارین که نرا االن اومدمق
ویتی شتتایان مشتتغول لقمه ارفتن شتتد صتتدای داد اون پستترتخستته ینی بمون 

 میگفتبردیاروشنیدم که داشت به امیر بدوبیراه 
 آهی بچگ بدهواب شده بودق

به -به اون هره درونگ که این جمله روافته بود یه نش غره رفتگ و ریرلبی افتگ
 پایین تنه مقق

شون بمدیگرو  سگرمه با شدن و درحالینه  شریف فرما  شید که آیات طولی نن
سالم رو به کردن و افتن -سخت درآغوش ارفته بودن درنهایته بی ادبی بدون 

 و رندای نداریبب!بچه تو کار
 امیروشایان نگاه معترضی بهش کردن ینی که الل شوق

ار برهوردش بدم اومدقمبال من مهمون بودم نی میشتتد مبه امیروشتتایان ینگ 
 ادب به هرج میدادب
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و دییقا نون کار-یه ابرومو دادم باال و با نگاه عایل اندر رپرانه ای بهش افتگ
 دم پدرژپتو:(رندای دارم این ویت صبح مزاحگ شما ش

شت بگگ وااااااااااایییی  شش نیومد البد انتظار دا ضرجوابیگ هو انگار ارین حا
 منو عفو کنید سرورم:دی

 تو دلگ یه بیالک بهش دادم تادلگ هنک شهق
اون که انگار سرصبحی حال کلنل نداشت وحشیانه یه صندلی کشید بیرون و 

 روش ول شدق
اشاشتتگ  قده ایقهوب استتمی براش  که تخس و مزهر  پستتره ی ع قا  ح

 بودقحیف اون تاربای صوتیتقببین هدا به کی نی میده با!
امیر یه فنجون یهوه براش ریخت و اشاشتت جلوشقاه اه مفت هور تنبل انگار 

 بقیه نوکرشنق
شایان شروع کرد به صحبت درباره ی بمون پیشنهاد امیر و منگ ساکت اوش 

 میدادمق
کار رکورد ضتتب  ابنک(رو انجام  ار صتتحبتاش فهمیدم استتتدیویی که توش

 میدادن بمین واحد ب*غ*لیشون بودق
بردیا اروبو ستتاپور  مالی مینرد و این طور که پیدا بود ارین پولدارای لوس 

 هودعن پندار بود که فک مینرد بمه نیزو بمه کس باید درهدمتش باشنق  و
ساری به عهده ی امیربود اما نینان ونوید دوتا  شونعمده ی کار بیت  گ ار رفیقا

 بعضی مویعا کمنشون مینردنق
 فک کنگ نویدو دیشب تو مهمونی دیده بودمق
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سری اطالعا  بگ داد و  شون رندای نمیننن و یه  شایان اف که اون دوتا بابا
باید ویت ریادی رو کارا  بشاری و ستتعی کنی حتی تنستتتاتو هود    اف

 گشرونیبنویسیققار بمه مهمتر ویت ریادیو باید باما سه تا ب
 هانواد  مشنلی ندارنب -بعد پرسید

 پدرومادرم کلن نیستن یه نن مابی هارج کشورن-
 اوکقپس بمه نی حله-

اینو بگگ که تویرار نی -بردیا پرید وستت  و بالحن نه نندان دوستتتانه ای اف
واس هوندنت یا ویتی که میشاری پای کار پولی بگیریقحستتاب کتاب باشتته 

ی دربیایققادمایه تو لول تو یه پولیگ میدن تا کنار واستتته ویتی که ارین آماتور
 اروبای رپ کارکنن و بخوننق

بی توجه به تمستتخری که تو جملش بود ستتری تنون دادم و دستتتمو به مقنعگ 
بردم تا ار ستترم درش بیارم داشتتتگ هفه میشتتدم هیلی ارمگ بودقامیرحستتین 

 متوجه شدو رفت پنجره ی آشپزهونه رو بار کردق
ناستتانه ای بهش ردم و یه لحظه که ستترمو براردوندم دیدم بردیا لبخند یدرشتت

هیره شتتتده بهگقنگابش هیلی بی پروا و استتتاهانه بود نش غره ی هفیفی 
 بهش رفتگ که بمون لحظه اوشیش رنک هوردق

اوشتتتامو تیز کردم تا در عین حال که باشتتتایان صتتحبت میننگ بتونگ حس 
 فضولیمگ ارضاکنگق

 بومققق-بردیا
 بگو-یه بعدقققدوثان



 41 یاشتباه کردم اشتباه کرد

 ابهه ررتو بزن بابا-ققق
 بمینه که بسقق! قققق باو-قققققققق

 اوه پسره روانیه بابا
 بعدارین که اینو اف تماسو یی  کردق

 بود7/30صحبتامون که تموم شدنگا به ساعت کردمق
 هب من دیگه برمق-درحالینه مقنعمو سرمینردم افتگ

 بودی حاالققق-ره ای افبردیا که باتفریح رل رده بود به من باحالت مسخ
 هودمو به نشنیدن ردم و مشغول صا  کردن مانتوم که نروک شده بود شدمق

هبققورودتو به اروبمون تبریک میگگ و دستتتشتتو مشتتت کردو آورد -امیر
 جلوقمنگ مشتمو ردم بهش و یه لبخندردمق

 بعد باشایانگ بمینجوری دست دادمق
مین حاال هصومتمو نشون بدم دیدم ضای  س بردیارو آدم حساب نننگ و ار ب

برای بمین مشتتتمو به ستتمتش ارفتگ ولی اون بجای این که مث بقیه دس بده 
ستش ارفت و اف شتمو تو د ست کونینگ بدیققببعده -م مگه یرار نبود یه ت

 ورس کرنال تو "اشتباکردمو" برو-یه منث یه ثانیه ای
شه اینبیه بار اونجوری  شیدمقن ستش بیرون ک ستمو ار تو د ره یه پانه میگید

بارم مهربون میشه دست و باله مارو میگیره پسره ی اسنیزوفرنیایی یه بیماری 
 روانی حاد،روان پریشی و روان اسیختگی(

نگابی به شایان و امیرحسین کردم تا تایید اونارم بگیرم البته نون هودم عاشم 
 این آبنک بودم و هیلی هوب میخوندمش با بردیا مخالفت ننردمق
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رحسین و شایانگ موافم بودنقسه تایی رفتیگ تو سالن امیرحسین ر  پشت امی
شینه من افتگ سالن بود اما یبله ایننه ب شه ی  شنی ای که او سفیدم -پیانوی 

 میشه هودم بزنگب
 مگه بلدیب-نشاش اردشدو اف

سمه  سره ا شایان و بری ام منتظربودن بببینن من نی جواب میدم نه بالبایی 
 هدا میارن بردی و بری وقق(این بردیای بنده 

نه بابا ننتا آبنک که هیلی دوستتشتتون دارمو ار دوستتتت -هندیدم و افتگ 
 هوابرم یاد ارفتگق

شگ کاش مام ینی  شت پیانوقققوای هدا دیوون سین کناراومدو من رفتگ پ امیرح
یادبگیرم میرفتگ  داشتتتیگققاونموی  که این آبنگو نن تای دیگرو میخواستتتگ 

رآذینققاونگ واستته این که پیش آذین هودشتتیرینی کنه آمورشتتگابه دوس پستت
نه  خاطر  که آذین ب یاده این میوفتگ  یاددادقبنور ویتی  تا آبنگو  جانی بگ نن م
نیزای مستتخره ای با ستتهیل بهگ رد و ر  با این پستتره ی غزمیت رفیم شتتد 

 حرصگ میگیرهققق
 ار فنر غزمیت و آذین و سهیل درومدم و شروع کردمق

  شایان(1ورس
   دارم بابا  یه دییقه حال داریحر

 تمرین کردم حرفامو آره یه سه نهار باری
 ار سریال رابیمون اینگ یه سنانس با ریتگ
 رابیه ای که توش ننردیگ جز اشتباه کاری
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 ار اون اول ، ار ویتی تموم کردیگ تموم کردم
 ار رو رفتگ ار رورای سال

 انگار که بمش تو بالووینگ
 نیستگ نا ُامیدموالنارم دیگه با تو 

 بی ار طر  تو به هودم کادو میدم
 نشستگ یه اوشه تو هونه

 کاًل بی حس ، بر رور با این فنر که شاید ببینمت میرم بیرون به هودم میرسگ
 بی تو میگشره یه سال رندایگ بر یه ثانیش

 شنا بلد نیستگ ولی واست
 حرفه ای تن به آب میدم

 تو   بگی من به فا*ک میرم
 کنققولش 
  امیر حسین(2ورس

 بهگ افتن ولت کنگ بزنگ ییدتو
 برم به سمت رندایگ ببرم ِکیِفشو

 اشتباه کردم اشتباه کردم
 اشتباه کردی اشتباه کردی

 بهت افتگ بمون باباش بابا  میمونه
 تو افتی نشد ینی دیگه مگه شدم دیوونه

 اشتباه کردی اشتباه کردی
 اشتباه کردم اشتباه کردم
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یه نفس کوتاه ارفتگ و سعی کردم صدامو به بهترین حالت ممنن نشامو بستگ 
 درارم:

dsgsu piod 
f ndood ks biod 

f  iod pmpsmos ks  su  sdo Kmt kdkK 
f bomn i  nda  ss  mmeias  sioo 

Kmt ema  ps kdkKoKmt pdds d pia dbs 
kt  Kmt osgsu bomn 

f asmted  m es  Kmt om 
om om dmo’  amps kdab doKpmus 

sdgs d eda  m  pK oi   
om pmus  uK 
om pmus auK 
om pmus eisa 

kt  eia so  m ps aesdueK 
 که اشتباکردی توووووقققق 

بردیا رو کاناپه نشسته بودو هگ شده بود رو به جلو و تنیه ی دستاشو به رانوش 
 داده بودق

 کرد:بابمون ژست هاد و حرکا  فوق العاده ی موی  هوندنش شروع 
 حدس میزنی با کیا هوشگ
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 با تنهایی مینشگ
 شیواُر سر

 میشه سیگارم با سیگار روشن
 انقدر مینشگ تا پیناسو شگ

 …بهت ه  میدن تا نننگ پیدا  حیفت
 منگ میان ه  میدم تا نیوفتگ به یاد 

 راست میگی تو
 ادامه داره این جر و بحث تا کیب

 منو بچه آههمیخوای بری بزار برو ولی فرض ننن بیچ ویت 
 ار بس که ب*غ*ل کردمت

 حستو میفهمگ حتی ار طرر ب*غ*ل کردنت
 حس منگ معلومه ار این نک نویس کونیک

 ار پلی لیست اوشیگ
 ار ایننه شبا دیر کنگ کسی نیس که برام بنویسه کوشیب

 ار فنتتتتتر که تنت بعد من طلسگ میشه رو کیب
 دیگه رو تیغار ایننه مخگ رد داده اونقدی که راگ بره 

 ار ایننه انقدر حرفاشو هورده که دلش سیره بردیقق
 ار ایننهقق
 …ولش کن

یه  انقد تو هلستتته ی صتتتداش فرو رفتگ که نفهمیدم کی انگشتتتام روی کالو
 با دکمه بای پیانو(ار حرکت وایسادن و آبنک تموم شدق
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امیروشتتتایان هیلی تعریف کردن و اوکی دادن اما بردیا فق  به روشتتن کردن 
 سیگاری اکتفاکردقپسره ی بی ذوق

 رفتگ جلوی آینه ی کونینی که اونجا بود تامقنعمو سرکنگق
کارم تموم شتتتدافتگ یت -ویتی  خاطرو یدب بارم ببخشتت گه رفتگ  هب من دی

 نشناسیگق
ینگ باشایان و امیرتعار  تینه پاره کردم و موی  هارج شدن ار هونه م بردیا که 

پنجشنبه -ره(ار توسالن باصدای بلندافتواسه بدریگ نیومده بود اربس بیشعو
 اینجا باشقالبته شیشه غروب6ساعت

شایان و امیرهندیدن و منگ ارحرد به یه ورمگ حساب ننردن وتندتندهدافظی 
 کردمو ار ساهتمون هارج شدمق

سه و افتگ هوابرم تماس میگیره و اجاره  سیدم مدر سیای رنک دوم بود که ر و
معاون مدرستتمون ندادمقبقیه ی اون رور ی فضتتولی بیشتتتر به هانگ ر یستتی 

 معمولی اششت فق  من دیگه رورمین نبودم و رو ابرا سیر مینردمق
ضیح کوتاه دادم تا رفتوآمده ریادم  شایان اینا به آذین یه تو درمورد رفتنگ به اروه 
شتتک برانگیز نباشتتهقاونگ که اصتتن براش فریی نمینرد و ابل رپ نبودقدروای  

 نمیفهمیدقق فرق امینگ و جعفرو
 بیت هیلی ارین داستانا هوشحال بودققمنگ آشناییگ با بچه بارو مدیونش بودمق
هالصه فصل جدیدی ار رندای من شروع شده بود و با این که نمیدونستگ تهه 
رابی که میرم به کجاهتگ میشه اما مصمگ بودم ادامه ش بدمقبعد ار شروع این 

 بودم و فق  روصدام کار مینردمق داستانا تا حد ریادی درسمگ بیخیال شده
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شتر به اهالق و روحیاتگ  شگ هیلی بی ست ب پیش هودم فک مینردم ااه یه آرتی
 میخوره تا مبال یه پزشک!

ساعت شنبه راس  ساهتمون بودم رنگو که ردم نگامو دوهتگ به 6پنج جلوی در
 بله-تهه هیابون بردیا آیفونو برداشت

 منگ آوین-
یدونگ  نث کرد نم ظه م یاداشتتتت وانمود مینرد نن لح ته بود  ناه عا نشتت وای

 نشناهتهق
 ای بابا نی شدببار کن دیگه-معترض افتگ

 مبنه دوراریش افتاد نون سری  درو رد و من رفتگ باال 
 در واحدو هودش بار کرد و تنیه داد به نارنوب

شلوارک  شته بودقیه  شو کال بار اشا شیده بود و دکمه با یه پیرابن طرح جین پو
شون مث جارو عمل میننه(پاش بود و موبای  ارین فاق شتن بلندا بمینا که ه

عد جلوی  مدهقج تاره ار حموم درو که  یداد  ته ش نشتتون م هیس و بهگ ریخ
 موباش هیلی بانمک بودقق

 او یس نه آن تایگ!-با اون نگاه تخسش ساعت روی مچشو نک کرد و اف
شتتدم و رفتگ  ستتالم کوتابی کردم و بدون ایننه بهش محل بدم ار کنارش رد

 داهل
مث بقیه ی پستترا با ادکلنش دوش نگرفته بودقققیه بوی عمیم میداد که هیلی 
مالیگ بود و آدم دوس داشتتت تا ابد دمشتتو طول بده دم نه با!دم و باردم(تا اون 
صال تلخ یا هنک نبود بلنه یه  شگ ا ضمن ادکلن شه تو ریه باشقدر  عیرو بن

 عی کلمهقق!بوی هیلی هاد میدادقهاد به معنی وای
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برعنس من که ااه شتتیشتته ی ادکلنو رو هودم هالی مینردمگ یه نوک ستتورن 
 بوش نمیموندق

 انگار بدنگ بوی عیرو جشب مینردقققجلل هالم نه بوشمندم من!
 با این فنرا رفتگ داهل به امیرحسین و شایان سالم کردم و باباشون دس دادمق

شته بودن  شون توحلقگ ینی تیریپ رپی بردا ستیپا شون هفن!کپایی که روی  ر
بود هیلی بهشتتون میومدقار حم نگشریگ ستته تاشتتون جشاب بودن و با این تیپا 

 جشاب ترم شده بودنق
دستتت ار استتنن اون ستته تا برداشتتتگ و نهارتایی به استتتدیو که دروای  واحد 

 ب*غ*لیشون محسوب میشد رفتیگق
یه ب یام  هدااااااااااااا بمیشتتته آرروم بود ب جایی کلی دم و وااااااااای  مچین 

دستگاه اینوره شیشه بودو اونورشگ ننتا ماینروفون ارینا که سرش عین کفگیر 
شگ ار : شگ میخوردقققاه بار جی سوراهه به ن شروع  0سوراک  شایان و امیر 

کردن توضتتیح دادن و بردیام با دکمه بای مختلف و رنگی رنگی ای که روی 
 اون دستگابابود مشغول شدق

صدامو نندتا تینه ب صدای باال و بردیا  صدای پایین هوندم و ننتا با تن  ا تن 
ضب  کرد و ینگ با اون دم و دستگابا که اصن ارشون سردرنمیاوردم تغییرشون 

 دادق
شو آورد باال و اف سر شد  شون کردیگقتموم که  ش شت و او -بعد برامون اشا

 سیگارویلیون مینشیب
 ن ننباری کشیدمقسیگاربببنه ولی یلیو-نشامو ارد کردم و افتگ
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 نفس نداریق-بردیا با لحن ناامید کننده ای اف
 داشتگ سنته مینردمققنننه بگن نمیخایمت!

 هب باید نینار کنگب-درحالینه سعی مینردم رابرمو حفظ کنگ افتگ
شتتنا و کوه نوردی هیلی بت کمک میننه اماهب ااه بخوای ستتریعتر -امیر

ااه بتونی توهونه انجام بدیققق نتیجه بگیری ننتا تمرین بت میگگ که راحت
 جدی بگیری تاموی  ضب  اولین کارمون یشنک را میوفتیق

 جوری که بدون اکسیژنگ میتونی رندای کنی!-بعدهندید و اف
ای جونگ نه بامزه میخنده یه نیشگون یایمنی ار هودم ارفتگ تا کمتر بیزباری 

 درارم و حواسمو بدم به بچه باق
شتن ب ساعت بود که دا شگ مو نن  سته  ابام کار مینردن و منگ بدون این که ه

به مو دستتتوراتشتتونو اجرا مینردم و ستتعی مینردم نیزایی که میگنو کامل به 
 حافظه م بسپرمق

یاش و کرم  بار که ارون تخس  جدی  یه آدم  به  بدیل میشتتتد  کار ت یا حین  برد
ریختناش بیچ هبری نبود و بدون تینه انداهتن بمه اشتتناالمو بهگ اوشتتزد 

 مینردو کمنگ مینردق
تنستتت نصتتفه ی آبنگی که یرار بود منگ توش بخونمو شتتایان نوشتتت و بهگ 
دادقطبم افته ی هودشون تنستاشونو نمینوشتن و حفظ مینردنققققشایان براه 

ااه نیزی به ذبنت رستتید میتونی اضتتافه کنی فریی -رو بهگ داد و بربری اف
 قو برابیشنی نمیخونیش نمیننه تو ورس کی باشه ولی به بیشنی نمیدیش

غش  کا بای روی  مه  به کل گابی  یدن تنون دادم و ن به نشتتونه ی فهم ستترمو
 انداهتگق
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س  رپها که عین -شایان صدا  به درد کورس هوندن بمون تینه ی و نون 
این bmumaآبنک پاپ آروم هونده میشتتته(و بمخونی میخوره تو باید کورس 

صن سش ا شتی بنوی ستی ننتا بنویس ترکو بخونیقققبرمدلی دوس دا  ااه هوا
 ممننه ینیشو انتخاب کنیگ یاحتی تینه بایی ار ننتاشو برداریگ

 ااه نتونگ نیب-مضیرب افتگ
 مهگ نیققولی سعیتو بنن-امیر

 باشه واسه کی آماده کنمشب-
ستتعی کن حداکبر تا بف بش ده رور دیگه تمومش کنی نون بار اولته -بردیا

 حتی فلبدابه کلمه بدی بیرونققق انقد ویت داری ویتی راافتادی باید
ااه دوستتت داشتتته باشتتی -امیردرحالینه کش و یوستتی به هودش میداد اف

 میتونگ بهت ننتا سارم یادبدمق
 وااااینببب-جیغی کشیدم و افتگ

 هودش و شایان به ذوق کردن من هندیدن و سری به معنای آره تنون دادق
 نه ساریب!بب!ببب-با ذوق افتگ

 قققایتارو ایتاربرییپیانوققارر-امیر
 البته بردیا هیلی بهتر ارمن ایتار و ایتار بریی میزنه

 ولی ااه اول پیانو رو یادبگیری به نفعته میدونی که مادره ساراسب
ار هوشتتالی نزدیک بود بپرم امیرو ماک کنگقینی رستتستتستتمن افتاده بودم تو یه 

کادمی موسیقی و آوار!  آ
 بودق9:20شد نگابی به ساعت انداهتگ ویتی که تمرینامون و حرفامون تموم
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ب ااه ه-یلنج اردنمو به یاد بیت شتتنوندم نون ارین حرکت متنفره(و افتگ
 دیگه کاری ندارین من برم

 کجا بابااااا بمون شام بخوریگ بد برو-شایان
نداره دم و  پاره کردنای مارو  بربری که مشتتخص بود حوصتتله تعار  تینه 

 فتگمن ر-دسگابارو هاموش کرد و اف
تمریناتو انجام بده تا بفته ی دیگه پیشتترفتتو -بعد منو مخاطب یرار داد و اف

 ببینیگقشبخوش
 باشهقمرسی ار کمنت شبخوش-

 سرتنون داد و ر ق
جدی ارفتو اف یانو  عار  شتتتا به -امیر ت من میرم رنک بزنگ فستتتت فود و 

ا من ب اعتراضتتای منگ توجه ننردققاالن دوباره برم بگگ ستتالم که تابلوعه!بربری
 هدافظی کردق

 بیخیال بابا اصن این بردیا نرا انقد واسه من مهگ شدهب
ستتعی کردم به ضتتای  بودنش اصتتن فک نننگ و هیلی ریلنس باشتتایان رفتیگ 

 توققو اتفاین بمون لحظه با صحنه ی هیلی ریبایی مواجه شدیگقق
و  هبردیا با یه شتتورتک هیلی کوتاه و یه رکابی مشتتنی ولو شتتده بود رو کاناپ

 که یه شبنه ی مورینو نشون میداد بودقg کنترل بدست هیره به صفحه ی
تامارو دید تعجب کرد اما ستتری  ییافشتتو جم  و جور کرد و بیخیال مشتتغول 

 شدقg دیدن
ضاحهقالبته منگ ار آدمی تو مدله  سش افت صلنگ به روی مبارکش نیاورد که لبا ا

 ن یقه آهوندی بپوشه!اون انتظار نداشتگ که االن بره بخاطر من پیراب
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سبیح ارین دونه  شلوار پارنه ای و یه ت صور بردیا تو پیرابن یقه آهوندی و  ار ت
 سبزا تا دستش رار  ردم ریر هنده

 با اجاره من میرم میزو بچینگ-ار تو حال داد ردم
 راحت باش-امیرحسین و شایان ار اتایاشون داد ردن
شتگ  شپزهونه ننتا لیوان بردا سترفتگ تو آ شتگ رومیز تاره یادم افتاد ف فود  اشا

 که دیگه میزنیدن ندارهق
یه صندلی کشیدم بیرون و نشستگ سرمگ اشاشته بودم رو میز و مشغول هوندن 

 ریحانا شدمقdidpmodآبنک
وستیای آبنک بودم و حستابی حس ارفته بودم که حضتورکستی رو باالسترم 

 حس کردمق
 وشقندلیارو کشید بیرون و نشست ربردیا با یه نخ سیگار تو دستش ینی ار ص

سرد به من رل رده  به هوندنگ ادامه ندادم نگابی به بردیا انداهتگ که هیلی هون
 بود و سیگار مینشیدق

سگ باید رل بزنگ بهش یا درو دیوارو نگا  شرای  ناجوری بودم نمیدون هیلی تو 
 کنگ یا اصن دییقا نینارکنگبببب
 رسید کارمو راحت کردهدابیامرره امواتشو با سوالی که پ

 دوس پسر داریب-
 نه فضول!

دوس نداشتتتگ جواب بدم نمیدونگ شتتایدم دوس نداشتتتگ راستتتشتتو بگگقدلگ 
 میخاس بگگ اره تا ببینگ واکنشش نیهقق
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 نه-ولی یبله این که بخوام تصمیممو عملی کنگ بی اراده افتگ
نه ی  به نشتتتو اوشتتته ی ل*ب*ش  یرون و  ب گارشتتتو داد  ی دود ستتت

 لبخند،پورهند،نیشخند،قققیا نمیدونگ برنیز دیگه کج شدق
 یبلنگ نداشیب-فضولی رو به حداعالی هودش رسوند و پرسید

 اونجوری که تو فک میننی نهق-با بی حوصلگی رابری افتگ
 مگه م نجوری فک میننگب-یه ابروشو داد باال و هبیبانه اف

 بیچی بیخیال-کالفه افتگ
ضولی میننه  و باهودم فک کردم حاال که صیه من ف صو اون درمورد رندای ه

 نرا من نننگب
 تونیقققب-واسه بمین بدون فنر افتگ

 من نیب-سوالی نگام کرد و اف
 دوس دهترق-
 هود  نی فک میننیب-
 فک میننگ انداره ی موبای سر !-

 یهقهه ی بلندی رد و سیگارشو توجاسیگاری ای که روی میز بود هاموش کردق
شتتتایان با پیتزابا اومدن و بحث منو بربری دیگه ادامه پیدا  بمون موی  امیر و

 ننردقققو من تو کفه سوالگ موندم!
تعجب کرده بودم که این بار نسبت به دفعا  پیش به مراتب بابام بهتر برهورد 

 کرده بودقق
 شامو نهارتایی هوردیگ و بچه با ینگ درمورد روال کار بابام حر  ردنق
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سه منی که تاره ارشون هوشگ اومده بود  با این که تو کارشون حرفه ای بودن وا
ار راه رستتیده بودم و بیچی بلد نبودم کگ نمیشاشتتتن و ستتعی مینردن رابگ 
بندارنقققهاکی بودن و هودمونی رفتار مینردن البته بغیرار بردیا که اهالیای 

 هاصی داشت و هیلی بابام نمیجوشید!
د و بیز نبودن و پیششون معشب نبودم ار بمه مهمتر مث هیلی ار پسرا ندیدبدی

 البته بارم باید بگگ بغیر ار بردیا که اابی نگابش هیلی بی پروا میشدق
 ***** 

حل  یدم  جد گششتتتت و من بیشتتتر و بیشتتتر تو نقش  هالصتتته رورا می
میشدمقققتعییال  عید تموم شدقققفروردین تموم شدقققو رندایگ اونقد سری  

اون آوینی که روراش محدود میشتتد به رپ اوش تغییر کرد که نفهمیدم کی ار 
که بررور  به این آوینی  بدیل شتتتدم  یل و کمی درس ت با دادن و هواب و مو
سخت تمرین مینردقققهیلی نیزا یاد ارفته بودم و هیلی کارا رو  ستدیو بود و  ا
تجربه کرده بودم و اینارو مدیون شایان و امیر حسین و بردیا بودم ققحتی بردیای 

 رمورم کلی کمنگ کرده بودقتخس و م
یه ی  حاال راب تا که  یده بودم مبال این  مد  راجبش هیلی نیزافهم تو این 

شته و برکیگ اومده تو رندایش صی ندا شقی وها سه هوشگشرونیای آهر   ع وا
 بفتش بودنققبدون عشم و تعهدقق!

 بهه بردیا و تعهدب
 اصن بردیا و کناراومدن با جنس مخالفب

 رییم میشد رمینو رمانو ینی مینرد! اون یهوه ش ااه ینگ
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 بیخیال تخس الدوله شدم و به امیر رنک ردم تا بگگ امرور نمیتونگ برم استدیو
 الو-

یه لحظه فنر کردم اشتتتباه ارفتگققاهه یه صتتدای کلفت و رمخت این الو رو 
 افتق

 به صفحه ی اوشی نگاکردم دیدم درسته
 الوققبامیرحسینب!-
 جانگ بگو آوین-

 ری افتگباناباو
 امیر هودتیبصدا  نرا این مدلی شدهب-
 ( adqdارین نلغور سرماهوردای ارفتگققدارم سق  میشگ -

 کدوم نلغوربدکتر رفتیب-متعجب افتگ
این بردیای**هلقاره -امیر با لحنی که راه بای هنده توش حس میشتتد افت

ی کبابا نی فک کردی دکتر شایان برامون نسخه پیچیدهقو بعد سرفه ی وحشتنا
 کردقق

 ار صداش معلوم بود نقد حالش وهیمه
 بیخیال کنسل کردن امرور شدم و بهش افتگ که دارم میام اونجا

 و به اعتراضشگ توجه ننردم و اوشیو یی  کردم انداهتگ رو تخت
 میخواستگ سوپ درست کنگ براشون ببرم اما بلد نبودم

 ل ستترک کردم وینی تاحاال پیش نیومده بود درستتت کنگققواستته بمین تو اوا
بلخره بعد ار تحقیقا  علمی ای که در این باب انجام دادم یه نیزی شتتبیه 

 سوپ درست کردم و یه یاشم برداشتگ تا تستش کنگق
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سبزی و رب و عدس و  شت یلقلی بود و  شدقققتوش او اوممگققبمچین بدم ن
 ارینجور نیزا

پو ردم ریرب*غ*لگ ورفت مه ی ستتتو یابل یه نیزی تنگ کردم و  گ ستتتری  
صا این که نون داغ بود  صو صله ی هیلی ناجوری بود مخ پایینقققیابلمه به و

 با یه پارنه کلفت بقچه کرده بودمشق
ود و یه ب  با اعتماد به نفس رفتگ داهل تاکستتی تلفنی ای که ستترهیابونمون

 آژانس ارفتگق
بیستتتت دیقه طول کشتتید تا برستتگقبیخیاله رنک ردن شتتتدم و با کلیدی که 

 میربگ داده بود درو بارکردمقنندویت پیش ا
 آهیش آسانسور تو بمنف بودق

 رفتگ توش و دکمه ی طبقه ی مورد نظرمو ردم و به آینه هیره شدمق
 *-یابلمه به دست نه هوشتیپما*

 با صدای رن آسانسوریه به هودم اومدم و سری  اومدم بیرونق
شنیدم  ضعیف کیه افتن امیرو  صدای  شتگ رو رنک واحدقق ستمو اشا ن تا ند

 تقه به در ردم ایندفه بدون سوال درو بار کرد
 واااای ترکیده بود!

 نشای یرمز و پرآب با صورتی بیحال و رنک پریدهقق!
 نرا اومدی هرهب-هنده ی بیجونی کرد و افت

جای ستتالمتهبققالهی اون دوس دهترای -کفشتتامو دراوردم و رفتگ تو و افتگ
 آوردی!! میمونت دور  بگردن ببین نی به رور هود 
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 رفتگ تو آشپزهونه و یابلمه رو اشاشتگ رواار
درد  دستتتت-امیر رو کاناپه ای که یه بالش و پتو روش بود درار کشتتید و افت

 نننه باباشرمنده کردی
 ار کی اینجوری ایب-ار آشپزهونه بیرون اومدم و افتگ

 پریرور غروب که رفتی البته یبلشگ عال مشو داشتگ-
 رودتر بهگ نگفتیب ینی انقد غریبه م که-
 نیز هاصی نبود کهقق-

 بردیا کجاسب-آروم افتگ
 اون حالش هیلی داغونتر ار منه تو اتایش هوابیده-

 شایانب-پرسشی افتگ
 رفته برامون یرد بگیرهققافتگ که نسخه پیچیدهق-باهنده اف

سری  اوشیمو برداشتگ و درحالینه داهل یخچالو نک مینردم به شایان رنک 
 سررابش شیر بخرهردم و افتگ 

آب پرتقال تو یخچال بودققاوشیو یی  کردم و یه کاسه سوپ برای امیر ریختگ 
 و بهش دادم تشنر کرد و بیحالو با اکراه مشغول هوردن شدق

یه کاستتته م برا بربری ریختگ و با یه لیوان آب بردم اتایشقپتورو رو کل بدن و 
 صورتش کشیده بود و بنظر میومد که هوابیدهق

 نزدینش و آروم کاسه و لیوانواشاشتگ یه کنار و صداش کردم رفتگ
 بردیابب-

 جوابی نداد فق  صدای ناله ی هیلی ضعیفی ارریرپتو بگوش میرسیدق
 آروم پتورو ار روش کنار ردمق
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شتگ رو  ستمو اشا شده بود و پلناش بیحال روبگ افتاده بود د سرک  صورتش 
 پیشونیشققهیلی داغ بود:' 

شو سری  پریدم یه پ شا سش کردم بردم تو اتاققن ارنه ی تمیزپیدا کردم و هی
شته بود معلوم بود هیلی حالش بدهققبل کرده بودمقققولی  بزور نیمه بار نگه دا
اارم یرار بود ببریمش بیمارستتتان باید تا اومدن شتتایان صتتبرمینردیگ نون با 

 ماشین بردیا رفته بودق
 تبشو پایین بیارمقسعی کردم با اشاشتن دسمال روی پیشونیش کمی 
 دبنشو بار کرد تانیزی بگه اما نمیتونس حر  بزنه

 بیشققبیچی نگو نشاتو ببند-
 نگابه بمیشه تخس و طلبنارشو عاجزانه بهگ دوهتقققدلگ ریش شدققق

 دوباره دبنشو بار کرد و با حرکت لب افت: آب
بشارم روی  تا  مالو هیس کردم  باره دستت مت کمی آب بهش دادم و دو به رح

 پیشونیش
 برش دار سردمه-باصدای هیلی ضعیفی افت

 تب و لرر کردیقققایننارو نننگ بدتر میشی-به کارم ادامه دادم و افتگ
 دیگه اعتراضی ننرد و نشماشو بادرد بستق

 تیشرتی که تنش بودو به رور دراوردم و نگابمو ار سینه ش دردیدم
 ار الی پلنش نگابی بهگ کرد وبیچی نگفت

 بردیابققالوتگ درد میننهب-و افتگدستشو ارفتگ 
 نشاشو به معنی اره روبگ فشار داد
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 بیا ینگ ارین سوپ بخور ارمه واست هوبه-
 واکنشی نشون نداد

کمنش کردم بالششو اشاشتگ پشتش تاینگ حالت نشسته بگیره بشقاب سوپو 
 ارفتگ دستگ و یه یاشم بردم نزدیک دبنش

 و و بعد دبنشو بار کرد بااون نشای بیحالش نند لحظه بگ هیره شد
 نن تا یاشم بمینجوری بش دادم که دیدم دیگه نمیتونه بخوره بیخیال شدمق

 بمون لحظه صدای شایانو شنیدم که اومده بود و سراغمو ار امیرمیگر 
حال بردی اصتتن -ار اتاق بیرون رفتگ و بعده احوال پرستتی مختصتتری افتگ

 هوب نیس بهتره ببریمش بیمارستان
 به موتگ باشه بیمارستان نمیرهققهوشش نمیادبردیا رو -

د بردیا شتتینر میخوره آههقققحاال که نیبمبال شتتتاههب!فردا بیوفته بمیره تو 
 هتمش میگن هدابیامرر عجب شاهی بودب

 نیشششققالاله اال اللهقق
 واین نمیدونسگ دیگه باید نینار کنگق

شت بردم و افتگ بخوابه  ساعشیرارم کردم و براامیر که تب ندا ت دیگه تا نیگ 
 بهش یرد بدم بمراه شیر بدم که اثرش میره(

 دوباره رفتگ پیش بردیا
 دمای بدنش ینگ پایین اومده بود ولی بنورم حالش هیلی بد بود

 سعی کردم مخمو بنار بندارم هیرسرم سال آهر تجربی بودم
 یهو یه فنری به ذبنگ رسید دارو ایابی! ایولللل 

 و انداهتگ سرم و پریدم بیرونمبه مرحوم میک میک شالم
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بدرد  یدم جی  یاری بودقرفتگ توش و ار مرده پرستت یه ع باالیی  یابون  ه
 سرماهوردای و عفونت الو میخوره

 اونگ کلی دمنوش و این نیزا بگ داد و طرر درست کردنشگ یاد دادق
 ویتی براشتگ امیرهواب بودق

 بیدارش کردم تا یرصاشو بخورهقق
 میخورد و معلوم بود حالش هوش نیسقبردیام سرجاش وول 

 سیگارقق-تامنودید نیمخیز شد و افت
گارم -ار کوره در رفتگ و افتگ خای ستتی لت می حا با این  گارو مررق ستتی

 بنشیبه*و*س کردی بیوفتی رو دستمونبب
 هیلی تند رفتگ تاحاال بابربری این مدلی حر  نزده بودمق

 نگاه هشمگینی بهگ کردققجفت کردمقق
شانس هودش به رح شدق شو ارفته بود ار کنارم رد  سر شد و درحالینه  مت پا

 آوردم اعالمیه م ننرد این وس قق
 نن ثانیه بعد براشتققپاکت سیگار امیر تو دستش بودقق

 ر  رو تخت نشست و باضربه ای که به پاکت سیگار رد ینیشو کشید بیرونق
 نخیرققبا بردیا نمیشد ار دره لجباری و رورافتن وارد شدق

 تگ با رانو نشستگ جلوش رو رمین و دستمو ارفتگ به لبه ی تخترف
 سعی کردم ییافمو مظلوم کنگق

 -__-لعنتی نشامگ درشت نبود که شبیه اربه ی شرک شگ
 بربری سیگارو اشاشت اوشه ل*ب*ش و فندکشو برداشت
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 دستمو بردم نزدیک صورتش و سیگارو ار بین ل*ب*ا*ش برداشگ
 ببببخاطر منققفق  یه امروربردی-سرمو کج کردم و افتگ

صدای  ستاش ارفته بود با ستمو با د ساعده دوتا د کالفه پوفی کرد ودرحالینه 
 به حال تو نه فریی داره بانب-ارفته ای اف

 بدتر میشی هو-
شو  کرد رو میز ب*غ*ل  سیگارو  ستمو ول کرد و پاکت  شه ای افت و د با

 تختش و رو تخت درار کشیدق
 ن و ار شایان پرسیدم که بردیا یرصشو هورده یا نهبمنگ ار اتاق رفتگ بیرو

 که افت اره
 آوین بپا هود  نگیری-
 نه نیزی نمیشهققمن یه سری داروایابی ارفتگ برم اینارو درست کنگ-
ببخش تو رحمت افتادیاققمنگ مجبورم االن برم جایی کارم هیلی واجبه وارنه -

 کمنت مینردمققااه حالشون بد شد رنک بزن بهگ
 دلگ افتگ دیگه بدتر ارینبتو
 نه بابا دیوونه رحمت نیهققاوکی برو مرسی-

اینو افتگ و ارش هدافظی کردم و رفتگ تو آشپزهونه مشغول دم کردن اون ایابا 
 طبم دستور یارو مغاره داره شدمق

 ینگ طول کشید تاآماده شه بعد ریختگ تو لیوان و برای امیرحسین بردمق
مظلوم میشدقق!البته در کل پسر آرومی بود بدون حر  الهیققموی  مریضی نه 

 ارفت و تشنر کرد یه لیوانگ برا بردیا بردم
 بنور تب داشت ولی یرصا ینگ بهترش کرده بودن
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 سعی کردم دوباره ار بمون حربه استفاده کنگ
 پامیشی اینو بخوریش تا سرد نشدهب-

عی کرد نیگ با بی میلی نگابی به جوشتتونده ی توی دستتت من انداهت و ستت
 هیزشهقق

 کمنش کردم و لیوانو دادم دستشققق
 میتونی بگیریشب-

 سرشو به معنی آره تنون داد و لیوانو ارفت و بااکراه به ل*ب*ش نزدیک کردق
 با اولین جرعه ای که هورد صورتش کج و کوله شدققق

 هب حم داشت وایعا بیمزه و مزهر  بود طعمشقق
 لیوانو بهگ داد و نیزی شبیه مرسی"رمزمه کردقنشستگ بمونجا تا تمومش کرد 

 بردیا و تشنر!ب
 عجیبه!!!

 دوساعت بعد تبش تقریبا یی  شدققامیرم هیلی بهتر شده بودق
 بودق9:05نگابی به ساعت انداهتگققق

رفتگ ستراار و در یابلمه ی عدستی ای که درستت کرده بودمو برداشتتگققآماده 
 بودق

 درشو نشاشتگ تا ینگ سردشهق
شپ سگ امیرو ببینگ که روکاناپه هوابیده بود ک پتوروش آ زهونه اوپن بود ومیتون

صفحه ی شو دوهته بود به  شای نیمه بار شیده بود و ن شت یه فیvgک لگ که دا
 هارجی نشون میدادق
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 امیر-
 بله-سرشو براردوند و افت

 شام آمادس میای سرمیز یابرا  بیارمب-
 نه نه میامق-بلندشد و افت

 دببشایان کی میا-
 امشب برنمیگرده-
 برنمیگردبههههببببپس من شمادوتارو به کی بسپرم برمقق-

 مگه ما نایالیگبب-هندید و افت
سه با  سی توکا شغول ریختن عد صگ ارفت و غرغرکنان م سردیش حر ار هون

 شدمق
 حاال من این دوتارو به امیدکی ول کنگ برمبهودشونگ که عین هیالشون نیس

 تابراش ببرمق کاسه ی بردیا رو برداشتگ
 درار کشیده بود و بااوشیش ور میر قق

 کاسه ی عدسی رو بی حر  سمتش ارفتگقق
 نندثانیه نگام کرد و بعدکاسه رو ار دستگ ارفتق

 با کی برمیگردی هونهب-باصدای ارفته ای اف
 تنها!-متعجب ار سوالی که پرسید افتگ

 میرفتگ هونهقققالبته ااه یرار بود اونارو با اون وض  ول کنگ میمئنا ن
 هواستی بری صدام کن میبرمتق-اهماشو توبگ کشید و افت

نه احتماال میخواستتتت  ینی تخس الدوله نگران تنها رفتن من شتتتده بودببه 
 داستان امرورو یجوری جبران کنهققق
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 بی حر  سرمو انداهتگ پایین و ار اتاق بیرون اومدمقق
 شامو با امیر درسنو  هوردیگققق

 ی جشب اهالق امیر شده بودمقققتو این مد  هیل
ستدیو کار مینردیگ  شدققویتی تو ا شگ باجشبه می فوق العاده مهربون بود و بجا

 هستگی براش معنی نداشت و مهارتش تو ردن سار فوق العاده بودققق
سمو  شت و ویتی که بود اعتماد به نف شه بوامو تو جم  دا به عالوه این که بمی

 موی  هوندن ار دس نمیدادمقق
هالصتته ماه بودققانقد هووووب که تو بمین مد  کوتاه تبدیل شتتده بود به یه 

 آدمی که وجودش تورندایگ مهگ بود و نبودش اذیتگ مینردقق
ویتی شام تموم شد امیر تشنر کرد و بلندشد هواستگ برم کاسه ی بردیارو بیارم 

 هولی پشتتیمون شتتدمقققبه من نه هو هدمتنار که نگرفتهققاالن فک میننه ن
 هبره!

شیمو  ستگ و او ش شه و رفتگ روکاناپه ن شونده ارم  شن کردم تا جو سارو رو نای
برداشتگ شماره ی آذینو ارفتگقاما با تصمیمی پلید سری  یی  کردم وشماره ی 

 هونه رو ارفتگ میدونستگ آذین نیست فق  میخواستگ شماره بیوفتهق
 طبم پیشبینیگ کسی جواب ندادق

 عد ار ننتا بوق:شماره ی هودشو ارفتگقققب
 جانگ عزیزمب-

 هدا میدونه بار پیش کدوم کره اسبیه که اینجوری لفظ میادق
 هونه نیسی آذینببب-
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 نه الگ نیورب-
 ایول االن بهترین فرصته بخواد ایربده م نمیتونهق

 من هونه بیتا میمونگ شبق-
 فک کنگ هوشحالگ شد نون سری  اوکی داد و یی  کردق

شتتب بیرونه منگ که میخوام 12هانواده ایه ماداریگباین که تاهداوکیلی نجور 
سرققغیرتت توحلقگ باباجون که دوتادهترو ول میدی  شبو بمونگ هونه ی دوتاپ

 میری اونسر دنیا
په ی  نا مدم بشتتینگ روکا که او که شتتتب میمونگقبمین  به امیر بگگ  تا  رفتگ 

کی -ای افتب*غ*لیش بردیا ار اتاق درومد و با صتتتدای هش دار و ارفته 
 میریب

پاشتتو برو نون ااه ننین منظوری  به این معنی نبود که  البته این کی میریش 
 داشت طبم شناهتی که ارش داشتگ دییقا بمین جمله رو میگفتق

 منظورش ارین کی میری این بود که تایگ رفتنتو بگوق
 امشب بمینجا میمونگق-منگ درکمال پرویی افتگ

ن این که نیزی بگه سرتنون داد و دوباره براشت ابروباش ینگ باال پرید و بدو
 اتایشق

 آذین میدونه اینجاییب-امیر
 نه افتگ هونه ی بیتگق-
به ذبنش - آبان هبققبروک هواستتتی بخوابیققق ینگ فک کرد ولی نیزی 

حا  تشتتتک  جا دوس داشتتتی بخوابقق!فق  ل گه(قققامگ بر ید ب نرستت
 نداریگققبموناییه که رو تختاسق
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 نو برداری!حساس که نیسیبباید پتوی شایا
 حساس!!!ولمون کن بابا-پقی ردم ریرهنده و افتگ

 دیدن شدقg لبخند هوشگلی رد و مشغول
بالگ نبود پس  که تو دستتتو تاب  یه کگ درس بخونگقک نارم افتگ  منگ دیدم بی

 کتاب شیمی که تواوشیگ داشتگ استفاده کنگق Sdمجبور شدم ار نسخه
تا با ینی دو عد  عت ب مد حس کردم هوابگ  حدود نیگ ستتتا که او یاره ای  هم

 میادقالمصب کتاب درسی نیس کهقققترامادلهقق
 نر  میزدقvgامیر بنور هیره به صفحه ی

 بی پلناش رو بگ میوفتاد و بی دوباره بارشون مینردق
 عه راستی من جوشونده ارم کرده بودما!:/

 بیخیال شدم و رفتگ یه لیوان آب براهودم آوردمق
 کنترل به دست وایساده بود تاهاموشش کنهقvgبود و جلوی بربری تو سالن 

 کجا میخوابیب-براشت نگابی به من انداهت و افت
 اینو شب اول یبر باس بشارن جای ننیرمننر انقد سوال میپرسه!
 با کی میریبکی میریبکجا میخوابیبنرا نرفتی مستراحباه اه

 رو بمین کاناپهق-نگاه سرسری ای بهش انداهتگ و افتگ
رابشتتو به ستتمت اتاق امیرحستتین و شتتایان کج کرد و بعد نن ثانیه با بالش و 

 پتوی شایان براشتق
 نزدیک بود شاک درارم!

 tبربری واسه من ال  تشک آوردهببببب:
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 بسگ اللهققنننه نیزیشهقققتبش هیلی باال بودا تشنج ننرده باشهب!
شه امیرو بیدار کرد و سبز سرم  شاک رو بش  باکج هلقی ولی یبل این که نارتا 

 افت که بره تواتایش بخوابهق
 امیرم ایج و منک پاشدق

بردیا بالششو اشاشت رو کاناپه واوشیشو شو  کرد رو میزبعد هوابیدو پتورو 
 کشید رو هودش و هونسرد افت

فاده کنی - یاد ار رهتخوابگ استتت بد  م تاق من بخوابی اارم  میتونی بری تو ا
 بننگق متاسفگ کاردیگه ای نمیتونگ برا 

شد و بمونجوری ایج  شد هیالش راحت  سین که دید برامن یه جا پیدا  امیرح
 شب بخیر افت و رفت تو اتایشق

 من اون وس  کپ کرده مونده بودم
 نرا برم تو اتاق تو بخوابگب!-آهر ربونگ کارافتاد و افتگ

ی ااه هیلی مشتتتایی میتون-بربری نگاه طلبنار و هشتتنی بهگ انداهت و افت
 ون ینی اتاق ب*غ*ل امیربخوابیقبری توا

 تو اور بشارنت که محبت کردنتگ با نیشه!
په ی  نا مدم بشتتینگ روکا که او که شتتتب میمونگقبمین  به امیر بگگ  تا  رفتگ 

کی -ب*غ*لیش بردیا ار اتاق درومد و با صتتتدای هش دار و ارفته ای افت
 میریب

پاشتتو برو نون ااه به این معنی نبود که  وری ننین منظ البته این کی میریش 
 داشت طبم شناهتی که ارش داشتگ دییقا بمین جمله رو میگفتق

 منظورش ارین کی میری این بود که تایگ رفتنتو بگوق
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 امشب بمینجا میمونگق-منگ درکمال پرویی افتگ
ابروباش ینگ باال پرید و بدون این که نیزی بگه سرتنون داد و دوباره براشت 

 اتایشق
 جاییبآذین میدونه این-امیر

 نه افتگ هونه ی بیتگق-
به ذبنش - آبان هبققبروک هواستتتی بخوابیققق ینگ فک کرد ولی نیزی 

نرستتید بگه(قققامگ برجا دوس داشتتتی بخوابقق!فق  لحا  تشتتک نداریگقق 
 بموناییه که رو تختاسق

 باید پتوی شایانو برداری!حساس که نیسیب
 حساس!!! ولمون کن بابا-پقی ردم ریرهنده و افتگ

 دیدن شدقg بخند هوشگلی رد و مشغولل
بالگ نبود پس  که تو دستتتو تاب  یه کگ درس بخونگقک نارم افتگ  منگ دیدم بی

 کتاب شیمی که تواوشیگ داشتگ استفاده کنگق Sdمجبور شدم ار نسخه
مد حس کردم هوابگ  که او یاره ای  تا هم با ینی دو عد  عت ب حدود نیگ ستتتا

 له :|میادقالمصب کتاب درسی نیس کهقققتراماد
 نر  میزدقvgامیر بنور هیره به صفحه ی

 بی پلناش رو بگ میوفتاد و بی دوباره بارشون مینردق
 عه راستی من جوشونده ارم کرده بودما 

 بیخیال شدم و رفتگ یه لیوان آب براهودم آوردمق
 کنترل به دست وایساده بود تاهاموشش کنهقvgبربری تو سالن بود و جلوی 
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 کجا میخوابیب-انداهت و افتبراشت نگابی به من 
 اینو شب اول یبر باس بشارن جای ننیرمننر انقد سوال میپرسه :/

 با کی میریبکی میریبکجا میخوابیبنرا نرفتی مستراحباه اه
 رو بمین کاناپهق-نگاه سرسری ای بهش انداهتگ و افتگ

رابشتتو به ستتمت اتاق امیرحستتین و شتتایان کج کرد و بعد نن ثانیه با بالش و 
 پتوی شایان براشتق

 نزدیک بود شاک درارمقق
 بربری واسه من ال  تشک آوردهببببب

 بسگ اللهققنننه نیزیشهقققتبش هیلی باال بودا تشنج ننرده باشهب!
شه امیرو بیدار کرد و باکج هلقی بش  سبز سرم  شاک رو ولی یبل این که نارتا 

 افت که بره تواتایش بخوابهق
 امیرم ایج و منک پاشدق

بالششو اشاشت رو کاناپه واوشیشو شو  کرد رو میزبعد هوابیدو پتورو  بردیا
 کشید رو هودش و هونسرد افت

فاده کنی - یاد ار رهتخوابگ استتت بد  م تاق من بخوابی اارم  میتونی بری تو ا
 متاسفگ کاردیگه ای نمیتونگ برا  بننگق

شد و بمونجوری  شد هیالش راحت  سین که دید برامن یه جا پیدا   ایجامیرح
 شب بخیر افت و رفت تو اتایشق

 من اون وس  کپ کرده مونده بودم
 نرا برم تو اتاق تو بخوابگب!-آهر ربونگ کارافتاد و افتگ
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ی ااه هیلی مشتتتایی میتون-بربری نگاه طلبنار و هشتتنی بهگ انداهت و افت
 بری تواون ینی اتاق ب*غ*ل امیربخوابیق

 تو اور بشارنت که محبت کردنتگ با نیشه!
نش غره ای بهش رفتگ و اوشتتیمو رو ستتاعت داروش بشتتدار تنظیگ کردم و 
شیتو رو رنک  ستگ ااه به هودش بگگ او شتگ رو میز میدون صاش اشا بمراه یر

 بشار نمیشارهقهوشبختانه امیرهودش تایگ داروشو میدونستق
 -درحالینه به سمت اتایش میرفتگ افتگ

 آالرمش بلندشد ار بریرد ینی بخورق
 این که منتظر جوابش باشگ رفتگ تو اتاق و درو بستگقبعد بدون 

شون بد  سربزنگ تا حال شون  شگ و میتونگ به صب نندین بار پامی ستگ تا  میدون
 نشهق

 سرماهوردایشون وایعا حاد بودق
شتگ  شرکو دا سن هر پدربزرر  شیرجه ردم تو تختققق نراغو هاموش کردم و 

 ولی ارتارینی میترسیدمقق
میدادقققبوی ادکلنی که با بوی تنش یاطی شتتده بودقققآک تخت بوی بربری رو 

سرتو بننی  شدم قحال میده با!! شقت می شد آدم بودی من عا آک بربری نی می
 تو اردنش عیرشو یور  بدی!

به فنرای نرتو پرتگ هندیدم و نشتتمامو بستتتگ بدون این که بخوام دمگ عمیم 
 میشد و اون بوی فوق العاده تو ریه م کشیده میشدق

 ن دیقه ای نگششته بود که صدای پایین رفتن دستگیره ی درو شنیدمقن
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 سری  نیگ هیز شدم تا ببینگ کی وارد میشهق
به با شتتلوارجین و  بردیا عین ااوستترشتتو انداهت پایین و اومد داهلقققهو

 تیشر  هوابیده بودم وارنه داروندارمو میدیدق
 یاالله!!-با لحن معترضی افتگ
 تو اتاق هودمگ میام باید-نگاه عایل اندرستتفیهی افتبا ییافه حم بجانب و 

 دربزنگب!
 ویتی یه دهتر تو اتایت هوابه آرهق-

 بیدار بودی که!-با لحن تخسی افت
 نزدیک بود سرمو بنوبگ به دیوار مغزم بپانه

 حم با توعه ببخشید حاال بگو-پوفی کردم و افتگ
 مگه هود  نمیخایشب-موبایلمو ارفت سمتگ و افت

 رم ندارم بشارباشه کنار  رنک بخوره هواب نمونی واسه یرصتقنه ال-
 باشقق-

که افت که -منتظر بودم بره  یام اینجاقمشتتنلی  په هوابگ نمیبره م نا کا من رو 
 نداریب!

 مسخره!تو که نمیتونی ار اتایت دل بننی نرا بشل و بخشش میننی!ب
 هب باشه بیا من میرم رو کاناپه میخابگق-
 اب منگ این پایین میخابگقنمیخاد بمینجا بخو-

جور بر-ارون جایی که حوصله ی تعار  نداشتگ شونه ای باال انداهتگ و افتگ
 راحتیق

 و سرمو اشاشتگ رو بالش و نشامو بستگق
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ینی امیرحستتین نه فنری میننه ارین که من با بردیا تو یه اتاق بخوابگبکار 
 بدی نیستبقققاه بیخیال به من نه که کی نی فک میننهقق

 بردیا با بالش و پتوش اومد تو و انداهتشون رو رمینق
 ینی بدون این که نیزی ریرش بنداره میخاد بخوابهب!

 هب البته به تو بیچ ربیی نداره آوینق
درضمن اینجا نه سیبریه نه ییب شمالققهونه هیلیگ ارمهقققو بردیام یرار نیس 

 رو پاره آجر بخوابه پس بگیر بنپق
شت ولی ع سته بودم هوابگ نبردقفک کنگ به هاطر نند دیقه اش لیرغگ ایننه ه

 این بود که جام تغییر کرده بودق
بار  طای که  یدیدم  یا رو م لت دادم تو اون نورکگ برد به پهلو تغییرحا بار  طای ار 
هوابیده و احتماال به ستتقف رل رده نون ار ستترفه بای ااه و بیگابش میشتتد 

 فهمید که بیدارهق
 میخای برا  آب بیارمب-

 نه با آب هوب نمیشهق-آروم رمزمه کرد
 هو نینار کنگبمانش کنگ هوب شه!ب

 نیزی نگفتگق
 بخاطر امیر اومدی نه!ب-

 کجا!ب-ایج پرسیدم
 بخاطر امیر اومدی اینجا دیگهب-
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که بهگ کردین - نایی  تا ایال ینگ ار کم مدمقققوریفگ بودقق خاطر کستتی نیو ب
 جبران شه

 آبا پس فق  بخاطر جبران بودق-
پس بخاطر نی باید باشتتتهبققجوابی ندادمقققهیلی انک حر  میزد و هب 

 بمیشه نتیجه ای که هودش دلش میخواستو ار بحث میگرفتق
نند دیقه ی دیگه اششتتتقققبردیا دیگه حرفی نزد و منگ پلنام کگ کگ ستتنگین 

 شد و هوابگ بردققق
 نمیدونگ نقد اششت که ار هواب پریدمق

 تا تایمو نشون بده دکمه ی ب*غ*ل ساعت مچیمو ردم
 بودق3:17

 بلند شدم تا تب بردیا رو نک کنگق
آروم جوری که بیدارنشه رفتگ باال سرش و دستمو رو پیشونیش اشاشتگقینمی 

 داغ بودقققمث این که یرارنبود هوب شه
 انگار هوابش سبک بود نون سری  نشمشو بار کرد

که  و بنظرنمیرستتید بلند شتتدم رفتگ به امیرم ستتر ردمققاون هوابش ستتنگین بود
 حالش بدباشهققتبگ نداشتقق

 رفتگ ار آشپزهونه دستمال آوردم و یه رر  آب سردققق
 نشستگ باال سرش دستمالو هیس کردم و آبشو نلوندم تو رر 

 اشاشتگ رو پیشونیشققق
یب بودقققبربری و  گام مینردقققعج نک ن ند کمر یه لبخ با  مد   مام این  ت

 لبخندب!
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 ش تو یهقهه وپورهند هالصه میشدققافته بودم کهققهنده 
 ققنزدینگ نشینقمریض میشیقق-یه تک سرفه-انقدققق-آروم رمزمه کرد

 نیزی نمیشهق-
 بر نند دیقه یه بار دستمالو نمدار مینردم و رو پیشونیش و دستاش میشاشتگق

 آوین-
 بلب-
 برو بخوابققهوبگق-

 مش میخوابگقنیزی به ویت یرصت نموندهققبهت داد-نشامو مالیدم و افتگ
 ار آهرین باری که ینی اینجوری ارم مرایبت کرده بفت سال میگشرهقق-

 میدونستگ مامانش فو  شدهق
 هدابیامررتشق-نفس عمیقی کشیدم و افتگ

ار دوارده به بعد یه رور دیگه حستتتاب -نشتتتاشتتو روبگ فشتتتار داد و افت
 میشهققپس میتونگ االن سیگار بنشگ

 نهههه-نشامو ارد کردم و افتگ
 هود  افتی فق  امرورق-
 منظورم این بود تاویتی که هوب شیق-
 eپس اولگ ردیقق:-
 نه بخداقققآهه ارفتگی صدا  بدتر میشه-
 تو فک میننی من میتونگ یه بفته سیگارننشگ!ب-
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شی نه اتفایی  سیگارنن سخره ایهقققمبال یه بفته  سوال م اونموی  فک مینردم 
 میوفتهب!

 ولی حاالققق
 ار پنجره ی برج هیره شدم به شلوغی این شهرپررریو برقققق ینی آتیش ردم و

 انعناس تصویرم تو آینهققق
 لنز بنفش تو نشامقققابروبای نارکگققموبای صا  شرابیگقققبینی عملیگققق

 سه تا سوراک توی اوشگقق
 هالنوبی روی اردنگقق

 یه تینه ار آبنک دلخوشی حصین:
 دل نبند که تش تلخیه"

 لعنتیققق با من نینار کردی
 رنک موبایلگ جلوی پیشروی افنارمو میگیرهق

 الو آرتا-
 بهتری آوینب-
 بیققرندمق-

 نی شدباوکی کردیب
 10اره حله فردا صبح آماده باش میام دنبالت ساعت-
تعار  نمیننگ نون اصتتن حال تنها اومدنو ندارم پام نمینشتته تو این دوبی -

 لعنتی یدم ار یدم بردارم
 میدونگ-آبی مینشه و میگه

 راسیققیه رحمت دیگه برا  داشتگ-
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 رحمتی باباققجانگ بگو-
دستت درست بیا این پیج فیسبوک و اینستای منو بگیردستت اصال اعصابشو -

 ندارم
 باشه برا اونام یه فنری میننیگ-
 مزاحمت نشگققشب بخیر-
 شب بخیرق-

 بنور تماس آرتارو یی  ننردم که دوباره رنک میخوره
 بگگ تماسامگ جواب بدهکاش میشد بهش 

اصتتن کاش میشتتد بهش بگگ نن رور جام رندای کنه تا ینگ ارین شتترای  
 دورشگ

 الو-
 صدای ضعیفی ارونور ه  جیغ جیغ کنان میگه

 عمت ولوققکره بز تو نمیخای یه رنک بزنی اینورب-
 هرج تلفنت ریاد میشهب!

 اون به درک
 یه ایمیلیقققپی امیقققمسیجیققکوفتیققق

 بر اون آیفون واموند  تموم شهبمیترسی جو
 صدای هندیدن درمیارم و میگگ

 هوبی بیتب-
 به تو اصن ربیی نداره که من هوبگ یا نه تو رندای شخصی من دهالت ننن-
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 باشه میدونگ تقصیر من بود حاال میخای تاصب پند بدیب-
آوین نرا اینجوری شتتدیبعین ننه مرده با -صتتداش ناراحت میشتته و میگه

شو بیا اینور یه بوایی بخور بابا نپیدی تو میمونیقققا صن نرا اونجا موندی پا
 اون کشور را میری توهیابون عرب میبینی بمشونگ سیاسوهتن دلت میگیره

 ار نرتو پرتاش هندم میگیره
 بیت میدونی که من دیگه اونجا کاری ندارم بیامققق-

 مرسی رنک ردی دمت ارمقپول تلت ریاد نشه
 مرایب هود  باش: -
 یربونتققشبخوش-
 شبخوش-

 اوشیو به دورترین نقیه ی ممنن شو  میننگق
به رو برمیدارم بمراه  پاتختی مونده و توش پر حبا لیوان آبی که اردیشتتتب رو 

 دوتایرد هواب سرمینشگ
 ار ارمیش بدم میادق

یه  به  بدیل  با برام ت که شتت هودمو پر  میننگ رو تخت دونفره ی ارم و نرمگ 
 نو توهودش شننجه کنهقیبرتاریک میشه تا م

 شننجه شروع میشهققهاطره با بجوم میارن
 اشنای سردم دونه دونه راشونو پیدا میننن و ار دو طر  صورتگ پایین میانقق

 پرتاب میشگ به اششتهققق
 بخاطر من: -لب برنیدم و افتگ

 t udoi باشه تو رایق-هندید و افت
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 نهببب-نشامو ارد کردم و افتگ
 بای بمون تودلییه نیزی تو مایه -
 آبا فک کردم یه جور آمپوله!-

 ^-البته این جمله رد اگ کنی بود واسه این که نفهمه نقد ذوق مرر شدم^
 نند دیقه ی بعد درحالینه بردومون سنو  کرده بودیگ سپری شدق

شدم رفتگ تا برا بربری  شیو یبل این که عرعرش دراد غیرفعال کردم و پا رنک او
 آب بیارمق

 پاشده بود و داشت یرصشو میخوردقامیرهودش 
 حالشو پرسیدم که افت بهترمق

 براشتگ تو اتاق و لیوان آبو بمراه یرد دادم دست بردیا
 ارفت و یه نفس باال کشیدق

بنور ینگ تب داشتتتت میخاستتتگ یه بار دیگه دستتتمالو نگ دارکنگ بشارم رو 
 گقبپیشونیش که تبش کامال پایین بیاد و بتونگ با هیال راحت بخوا

سرش بودمققنندثانیه بعد کگ کگ هوابش برد و منگ  شید و منگ باال بردیا درار ک
هیره به صتتورتش رفته بودم توفنرققبی اهتیار دستتتمو الی موباش به حرکت 
یال  مدم و بیخ به هودم او حال بودققیهو  با باش هیلی  عد مو دراوردمققج

 شدمققااه بیدار بود نه فنری مینردب
 تختققاین دفعه سرم به بالش نرسیده هوابگ بردق سری  پاشدم و رفتگ تو

 صبح رودتر بیدارشدم تا برم هونه لباسامو بپوشگ و برم مدرسه
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شیرارم بخورن و ینگ پربیز  صبحونه  سفارش کردم که  امیر بیدار بودقق بهش 
 کنن تا حالشون بد نشهق

 سری  یه بیسنوییت هوردم و ردم بیرونقق
 کسالت آور اششتقمدرسه مث بمیشه هسته کننده و 

 ویتی رسیدم هونه لش بودمق
 اند رده بودم به امتحانگق

 ارونجایی که دیشبگ عین آدم نخوابیده بودم اصال رو مود هوبی نبودمق
 یه راست رفتگ تو اتایگ و لباسامو کندم شو  کردم وس  اتاق و افتادم رو تختق

 حتی حال نداشتگ یه شلوار بپوشگق
** 

 دقبو7بیدار که شدم ساعت
 ینی یه هرس به تمام معنام من

به امیر رنک ردم و حالشتتونو پرستتیدم و راجب غدای رهرشتتون بارهواستتتش 
 کردم که نننه غشای سرک کردنی هورده باشن

 ویتی ار هوب بودنشون میمئن شدم هدافظی کردمق
 کسل که بودم هوابیدم کسلتر شدمق

 میچی پیداکنگ بخوربمونجوری بدون شلوار رفتگ تو سالن تابرم آشپزهونه 
بمین که پامو تو آشتتپزهونه اشاشتتگ صتتدای جیرجیر بارشتتدن در ورودی رو 

 شنیدمق
فک کردم آذینه ابمیت ندادم و در یخچالو بار کردم که یهو با یه صدای پسرونه 

 ای کرک و پرم ریختق
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 سری  براشتگ و عین جن رده با به یارو نگاه کردم
 کیانوششششش!!!!!!!!!!!

 رجه ردم رمین تا با اون وض  منو نبینهعین اسب شی
 دربمون حال دبنمو بار کردم

 مرتینه نفهگ مگه طویله س عین ااو میای تو احمم پلشت-
 اینارو جیغ ردم افتگق

ست آذینو جرواجر کنگقققدهتره  شدمقدلگ میخوا صبانیت منفجر می شتگ ار ع دا
اوبگ ی آشتتغال هودش که براش بیچی مهگ نیس این پستتره ی ه*ر*ر*ه ی 

 برمیداره میاره اینجاققق داروندار مارو دید
شیده بود اومد تا  شمش ه  نش ک سه یه ن شت درحالینه یه وا آذین با وح

 ببینه نی شدهق
 من بمینجوری دبنمو وا کرده بودم و به دوتاشون دری وری میگفتگق

 آذین طلبنار اومد تو آشپزهونه و صداشو بردباال
ری کردیققبه تو بیچ ربیی نداره که کی هفه شتتو آوین بستته برنی اوه هو-

 میاد اینجا هیلی ناراحتی میتونی بامانتو شلوار بگردی
ون تا بیر  اوستتفند رفته  ار اوشتتام دود میزد بیرون کافی بود میمئن شتتگ اون

 پاشگ آذینو نفله کنگق
سه امبال تو که این - شگببله وا شگبببتو اوه کاری میننی من هفه  من هفه 

 قااه سالگ بودی که این وضعت نبود جلوی این یابونیزا مهگ نیسق
 و به تاپ دوبنده ی ل*ک*تی که تنش بود اشاره کردمق
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حاال من این ستتخنرانیارو با لباس ریرداشتتتگ ستترمیدادم!اصتتن یه وضتتعی بود 
 دیدنی!!

شتگ  شدم رفتگ تو اتایگ یچی تنگ کردم و تلفن هونه رو بردا سره که رفت پا اون پ
 زنگتا به مامان رنک ب

 باید تنلیفمو با آذین وکبافت کاریاش مشخص مینردمق
 الو-
 الو مامان-
 سالم هوبی آوینبنخبر-
ستتالمتی مادره من بمه نی امن و امانهقفق  این بمه امنیت دیگه داره اذیتگ -

 میننه
 نی شده نرا دادو بیداد میننی-

ی باری کولآذین ستتعی مینرد اوشتتیوارم بگیره و بلند بلند جیغ و داد مینرد و 
 درمیاورد

یه م تو این هراب - ثان یک  گه  یا من دی یا این دهتراحمقتو جگ میننی  مان  ما
 شده نمیمونگ

 ابههه درست حر  بزن ببینگقنی شدهب-
شپزهونه یچیزی - شلوار پام نبود اومدم تو آ شدم  بیچی هبر مراگ ارهواب پا

 فرما شتتدنکوفت کنگ که دیدم یهو در واشتتد و آیا کیانوش عین ااو تشتتریف 
 داهل

 نیببببکیانوش اونجا نه غلیی مینردهب-مامانگ جیغ جیغ کرد
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تو بمین لحظه آذین اوشتتیو بزور ارم ارفت و با جیغ و اریه و مظلوم نمایی 
ماده  یانوش منتظربوده این آ خاستتتن برن بیرون و ک که می براش توضتتیح داد 

 اونجوری شدهشهقاینگ افته آوین هوابه بیا باال تا آماده شگ و بعدم که 
مامان یخورده بهش توپید و ادای مادرای به فنرو دراورد و بعداف اوشتتیو بده 

 به منق
دیدم ارینا آبی ارم نمیشه فار عصبانیت برداشتگ و افتگ بمین امشب وسایلمو 

 جگ میننگ میرم هونه دوستگق
شدی  شت که برو آروم  مامان هیلی ریلنس یبول کرد و روش این توجیهو اشا

 برارد
 حالگ ارین بمه بی تفاوتی بهگ هوردق

نیور میشه دوس پسر آذین عین ااو بیاد داهل و من تو اون وض  باشگ و تاره 
 ویتیگ که اعتراض کنگ متهگ شگق

 بیچیمون شبیه هانواده نبودقققبیچیق
دیگه نمیتونستتتگ آذینو تحمل کنگقویاحتو به باالترین حد رستتونده بود و ار بابا 

 داشتقمامانگ بیچ ترسی ن
 بمه ی اینا نیزا تقصیربابا بودققبمه ش!

رفتگ تو اتایگ و شروع کردم وسایلمو جم  کردنققنند دیقه بعد صدای کوبیده 
 شدن درو شنیدمققاورشو اگ کرده بودق

شلوار  شر  و  سه نار تا تی ست لباس بیرون و  شتگ و دو د کتابای درسیمو بردا
 توهونهققنن تا لباس ریر و بدفونگ
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 برم!حاال کجا 
شتیگ جلو مامان باباش تابلو  شتگ برم پیش بیت ولی نون رفتو آمد ندا دوس دا

 بود برا بار اول با بارو بندیل برمق
 کالفه دستی به موبام که تو صورتگ افتاده بود کشیدمق

 بغیر ار هونه ی بیت فق  یه ازینه میموندقق
 هونه پسرا!

 با نه رویی میخواستگ برم اونجا بمونگب!
 ت بودقهیلی رش

یه لحظه هواستتتگ بیخیال رفتن شتتگ و بتمراگ تو بمین هراب شتتده ولی فک 
کردم و به این نتیجه رستتیدم که ااه االن پای حرفگ وانستتتگ دیگه واستتگ تره م 

 هورد نمینننق
بغض کردمققینی باید هونه ی هودمو ول کنگ برم تا بتونگ تو آرامش باشتتگبتا 

 ه هونهبآذین هانوم راحت تر دوس پسراشو بیار
شون تا نن ویت دیگگ  ست من میرم اینا بمونن و دهتر دردونه  به درک مهگ نی

 با شنگ باال اومده بیاد و آبروی نداشته شونو ببره
بمه ی نیزایی که میخواستمو برداشتگققیه نمدون متوس  شدقنمدون واسه 
مامانگ بودققیه مقدار پس انداریگ که داشتتتمو برداشتتگ و رنک ردم به تاکستتی 

 تلفنی سرهیابونق
 افت واسه یه رب  دیگه ماشین دارنق

اوشتتیمو برداشتتتگ تابه امیر رنک بزنگقققکاش میمردم و مجبور نمیشتتدم رو 
 بندارم به کسی
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 جانگ آوین-
 سالم امیرقق-صدام بخاطر اریه ینگ تودماغی شده بود

ستتالمققنیزی شتتتده آوینبصتتتدا  یجوریه!نننه توام -امیر با تعجب افت
 سرماهوردی

 نه-
 بغضگ ترکید و نتونستگ حر  بزنگق

 آروم اشک میریختگ و فین فین مینردمق
 آوینبببببداری اریه میننیب!ب!نی شدهببب-
 برا  توضیح میدم امیرقققفق ققق-
 فق  نیققبگو-
 ااهقققااه اشنالی نداره من میام اونجا-
ارفتی منوبمگه یبال میومدی اینجا اشتتنالی داشتتتبنی شتتده نرا بنک -

 !بمیزنی
 نه نهققمنظورمقققمیخام ینی بیام نن رور پیش شما-
 این نه حرفیه معلومه که اشنال نداره هوشالگ میشیگ-
 امیر حال تعار  ندارمقبردیا و شایان مشنلی ندارنب-
غل  میننن مشتتنل داشتتته باشتتن تو پاشتتو بیا کاریت نباشتتهققمیخای بیام -

 دنبالتب!
 نه نه رنک ردم به آژانس داره میاد-
 لهقمنتظرمح-
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 مرسیقق-
 اوشیو که یی  کردم انگار یه باری ار دوشگ برداشته شدقجون دادم تا بگگ
 لعنتی انقدم شانس دارم مامانگ که تک فررند بوده نه دایی ای نه هاله ای

کامال  گه آذینقق نام ینی لن ته او مال بودنققو الب مه شتت که ب بامگ  با فامیالی 
 ریلنس و اپن مایند!
مادریمگ نون دیر بچه دار میشن و هدابهشون فق  یه بچه  پدربزرر مادربزرر

میده که بمین مامانگ باشتته ویتی مامانگ بفده ستتالش بوده بردو به فاصتتله ی 
 بف ماه فو  میننن و مامانمو داییش اینا میدن به بابامق

مامانمگ نون پدرو مادرش ستتن باال بودن و درکش نمینردن و ینگ ستتخت 
ار میشتته بچه باشتتو ول میننه به امون هدا تا بقول ایری مینردن ویتی بچه د

 هودش بهشون آرادی داده باشهق
 که نتیجه ش میشه منو آذین

من که ار بی توجهی اوناو کمبود محبت هودمو تو موریک غرق کردم آذینگ تو 
 کبافتناریاشقق

 بعععی روراارقققاینگ رندای ننبتی ماست دیگهققنه میشه کرد
آژانستتیه بود به هودم اومدم و نمدونمو کشتتون کشتتون  با رنک آیفون که یارو

 بردم بیرونقتو آسانسور اشاشتمش و بلخره با رور و رحمت رسوندمش دم در
 کتابا سنگینش کرده بودن

بعد که راننده اشاشتش تو صندوق هودمگ سوار آژانس شدم و سرمو تنیه دادم 
 به پنجره و نشامو بستگق

 ا وبدبخت بودم!دوباره بغضگ ارفتقققنقد من تنه
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ویتی رسیدم پول آژانسو دادم و اون بنده هدام پیاده شد برام نمدونو ار صندوق 
 دراوردق

 تابلو بود با کلید بار کنگقققرنک ردم
 امیر آیفونو برداشت و درو بار کردق

 رفتگ تو و نمدونو تا آسانسور کشیدمق
 دکمه ی طبقه مورد نظرو ردم و تنیه دادم به آینهقق

 میرفتقق دلگ ضعف
 ار صب بغیر ار یه بیسنوییت نیزی نخورده بودمق

 ویتی آسانسور رسید نمدونو برداشتگ و ارش بیرون رفتگق
 امیر جلوی در وایساده بود و با ییافه ای متعجب منتظرم بود

 سالمق-
ست  ستگ ارفتققنقد ممنونش بودم که ارم نمیخوا جوابمو داد و نمدونو ار د

 م!بمه نیو بمینجا توضیح بد
 رفتگ داهل

 بردیا تو نشیمن بود و روکاناپه لپتاپ به دست نشسته بودق
 امیر دستمو ارفت برد رو مبل نشوندمق

تو بمون حال به بردیا که ار بدو ورودم داشتتتت با نگابی پرستتشتتی و کمی 
 متعجب نگام مینرد سالم کردمق

 جوابمو داد و ار امیر پرسید نی شدهب
 انداهتقاونگ نون نمیدونست شونه باال 
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 برم برا  یه نیزی بیارم بخوری بعد تعریف کنی-امیر
 اینو افت و رفت تو آشپزهونهق

 بردیا بدون حر  اومد کنارم نشست و هیره شد بهگق
 انگار که با نگاش بخواد دلداری بده و آرومگ کنه!

 نمیخای نیزی بگیب-
 اشنامو با دستگ پاک کردم و آروم سری به معنای آره تنون دادمق

 تمال کاغشی ای ارجاش کشید بیرون و ارفت سمتگقدس
 ارفتگ و تشنر کردمق

 امیر اومدقسه تا لیوان شنال  داغ آورده بود با سه برش کیک
 بمیشه ارون کیک صبحونه با داشتنقق!

 نشست جای یبلی بردیا رو لپتاپو اشاشت روی میز
 آوین بگوببینگ نی شده-

 براشون تعریف کردمقمنگ ماجرارو با ینگ سانسور و حشفیا  
بردیا تو طول حر  ردنگ ستتتاکت اوش میداد و نگاه مینرد ولی امیر واکنش 

 نشون میداد و سعی مینرد آرومگ کنهق
ست که بتونگ - سی نی شدم ولی دیگه ک شما می شیدققمیدونگ نباید مزاحگ  ببخ

نه فق  دوستتته رور مزاحمتون  گه برمیگردم هو هونش بمونگققق: نن رور دی
 میشگ
شد و افامیر  صبی  حر  مفت نزن مزاحگ نیهبتو االن ینی ار مایی این -ع

که ار اول کارم نخواستتتیگ بیای بابامون رندای کنی بخاطز دهتربودنت بوده 
 افتیگ بلخره با وجود هانواد  نمیشهق
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 حاال که نمیخای تو هونتون بمونی کجا ارینجا بهترب!
 کارامونگ سریعتر پیش میرهق

 مگه نه بردیاب
به ستترتنون دادنی اکتفا کرد و ضتتمن این که مشتتخص بود تو فنر رفته  بردیا

 با  ناکلتشو سرکشیدق
 منگ ارسنگی به ناراحتیگ غلبه کرد و شروع کردم کینمو هوردنق

نپ و رندایتو بننقققاین -امیر به  فک ننن دایور  کن  گه بهش  یال دی بیخ
ندا نارم ب گه براشتتتن و ای تان مزاحگ بودن و دوستتته رور دی ر ار ستتر  داستت

 بیرونقدیگه نشنوم بمچی حرفی بزنیا
 لبخند کمرنک و یدرشناسانه ای ردمق

هب امشتتتب که آوین اینجاس بهتره هودمون غشا درس نننیگ که -امیرافت
 وحشت کنه ار اومدنش پشیمون شه
 و رنک رد رستوران غشا سفارش دادق

ستگ نیز ریادی  سنگ بود نتون الوم  بخورمققانگار راهسرمیز با این که هیلی ار
 بسته شده بود!

 شایان وس  شام رسید و ویتی ییافه منو دید ار امیرپرسید که نی شدهق
 امیرم مختصر براش توضیح دادق

 حال بیچیو نداشتگ دلگ میخواست بخوابگققولی مشنل این بود که کجاب!
 گولو شتتد و افت میخواد تا دیرویت فیلvgامیر بعده شتتام رو کاناپه ی جلوی

 تماشا کنه و بعدبمونجا میخوابه
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 میدونستگ فیلگ بهونه سقققاینو افت تا من هجالت ننشگق
 بردیام افت که میره پیش شایان و من میتونگ تو اتایش بخوابگق

 البته این بردیایی که من دیدم!نصف شب نیاد دوباره هوبهق
 ردیا!باونشب سری  شب بخیر افتگ و رفتگ توتخت تا بخوابگقققبارم بوی عیر

اوشتتیمو نک کردمققمامان حتی یه رنک نزده بود بپرستته هونه کدوم دوستتتت 
 میریقققنن رور میمونیققق

 وایعا نمیدونسگ نی بگگققق
تو مدرستته بگ کالستتیامو میدیدم که نقد با مامانشتتون هوبن و مامانشتتون 
بواشتتونو دارهققاونوک من!موی  کارنامه ارفتن باید بزاربار التماس مینردم تا 

 ینی بیاد کارناممو بگیرهق
یامو مدرستتته نخوان نون  یه ذره درستتگ که میخوندم بخاطر این بود اول این 

 توهونه ما کسی براش ابمیت نداشت این نیزاق
 آبی کشیدم و سعی کردم ذبنمو ارین فنرا هالی کنگق

 کمی بعد هوابگ بردق
ون ای اطبم عاد  بمیشه تا صب نندباری بیدار شدم ولی رود هوابیدمققفرد

 رور پنجشنبه بودققپس غصه ی مدرسه رفتنونداشتگققق
 صب ساعت بفت که شد دیگه هوابگ نبرد

بیخودی تو تخت موندنگ کستتلگ مینرد و باعث میشتتد کل رور هوابالو باشتتگ 
 واسه بمین بلند شدم ومسواکموبرداشتگ رفتگ دشویی

 پسرا بنور هواب بودن 
 کارمو کردم و مسواک ردمق
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یدم ضتتایعس عین این مهمون تو مخیا یه اوشتته بشتتینگ تا اینا ویتی درومدم د
 بلندشن بگ صبونه بدنق

 واسه بمین لباس پوشیدم وپول برداشتگ ردم بیرون
 نونوایی بربری ینگ دور بود ولی اررششو داشتق

 صفشگ کهقققماشاال عین صف عابر بانک بود مویعی که یارانه بارو میریزنق
 ونوایی پاتویگ بود اصنالبته من عاد  داشتگقققصف ن

نون ار نون مونده هوردن بدم میومد بمیشتته ینگ رودتر پامیشتتدم میرفتگ نون 
 میگرفتگق

 کورتی بودم واس هودم
 نون که ارفتگ فک کردم ه*و*س نی کردم صبونه بخورمب!

اول باید میرفتگ یه بستتته نای و ینگ یند میگرفتگ مردم انقد ادای باکالستتا رو 
 وفت کردمقدراوردم و یهوه ک

 ^----هب دیگه نیببببامممگققآبا ایول هودشهههههقققحلیگ!!!!^
 ار ینی آدرس جایی که حلیگ میپختنو ارفتگ

 دلگ ضعف میر 
 آهه بگو مجبوریب

 نینار کنگ که ویار کرده بودم و ااه نمیخوردم بچگ کج و کوله میشدق
 حلیمو که ارفتگ یه راست اومدم هونهق

 ققوای اینا بنور هواب بودن
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شتگ  ست کردمقنونارم بریدم و اشا بی توجه یه کتری یوری ایرآوردم و نای در
 تو جانونیق

 رفتگ تا امیرو صدا کنگق
 امیر-

 امیر با تعجب نشاشو بار کردق
فک کنگ یادش نبود من اینجام و ار شتتنیدن یه صتتدای دهترونه تعجب کرده 

 بودققشایدم فک کرده بود هدابراش حوری فرستادهق
 من شبیه حوریام:/نقدم که 

 بله-
به هودم ارفتگ و افتگ لت  جا لت ه حا نه -ینگ  بابگ صتتبو پا میشتتی 

 بخوریگبتنهام
 سری تنون داد و کش و یوس اومدق

 بعد نن ثانیه امیر پاشد و رفت بچه بارم بیدارکرد
ینگ رودبود برا بیدارشدن بربری و شایان اما نمیدونگ نیور شده بود که بربری 

 و پاشدقپانه امیرو نگرفت 
تا اونا برن مستتتراح منگ حلیمارو ریختگ تو کاستته و بمراه یه تینه نون برابرنفر 

 اشاشتگق
 نایی رم ریختگ تو لیوانا و با یند اشاشتگ سرمیزق

 بچه با اومدنق
 امیر و شایان صبح بخیر افت و بربریگ در جواب صب بخیرم سرتنون دادق

 هداروشنر امرور انگار هلقش سرجاش بودق
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و شتتایان کلی تشتتنر کردن و بردیام فق  ویتی لیوان نای رو بهش دادم یه  امیر
 مرسی افتق

 ولی معلوم بود که حلیگ دوس داره
 عین منق

 بچه با سرمیز راجب ضبیه نند رور دیگمون صحبت کردن
آهه تنستتت و بیتش کامل شتتده بود و به انداره ی کافی ستترش ویت اشاشتتته 

 بودیمو تمرین کرده بودیگق
 ی اوکی بود ولی مریضی بربری و امیر ینگ کارو عقب انداهتبمه ن

ویتی داستان مریضی و اینا یادم اومد ار امیر پرسیدم که یرصاشونو میخورن یا 
 نه که اف بگ هودش میخوره بگ یرصای بردیا رو میده

 ار دیشبگ که اینجا بودم ندیدم بردیا سیگاربنشه!
 جلل هالم ینی به حر  من اوش کرده بود!ب

 ویتی صبونمون تموم شد بمه دوباره تشنر کردنققحتی بربری
 بچگ پیشرفت کرده بودققتشنر مینرد!

باره ینمی  با شتتتایان جم  کردیگ و نون بینار بودیگ رفتیگ استتتدیو دو میزو 
 تمرین کنیگق

شد به امیر افتگ10تا ستدیو موندیگققویتی کارمون تموم  س نابار نی در -تو ا
 کنیگ به نظر ب

 فنری به هودش ارفت و بعد رو به بربری افحالت مت
 بردی ویالی لواسون دوستت درنه حالهب!-
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 نیوب-بربری که مث من ار نیزی هبرنداشت افت
 بیچققمیگگ امرور بساطو جگ کنیگ بریگ اونجا جوج بزنیگ-

 وایسا بهش رنک بزنگ-بربری سری تنون داد و افت
 امیر دستشو باال آورد و اف بزن

 یدش و رفتگ تو هونه تا برم دوش بگیرمقباهنده ردم 
شته بودن و تبدیلش  شویی اشا شگ تو د شتقققولی یه دو شون یه حموم دا هون

 کرده بودن به دوتا حموم
که فق   فاده کن و من ترجیح دادم ار اونی  امیر افت ار برکدوم راحتی استتت

 حموم بود استفاده کنگق
 دم و درومدمقیه دوش آبگرم نیگ ساعته ارفتگ و لباسامو پوشی

ضی ویتا  شون بع شون کردمقوای هدا ار فربودن صاف شیدم و  شوار ک س موبامو 
 کالفه میشدمققق

نگابی تو آینه به هودم انداهتگقققنسبت به سنگ هیلی ساده بودمقققابروبامو نه 
 نخ کرده بودم نه رنک روشنققق

 موبام رنک طبیعی هودش بود!
 حاضرشدنگ طول نمینشیدقق بجز تو مهمونیا آرایش نمینردم و بیچویت

نگابی به لباسگ انداهتگققیه تیشر  اشاد و بلند سفید که روش یه دایره بود و 
 تودایره به با نگینای نقره ای و سیاه درشت نقش اسنلت کار شده بودققق

 یه شلوارمشنیگ پام بود و موبامو ساده یه طر  بسته بودمق
شتگ و رفتگ ار ام ست ار دید ردن هودم بردا ستان ویال نی د سیدم که دا یر پر

 شدق
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 اونگ اف که اوکی شده و میریگق
 بعد با بمفنری بگ نیزایی که واسه نابار نیار داشتیمو نوشتیگ تا بریگ بخریگق

ستیگ بابگ بریگ هرید اما لحظه ی آهر ینی بهش رنک رد و یه  منو امیر میخوا
 یرار فوری اشاشتق

 ون برمقامیرم منو به بربری حواله داد تا با ا
 سه سوته آماده شدم وکاغش لیستوبرداشتگ و منتظرموندم تا بربری بیادق

 بردیاکه ار اتایش درومد هیلی ریز دید ردمش
 یه تیشر  مشنی نایک پوشیده بود و یه شلوار بک که اونگ مشنی بودق

 رفتیگ بیرون من کالج پام کردم و بربری یه کتونی سفید مشنی هیلی هوشگلق
 تو پارکینک و سوار اپتیمای سفید بربری شدیگقبابگ رفتیگ 

 عاشم ماشینش بودم هیلی جیگر بودق
 دیت کنید یه ماشتتین فضتتایی مث پورشتته یا مارراتی براش نشاشتتتگ اپتیما یه 

 ماشین تومایه بای سوناتا و کمریه(
 ار پارکینک درومد و پرسید

 هبققکجا برمب-
 کابو و اوجه هیارو کلگ و اینا امگ اول باید بریگ مرغ بخریگ واسه جوجه بعد-

 بعد نوشابه و مخلفا 
 یه سری بله بوله و این نیزا دیگه

 بربری سرس تنون داد و اارشو ارفتق
 دونه دونه نیزایی که میخواستیمو هریدیگققفق  سوپر مارکتیا مونده بودق
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نایلونا نصفش دست من بود نصفش دست بربری و انگار اصن یصد نداشت 
 راره و بمرو ارم بگیرهقجنتلمن باری د

تو هیابون بر نن دیقه یه بار یه جوونی کستتی بردیا رو میشتتناهت و میومد 
 باباش سلفی میگرفتق

 منگ که اون وس  مو!
 هالصه بردیا دم یه سوپر مارکت بزرر نگه داشت و پیاده شدیگ رفتیگ تو

ساب مینرد و دوس ندا گ شتریاد الرج باری درنمیاوردم تو هرید نون بردیا ح
 فک کنه پرو امق

 آهراش دیگه هسته شده بود و تشکر میداد که سریعتر تمومش کنگق
سر و تهشو بگ آوردم و  منگ واسه این که عصبانی نشه و امرورو کوفتمون نننه 

 رفتیگ پای صندوق
اونجا دردکی یه آلونه م برداشتتتگ انداهتگ تو نایلون تا یاطی وستتایال حستتاب 

 کنن
 ا این صحنه رو دید و شروع کرد یهقهه ردن!ولی نمیدونگ نیو بردی

 شانس نداریگ کهقققحاال تا عمر داریگ سوژمون میننه
 آثار اون یهقهه تا هونه رو صورتش بود و کمی هوش اهالیش کرده بودق

 ویتی ماشینو اشاشت تو پارکینک رومو کردم سمتش و افتگ
 بربری مرسی بابام اومدی-

 یهو فهمیدم نه اوبی هوردم!
 افته بودم بربریییییبهش 

 وای االن شتنگ میننه
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 نیب-با تعجب پرسید
 مققمنظورمقققبرقققبردیاقققبود!-

 برو پایین دهتررشتق-با تفریح به بل شدن من هندید و اف
 من که دیدم وضعیت سفیده نیشمو تا بنااوشگ بار کردم و پریدم پایینق

 ندارمهداروشنرققوای هدا مرسیقققیادم باشه بزار تومن صدیه ب
 بخیر اششتق

شایان مرغارو تو آبلیمو  شونو آماده کردیگق سری سایالرو بردیگ باال و یه  بابگ و
 پیار و این نیزا هوابوند و من ساالد درست کردم

امیرحستتینگ نن نفر ار دوستتتاشتتونو دعو  کردو تاکید کرد دهترم دم پرشتتونه 
 بیارن که من تنها نباشگق

داشتتت و بر نن دیقه یه بارفق  میومد یه بربریگ که ایننارا کال واستتش افت 
 ناهوننی به ساالد میزد میرفتق

 هالصه کارا که تموم شد رفتیگ آماده بشیگق
 من یه شومیز نوک مدادی با شلوار تنک پوشیدم و یه کپ مشنی اشاشتگ سرمق

 هوب بودقق
سرم که یادم نره برش  شتگ  شال اشا سرم کردمققبعد ار رو شال  کپو دراوروم و 

 قدارمق
 ینگ کرم پودر و پننک ردم و ریملو نندبار رو مژه بام کشیدمق

 حال ه  نشگ نداشتگقق
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مداد نقره ای رواوشتته ی پلنگ به حالت ه  نش کشتتیدم و با یه رژ نارنجی 
 کمرنک کارو تموم کردمق

 یابل تحمل بودمق
 سری  اومدم بیرون و کتونیای توسیمو پام کردمق

 هوشگ میومدقینمی یویر و انده بود ولی ارش 
 توپ والیبالو ار امیر ارفتگ و بمراه پسرا رفتیگ پایین

 وسایلو صندوق عقب جابجا کردیگ و نشستیگ
 شایان جلوققمنو امیر عقب بربریگ رانندای مینردق

 عین پنیر پیتزا کش اومدم و فلشمو اشاشتگ تو پخش
 آبنک سیاه مبه بر  ردباری رو پلی کردم و بردیا اارشو ار  

 لی حال میدادقققولوم باالققسرعتقققوای هی
 اییی جیشگ ارفتق

 سعی کردم مبانمو یان  کنگ که باید صبرکنه نون فعال دشویی تو دستو بالگ نی
 تا هوده ویال رپ اوش دادیگ و باباش هوندیگق

باباشتتون هیلی بهگ هوش میگششتتتققققار صتتب کال داستتتان آذینو اینارو 
 فراموش کرده بودمققق

شد بیچ سگ ذره ای اررش یا ل کاش می سی وا ویت برنگردم تو هونه ای که ک
 نیسقق!

که فق  هوش  به هودم یول دادم  یال این فنرا شتتتدم و  یدیگ بیخ ویتی رستت
 بگشرونگق

 ویالی هوشگلی بود و مشخص بود صاحبش هرپولهق
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هوبیش این بود که تو یه هیابون هلو  ساهته شده بود و هیلی ساکت و آروم 
 بود فضاشق

 یی که ار ییافه ویالعه هوشگ اومد ررتی یه عنس ارفتگقارونجا
بربری رفت رنک رد و باغبون اونجا که انگار برای ستتروستتامون دادن به وضتت  

 ال و بلبال اومده بود،اومد درو بار کردق
شگلققباغچه ش با غنچه بای رر شگ بزرر بود و هو شده بود   حیاط الناری 

یاب داده  به ح یه تگ هیلی هوبی  قا روبروش ولی اون طر و  یه   بودقققدیی
 دست میز و صندلی سفید هیلی شیک اشاشته بودنق

شت و  سفالت معمولی دا سمتگ آ یه طر  حیاتگ ارین تاپ دونفره با بود و یه ی
 توش یه سبد بسنت و یه تور والیبال اشاشته بودنق

 یبمون طرفی که تاب بود باربینیوی هوشتتگلی تعبیه کرده بودن که دیگه جا
 حرفی بایی نمیگشاشتق

 بمه نی کامل بودق
 ما کلید ساهتمونو ار آیاعه ارفتیگ و رفتیگ بساطمونو اشاشتیگ

 داهلق
 بعد اومدیگ بیرون و شروع کردیگ به راست وریس کردن بساب جوجهق

کگ کگ بقیه م رستتیدنققتقریبا بمه آشتتنا بودن بمونایی که تو اون مهمونی دیده 
شون دو تا دهترم بود سرا بود و اون بودم شون دوس دهتر ینی ارون پ ن که ینی

 ینی نمیدونگ دییقا نه نسبتی با بقیه داشتق
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داشتتتگ کمک امیرحستتین مینردم و جوجه بارو ستتیخ مینشتتیدم که بیت 
 اومدقققحسابی شوکه شدمققآهه با شایان بارم یهر بود

 یادم باشه در اسرع ویت بپرسگ نرا انقد بابگ یهر میننن
 ومد سمت من و هرکی ب*غ*لگ کرد و یه اار ار لپگ ارفتقاول ار بمه ا

 جیغ هفیفی کشیدم و سعی کردم دورش کنگق
 عوضی دندوناشو کرده بود تو اوشتگ

 آروم نارتا فش آبدار دادمش و اونگ عین بز هندیدق
 جوجه بارو اشاشتیگ رو باربینیو و امیر و شایان شروع کردن به باد ردن

 یس اومدم تو جم  و پیش بیت نشستگقمنگ که دیدم امیر تنها ن
 به به بساطشونگ که ردیف بودقق

 نیپس و ماست و بیریای مشروب ار بقیه نیزا بیشتر هودنمایی مینردق
ار ویتی وارد جم  پسترا شتده بودم یه بارم لب به مشتروب نزده بودمققبمیشته 
 حس مینردم ااه یه ذره بخورم مستتت میشتتگ و حرکا  ناجور میننگ برا بمین

 ریسک نمینردمق
ردن و ر*ق*صیدن و حسابی کالری سوروندن   تا آماده شدن جوجه با بچه با

 تا جای کافی واسه غشاهوردن بار شهق
 جوجه با که رسید بمه نشستن سرجاشون و شروع کردن

 برنج درست ننرده بودیگ نون مرغا به انداره ای بود که بمه سیرشنق
 هوشمزه بودقتینه ی اولو تو دبنگ اشاشتگ اوممگ 

بمین که سرمو بلند کردم تا ار غشا تعریف کنگ بمون دهتره که نمیشناهتمشو 
 دیدم که یه تینه جوجه جلوی دبن بردیا ارفته بودق
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 غشا تو دبنگ موندق
-بردیا جوجه رو هورد و سرشو عقب کشید!دهتره با مسخرای هندید و افت

 دیدی یادم مونده بال دوس داریب
 مشت شدققق نمیدونگ نرا دستام

 بزور محتویا  دبنمو یور  دادم و یه ینگ نوشابه براهودم ریختگ و سرکشیدمق
 اارش باعث شد ار نشام اشک بیادق

 سرمو انداهتگ پایین و برنند بی میلققاما غشای تو بشقابمو تموم کردمق
 آرنجمو فرو کردم تو پهلوی بیت و آروم ارش پرسیدم که دهتره کیه

جلب توجه توضتتیح داد که نند ماه پیش هیلی یاطی پستترا اونگ آروم و بدون 
بود و میخواستتت باباشتتون بخونه که بخاطر محدودیتی که ار طر  هانوادش 

 داشت داستان کنسل شد
 پس هیلی به ضرر بردیا شده-با کینه افتگ

 نیوربب-بیت پرسشی افت
 صحنه ی نندثانیه پیشو ندیدی مگهبقق-

 میزنی حاال تونرا جوش-بیت ریز هندید و افت
 بادهتره حال ننردم-

بیت نیز دیگه ای نگفت و منگ تا تموم شدن غشای بچه با سرمو بااوشیگ ارم 
 کردمق

 درحالینه بمه ی حواسگ به اون دهتره سحر و بردیا بودق
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شتگ رودتر  بعد نابار بچه با ه*و*س بیری باری کردنقققنمیدونگ نرا دوس دا
 تموم شهقققفضاش برام سنگین بودق

نگار که تو یه جمعی باشتتی و یه نیزی اذیتت کنه و حس کنی طرفتگ میدونه ا
که اون نیزداره اذیتت میننه ولی تو هودتو بزنی به هوشی و بخوای اینو کتمان 

 کنیقق
 یه بمچین حسی داشتگققبا این که شاید اصال اینجوری نبودق

شرکت کنن نینان بمون شینن و تو باری  ست ی دونینان بمه رو مجبور ارد ب
 امیرایناس که اابی تو بیت ردن کمنش میننه(
 من روبروی سارا دوس دهتر نوید نشسته بودمق

 امیر روبروی سحر
 شایان ار یصد روبروی بیت نشست

 و بردیام روبروی نینان
 سعید واون ینی امیر و پوریا و نویدم دو به دو روبروی بگ بودن

 باری شروع شدق
 ینی امیر دور اول افتاد به سعید و اون

ناموستتن من هیلی -ستتربیری به ستتمت امیر بود و بمین که بهش افتاد اف
 هوردم ار جام نمیتونگ پاشگقحقیقت!

 برکی ار یه طر  یه تینه ای انداهت و بردیام اف
 داش بگو نیزشو ندارم هودتو راحت کن-

 و بمه به این حرفش هندیدن و تایید کردنق
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اری هز ترین و تابلو ترین ک-پرسید سعید که سوال هاصی به ذبنش نمیرسید
 که تو عمر  کردی نی بودب

 امیر ینگ فک کرد اما نیزی یادش نیومد و اف یه سوال دیگه بپرسین
 امیر حسین بمه رو ساکت کرد و یه سوال هیلی ناموسی پرسیدق

 با اون سوال شلیک هنده ی جم  به بوارفت و امیر سرک و سفید شدق
 که بدو بگو بابا مسخرمون کردیقق بچه بام بی اصرار مینردن

 هب باباااااا میگگقققسه بفته پیش-اونگ یهو داد رد 
 اینو که اف انقد ایسگاش کردن که رسما به اوه هوردن افتادق

 دور بعدیگ نینان بیری رو نرهوند و افتاد به شایان و بیت
 سربیری به طر  شایان بودق

بالبخند پی به من کرد و  یا بیت هبیبانه نگابی  نه ای پرستتید جرعت  رورمندا
 حقیقت

 معلومه جرعت-شایانگ بادی به غبغب انداهت و افت
 میمئنیب-بیت موریانه پرسید

 اره پس نی-شایان درحالینه تو نشاش یه فرغون التماس دیده میشد افت
بمین االن یه عنس با روسری و ریرشلواری درحالینه لباتو غنچه -بیت افت

قب میگیری و جلو نشگ بممون میشاری توپیچ کردی و ب*ا*س*نتو دادی ع
 فیسبوکت

 شایان با دست جلوی صورتشو ارفت!
 بیته عوضی،_،
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 شایانو مجبور کرد جلوی بممون ایننارو بننه
 وایییی انقدهندیده بودم دلو رودم به بگ میپیچید

 بمه پهن شده بودن و میخندیدن
باره شید و دوویتی نمایش مضحک بیت تموم شدشایان ه  و نشونی براش ک

 اومد نشستق
 نینان دوباره بیریو نرهوندق

 این دفه افتاد به هودش و بربریقققسربیری به طر  بردیا بود
 نینان ییافه ی شییانی ای به هودش ارفتو افت

 جرعت یا-
 نشاشت جملشو تموم کنهق

 هونسرد افت جرعت!
 بی صبرانه منتظر بودم ببینگ میخواد نه کاری بهش بگه

 متفنرانه داشت به بردیا نگاه مینرد و بچه بام برکدوم نظری میدادنقنینان 
 هبقق-نینان بچه بارو ساکت کرد و افت

 عقده باتو هالی نننی سرما-بردیا
 هیالت راحت آسونهققق-

 البته دوتا ازینه به ذبنگ رسیده-بعد ینگ دیگه فک کرد و اف
 باریگ کردمقبردوشو میگگ ینیشو انتخاب کنقققحال کن برا  پارتی 

 هو جون بنن دیگه-بردیا نگاه بی حوصله ای بش انداهت و افت
 اولیش اینه:یه ورس ار برآبنگی که هواستی انتخاب میننی-

 با صدای نارک میخونیشقققویس میگیری و منگ نگهش میدارمق
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 بردیا فحشی بهش داد که اینجا جایز نیس بگگقق
صی و دومیش:یه آبنک پلی میننگققتا ویتی که ت- شه باباش هز میر*ق* موم 

 و یر میدی
 وای بمه پانیده بودن!ینی ار ینی ضای  تر بود

سعی مینرد ییافه ی عادی ای به هودش  شاش دود میزد بیرون ولی  بردیا ار او
 بگیره

 هبقققکدومو انجام میدیب!-
 دومی-بربری دندوناشو روبگ فشار داد و اف

 ولیه که هیلی بهترهوااااو بردی ا-سحر هودشو انداهت وس  و افت
 بزنگ لهش کنماققپلشتقق:/

با اون ویس نه غلیی میخاد بننه ایال بمینجا - باو این کره هر معلوم نی  ن 
 یر میدم تموم میشه میره

سری  یه آبنک  شت و  شو بردا شی بمه منتظر به نینان نش دوهته بودنقققاو
 دانلود کردقق

 داشت جیشگ میگرفتققبردیا میخواست بر*ق*صه!
 ان آبنگو پلی کردنین

 بچه با بمو اار میزدنق
 آبنک امشو شوشه رو اشاشته بود!!

 بردیا رفت وس ق
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من میترستتیدم نگاه کنگ هراب کاری شتتته این وستت  اونوهت بمین یه ذره 
 آبروییگ که دارم بره و مجبور شگ یید هوندنو بزنگقق

 ولی هب نمیشد که این صحنه رو ار دست بدمق
تا فیلگ بگیرن ولی بردیا اف این جزو یرارشون نبود و  پسرا اوشیشونو دراوردن

 نینانگ تایید کرد و اف اوشیارو جگ کننق
باره ار اول اشاشتتتت و با افتنه یه آماده ای"پلی  یه تینه ار آبنک رفته بودققدو

 کردش
 بردیا دستاشو اطرا  بدنش بیور هزی حرکت میداد و بشنن میزد<_>

 رسمن منهدم شده بودیگ!
 تخس و ار دماغ فیل افتاده داشت میر*ق*صیدقق!!!بردیای 

ینگ یر داد و هودشتتو تنون داد نینانگ برا این که دیگه ریاد ضتتای  نشتته پرید 
 وس  و شروع کرد بمرابیش کردنق

 پسرا ریختن وس  و بمه ر*ق*صیدنق
آبنک اوشتتیه نینانو یی  کردن و با استتپینر آبنک آن د فلور جنیفر و پیت 

 بالواشاشتنق
 ریختن وس  و فق  من مونده بودمق بمه

شتن  ست بودن ودا سرام ینگ م صوصا این که پ شده بود!مخ عین میدون جنک 
 انرژیشونو تخلیه مینردنق

 رور هوبی بودقققبعده ر*ق*صگ والیبال باری کردیگ
 من پاسور وایساده بودم تیممون تشنیل میشد ار

 بردیا امیرحسین بیت سارا و نوید
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 ن سحر سعید امیر شایان پوریاتو تیگ مقابلگ نینا
 احساس هوبی پیدا کردم که بردیا با سحر نیوفتاد:(

 تو رمین بر تیگ یه نفر اون ته رو ه  وایساد
 دونفر بعدش

 یه نفر وس 
 دو نفر لب تور

 بردیا کنار من لب تور وایساده بودق
 باری با سرویس نوید شروع شدق

 تیگ مقابل ضعیف بود و ریپ میزد
 نینان وشایان هوب بودن!فق  توشون 

دو ستی باری کردیگقققبر ست سی دیقهققست اول با دفاع من و اسپنای بردیا 
 بردیگ14-22و سرویسای هوبی که امیرحسین و نوید ردن

 تو ست دوم سحر یه سرویس رد که داشت میخورد تو رمین
 من هودمو انداهتگ سمت بردیا و توپو فرستادم اونور

 دم پای بردیا رو لگد کردمققویتی اومدم کنار فهمی
پوکر نیگ نگابی بهگ انداهت ومنگ شتتونه ای باال انداهتگق معشر  هوابیگ 

 ننردم!
بنور ارش حرد داشتتتگققبا این که تقصتتیر بردیا نبودو ستتحر آویزون بود ولی 
هب بردیایی که واسه بمه و ارجمله من فار غرور و سرد بودن برمیداشت باید 

 ی میبودقدرمقابل سحرم بمونجور
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 اصن به من نه دارم حرد میخورم:/
به نف  ما تموم شتتد و برکدوممون هستتته و عرق 18-20هالصتته ستتت دومگ

 ریزون افتادیگ یه اوشهق
 ینگ حر  ردیگ و بله بوله هوردیگق

 پسرا پنا رو دراوردن و وید رول کردنقق
نی ی پک:بستتته بایی که ماری جوانا یا علف یا وید یا ال که بمشتتون تقریبا 

 بستنو توش میریزن(
 میگن و مث ستیگارSdSsu رول کردن:پیچیدن ال توی براه بایی که بهشتون

 دراوردن اون(
پقن:این اطالعا  عمومی بود فردا تو نقدا ننویستتن بچه بای مردمو معتاد 

 میننیقق(
 نینان و نوید نن تاشو ناییدن و دس به دس کردن

 شاره کرد که به من نده ویتی داشت میومد سمت ما بردیا به پوریا ا
 منگ ار لجش سری  ار پوریا ناپیدمش و یه کام ارفتگ

 هیلی سعی کردم که سرفه نننگ و موفقگ شدمق
 کی بهت اف-اومدم کام دومو بگیرم که امیرحستتین ار دستتتگ ارفت و افت

 بنشی???
 بمه دارن مینشن-شونه ای باال انداهتگ و افتگ

داریقققدیرتر میرستتیدم بیشتتتر کشتتیده تو فرق داریققتاال ننشتتیدی عاد  ن-
 بودی اوردور مینردی حاال بیا جمش کن

 دفعه آهری باشه بدون بمابنگی ینی ار ما بمچی کاری میننیقهب آوینب
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 عین بچه مظلوما سری تنون دادم و اطاعت کردمق
 کار بردیا بود که به امیر افته بودق

 وارنه امیر اصال حواسش نبود!
 ی بودققااه اوردور مینردم تابلو باری میشدقبه بر حال حرفش منیق

 یه کمی که اششت حس کردم حالگ یجوری شدقق
 یه حس بی ورنی و هوشحالی النی مینردم

 شاد میزدم بمچین!
 یه اوشه نشستگ تا بقیه پی به حالگ نبرنقق

شهققمنگ نون  سی نت  شدتش هیلی کگ بود نون با دو کام فک نننگ ک البته 
 ری شده بودمبار اولگ بود اینجو

 بچه با که حسابی سرحال شده بودن بساب هوندنو راه انداهتن
 امیرقققشنیدی میگن ما یه اروه فانتزی ایگب-شایان

 آرهقق نی میگن ایناب-
 صدای دستو جیغ بچه با رفت باالقققمیخواستن کامینک سون"و بخونن!

 ایگبنمیدونگقققمیگن ما یه اروه فانتزی ایگ دیگهقققبنظر تو فانتزی -
 نمیدونگققق!-

میخوان بخورنگ پاپیچمنقققطنابو با اار مینننققنرسیده باشگ کال میزننققکال 
 میزننقققکال میزنن

باریگرم  باریگرم  ندقققمن هودم  واستتتت نی جایی نفهگ پس واستتگ هالی نب
 باریگرمممگ
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 *آبنگو براتون میشارم دیگه نمینویسمش
 رسید به بربری شایان و امیر بمینجوری ادامه دادن تا نوبت
 'پلشتقققمن هودم باریگرم هببانک نده

 بی دامبولققق!
 ترکام میده به ققق شهرو جا سونامی پیرو تک نشگ میگن فراماسوناایگ

 میگی توام لشی آره شبی لباسامو داری ولی کجا تا ما کالاستایال جداییگ
شبگ میگن کوریبنون دورمو نمیبینگ بابر قققوقققق رولمو نمیپیچگ اذی گ ت می

 من هودمو که میگیرم میگن فینی توام این جنه رو شنیدی نهب
 دوس دارن سوار تختمون بشن

 دوس دارن بیان تو جمعمون یه شب
 ا اون جما که ینی رود بچایه بده من و من به اون بدم 

 بدشگ فنمون شه ارم
 بوا سرده اما هو رده اوله بر 
 بمه هوباشونگ دس به لوسترن

 ه ب*و*س بدن و هدافظیروشن بشن و تش ی
 این بمه فارو هدا داده به کی

 بیام حر  بزنگ ار شماکی
 شمابا که میخورن دوتاینی

 پرده اوشارو بردی جرررر میده و ر 
 پشتمون حر  واسه ققققق شدنه آ

 اصن نمیگگ تنستارو من
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 اصن مورینامون تهرانو نه
 ولی یه نیگا پشت دافت بندا الگ

 یباال ققققکردم امضامو حن
 ققققبردیا میخوند و بقیه بمرابیش مینردنق

 ویتی آبنک تموم شد بمه دس ردنق
 دیگه باید برمیگشتیگق 

 بهگ هوش اششته بودقققالبته ااه سحرنبود بیشترم هوش میگششتقق
 کگ کگ جم  کردیگ و بعدار هدافظی ار بچه باسوار ماشین شدیگ

 منو امیرو بردیا با ماشین بردیا
 براشتنق بیت و شایانگ بابگ

 تو راه مامانگ رنک رد!به نه عجب
 حوصله نداشتگققنن تا رنک هورد و یی  شدققدلگ نیومد جواب ندم

 آنالین شدم و پرسیدم نینار داشته
 افت کجایی و اینا

 منگ افتگ با دوستام اومدم بیرون
 اف باشه و هدافظی کردیگق
 بمیرم!نقد نگرانگ شده بود!
 ای هر برینه تو اهالق بردیا

شش -دای درونگ افص سفارش داده فح شناس برا  تخت  شعور نمک ن بی
 میدیبببب
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ندارم صتتتدای درون منی طر  بردیا رو  - باتو ینی رو  هفه اصتتتاب کلنل 
 میگیری

 وحشیقققیه شاهه ال بگیر باهود  آشتی کن-
 صداتو نشنوم دیگه-

 صدای درونگ دس ار کرم ریختن برداشت و هفه شدق
 میخوان یا نه امیر ر  پایین ببینه کمک

 منگ وایساده بودم اون وس 
ااه دویدم تو اتاق و شالمو برداشتگق  صدای پسر غریبه که اومد ناهودآ

انگار مبال بردیا و امیر وشایان بگ محرم بودن که جلوشون بی حجاب بودمقفار 
 هودمو درک نمینردم اصنققق

 بردیا و امیر به کارارا کمک کردن و تختو آوردن داهلق
 سفید سرمه ای ام دی ا  بودقیه 

 هیلی ار مدلش هوشگ اومد!
 بردیا بهشون افت فعال ببرن تو اتاق هودش که جلو رابو نگیرهق

تختو که اشاشتن تو اتاق بربری ینی ار کارارا رفت پایین و با یدونه ارین تشک 
 رویاال براشتق

 آبی کمرنک بودقق
 ایول بربریققفنرتشنشگ کردهققق

 ه نارتا شربت درست کردم و براشون آوردمقرفتگ تو آشپزهون
 بردیا پولشونو داد و اونام رفتنققق
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شت رو تخت که یبلش من با  شنو ار نایلونش دراورد و اشا بعد با کمک امیر ت
 یه دستمال هاکشو ارفته بودمق

 فق  روتختی و پتو و بالش کگ داشتق
 هوبهب-بردیا کوتاه پرسید

 مرسیق-منگ سر تنون دادم و افتگ 
ردا راستتتی ف-اومد ار اتاق بره بیرون که انگار نیزی یادش افتاده باشتته افت

 رینورد داریماقققحواستون به صداتون باشه
 مگه یرار نبود دو سه رور دیگه باشه صدامونگ کامل براردهب-امیر

 تو دورور ضب  میننیگ بر کدوم بهتر شد بره واسه مینس و مستر-
سرتنون داد وبعد ارین که  شن هاموش کرد امیر  شو رو صفحه ی اوشی یه بار 

 نه و ربعهقققبریگ ال  تشنگ بگیریگ واسه تختهب-رو به من اف
 فک نننگ بار باشه با!-
 جلدی آماده شی باره-

سو یچ  شدمو امیر  سوته آماده  سه  سته بودم  شه ای افتگ و با این که هیلی ه با
 ماشین بربری رو ارفت و رفتیگ پایینق

شش ریاد ندیده بودم پ ست دادا شت که اکبراویا  د شینه یه پرشیا دا شت رل ب
 سپهر بودق

 سپهرو تاحاال ار نزدیک ندیده بودم فق  عنسشوقق
 امیر ماشینو ار پارکینک دراورد و پاشو فشار داد رو اار

 تو یه پاساژ بگ پتو پیدا کردیگ بگ بالش و روتختیق
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 یادقرنک تخت ب رنگاشگ ترکیب سفید سرمه ای و توسی انتخاب کردم که به
 میخاستگ هودم حساب کنگ که امیر نشاشت و حسابی شرمنده کردق

بعد ار هریدن ال  تشک من سری  براشتیگ هونه یه املت ردیگ تارودتر بریگ 
 استراحت کنیگ واسه فردا شارژ باشیگ 

 ویتی هواستگ برم بخوابگ تاره یادم اومد تخت تو اتاق بردیاسق
 با اوشیش ور میر  هودش تو سالن نشسته بود و

 بردیاب-رفتگ جلوش و افتگ
 سرشو آورد باال پرسشی نگام کرد ینی که بانب

 جای تختو عوض ننردیماققق-
 ولش کن دیره اون پارتیشنه رو میشارم جلوش بمونجا بخوابق-

شتگ جلوی تخت  شنو بردم اشا شه تنون دادم و هودم پارتی سری به معنای با
 جورینه اتاق بردیا دویسمت شد

 اون یسمتی که من بودمگ میشد یک دبمه کل اتاقق
 رود رفتگ مسواک و جیش و به بمه شب بخیر افتگ و اومدم پریدم رو تخت

 انقد هسته بودم که اصال یادم نمیاد کی هوابگ برد!
 پ ن*مبه االنه من دییقا!

صتتبح ویتی بیدار شتتدم دیدم ستتاعت بشتتتهقققپستترام که هواب بودنقققدوبار 
 رو بالش و هوابیدم!سرمو اشاشتگ 

 دفعه ی بعدی که بیدار شدم ساعت ده بودق
پاشدم رفتگ دشوییقققتو آینه به هودم نگا کردمقییافه م شبیه آدمخوارای جنگل 

 آمارون شده بودققق
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 موبای فر و ور و بهگ ریختگ دورم ریخته بوده بود و نشام حسابی پف داشتق
 ل*ب*ا*مگ سفید و بیحال بود!

 میخواد منو بگیرهقققبدبخت اونی که 
دس ار تماشای نهره ی مینیاتوری هودم تو آینه برداشتگ و رفتگ نشستگ کارمو 

 کردمق
ستی روش تا مغز  یخ  ش صن حال نمیدادقققمی شوییش فرنگی بود و ا لعنتی د

 مینردق
 سری  یه مشت آب به صورتگ پاشیدم ومسواک ردم و درومدمق

 پسرا دونه دونه بیدارشدنق
 گ و رفتیگ استدیوصبحونه هوردی

** 
 یه دور تمرینی میریگ اولققق-

 با این جمله ی بردیا استرس ارفتگق
تا نند دیقه ی دیگه یه ترک با صتتدای من و امیر و بردیا ضتتب  میشتتدقققاولین 

 ترکگ!
شتتایان تو کل تایمی که تنستتتو کامل مینردیگ و تمرین داشتتتیگ بابامون بود و 

 نمیخوندقکمک مینرد اما توهوده آبنک 
 پشت ماینروفونا وایسادیگ تا سیسشو بگیریگ

 شایان بیتو پخش کرد و شروع کردیگققق
 ویتی تموم شد بمه مون ارش راضی بودیگق
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 امیر یه یسمتو دوباره بهگ یادآوری کرد و رفتیگ واسه ضب  اصلیق
برو -اول باید امیر میرفت اونور شیشهقققمشتشو به مشت بردیا رد و بردی اف

 قدارمتق
شار کونیک بهش  شو ارفتگ یه ف ست سیدد ست دادقققبه من که ر شایانگ باش د

 میمئنگ پرفنته پرفنتی-دادم و افتگ
 لبخندی رد و رفت اونور

 منو بردیا و شایان رو صندلیای اینیر  شیشه نشسته بودیگق
 بدفونشو اشاشت ورو اوشش تنظیمش کردققق

 قبردیام بدفونشو اشاشت تا بشنوه که نی میخونهقق
 بعد بیتو براش پخش کرد و ضب  بانفس عمیم امیر شروع شدققق

*ااه منیقمه نر  ، ااه سر صبحا من میزارم سر به سر  بی ، ااه نمی ارره  
 دوستی بام به دردسرش بیبی 

 مدلمه به تو نه مدلمه مدلمه به تو نه مدلمه*
 ییعش کرد و الیک نشونش دادق

 کردن ندارهقمیدونسگ امیر نیاری به دوبار ضب  
 بربری بیت تینه ی بعدیو که باید میخوندو براش اشاشتق

* به حرفگ رسیده هودش اگ شده فنرش تو نند بفته پیش ، میخواد برارده به 
عقب نه نمیشه انقدر رل نزن به ساعت ،بیچ عقربه ای که بیبی بر عنس نمیره 

که بیبی بر ع به ای  رارده نس نمیره ، ببرارده دیره میخواد برارده دیره بیچ عقر
 دیرهققق *
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ورس امیر تموم شتتتدقققبردیا براش ستتر تنون داد و امیربدفونو دراوردو اومد 
 بیرون

 فوق العاده بود امیر-بیجان رده افتگ
 بنو اوش ندادی که-امیر متواضعانه هندید و افت

 اوش دادن نمیخواد من با نشمگ تشخیص میدم-
 بعد دوتاییمون هندیدیگ

نقققفق  برو آوی-ا ارون دکمه رنگی رنگیارو باال پایین کرد و افتبردیا یه نن ت
 بل نشو الرم باشه نن بار میگیریگقققمیخام بهترینشو بردارمقق

 سری تنون دادم و بلند شدمققق
 جیشگ ارفته بودق

بردیا مشتتتشتتو آورد جلوققمشتتتمو ردم بهش شتتایانگ بمین کارو تنرار کردقققبا 
 میرققاونگ دس دادم و رفتگ سمت ا

 آروم باشیاقققبروققبواتو دارم عزیزمققق-دوتا دستامو ار ساعد ارفت و اف
ستترتنون دادم و لبخند ردمققق بابمین دوجمله آروم شتتدم امیر منب  انرژی و 

 یو  یلب بود!
 با یدمای آروم رفتگ داهلقق

 بدفونو برداشتگ اشاشتگ اوشگ و تو دلگ افتگ هدایا حواست بگ باشه
 د آماده ایببردیا اشاره کر

 یه نفس عمیم کشیدم و سرتنون دادمق
 بیت پخش شدق
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 شروع کردمقق 
*ار اونام که تو جمعا نمیخنده بلند ، با یه نشتتمت تنمو نمیدم به تو من ، ااه 
شاید بهگ بگی هیلی بده غدم منگ دلگ یه  صبح رنک ،  شبگ بری بهت نمیزنه 

ن بعد ، دستامو ارفت تا رور با یه نشمت رفت ، رورا آماده بودن که هاطره ش
 که یه شب ار هواب پریدم دیدم عیرش ار بالششگ رفتققق*

 یه تینشو هراب کردمققق
ستش  شت و اون تینه رو در ستگ ار اول بریگ اونگ بیتو دوباره اشا ار بردیا هوا

 کردمق
یسمت بعدیمو باید با بربری بمخونی مینردمقققتنستش بمین بود اما صدای 

 ی میشدقققمنو بردی باید یاط
 اومد بدفونو اشاشت رو اوشش و با اعتماد به نفس شروع کرد

باید بگی یبلش  *ار اونام که تو جمعا نمیخنده بلند ، ااه نیزی میخوای ارم 
شاید بهگ بگی هیلی بده یدم هب  صبح رنک ،  شبگ بری بهت نمیزنه  لیفا ، 

 من مدلمه به تو نه مدلمه مدلمه به تو نه مدلمه*
 هوب شدققق فک کنگ هیلی

 تینه ی آهرمگ هوندم
 *او عوووو مدلمه به تو نه مدلمه مدلمه به تو نه مدلمه*

 قققییافه ی بردیا که راضی بودققق نرفتگ بیرون وایسادم تا تینه ی اونگ بشنومق 
 ورس تنی بربری رم میگرفتن تموم میشدققق

ار  پار  به پ*بگو دوستا  بیان" فداسر  " بار بشار ، لبت باباش بمابنگه  
، هالی کنین شبا سالمتیگ باتالرو ، نون ندادم ادامه رابو رنک بزن هالی شی 
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با ننتا فحش ، منگ تو فنرام حل میشتته فردا مشتتنل ، نری تو درهت یه ویت 
شتت بابا  حال مینردم یبل  ست با پورش ، هود  بری بمونه بمه حرفا پ م

ست  ست بودم م شلوار لیه دراد ، بابا  م شبایی ایننه  شرابیه لبا  ، نه  اون 
که هراب ، میر*ق*صیدیگ ما تا صبح ، عین دیوونه با شدیگ رو رمین بیدار ما 
سر یرارمون بمون برجا  شو ، فق   رهر ، هیلی رود جفتمون پس میدیگ کارما

 رفتی بارم برام بمون یه دوست ، میفرستگ برا  ار راه دور یه ب*و*س*
صتتتمو براش ارفتگ باال به معنای عالی عالی هوندققق انگشتتت اشتتارمو و شتت

 بودنققق
 یه نشمک بهگ ردققق

 یجوری شدمققهاک تو سر بی جنبت آوینقق
 هوبه برا  ب*و*س نفرستاد وارنه غش مینردی این وس 

 با بردیا اومدیگ بیرونقبمه راضی بودیگ ار کارمونققق
   کنیگقققببردیا افت به احتمال یوی بمین اوکیه و نیاری نیست فردا دوباره ض

 هدایا مرسیققهیلی کمنگ کردی!
رش مینس و مستتت-بردیا در حالینه یلنج اردنشتتو میشتتنوند رو به امیر افت

 باهودمون یا بگگ بچه با بیانب
 هودمون روش کار میننیگقققبوم شایانب-

 شایانگ موافم بودق
 پس بشینین-

 امیر و شایان نشستن و شروع کردنقققمنگ نشستگ تماشا کنگ
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 وس داشتگ ایننارا رو!هیلی د
نمیدونگ نقد اششتتته بود که بچه با هستتته شتتدن یه مقدار ار کار موند که 

 اشاشتنش واسه فرداقق
 ااه فردا تموم میشد احتماال تا آهر بفته توسایتا بودق

 یرار بود ااه با استقبال هوبی روبرو شه موریک وید و کنیمشققق
 برداریش تو دوبی انجام میشدققق البته یه موریک وید و که عمده ی کار فیلگ

 اونرور ار بیادموندنی ترین رورای رندایگ بودققق
تا حدود  بعد ار رهرش ینگ درس هوندم وغروب بیت اومد ار اونور شتتتب 

شایان و بردی رو مورینمون کار مینردن و 3:30-3ساعت بیدار بودیگقامیر و 
 منو بیتگ نشسته بودیگ فیلگ میدیدیگق

 ن شب تموم کردنقققکاره فردا رو بمو
 بردیا ار رور هستگی روپا بند نبودقق

قد درد  ید ن یافش میشتتتد فهم بدجوری عود کرده بود و ار ی اردن دردش 
 مینشهقق

 بچه با پاشده بودن برن یچی بخورن تا بیان آبنگو پلی کنیگ اوش بدیگق
 رفتگ ار کیفگ یه ژلوفن برداشتگ و بمراه یه لیوان آب برا بربری آوردمققق

 راشهبببب-ارفتگ جلوش و پرسیدم
 نه بش فشار میارم اذیت میننه-

 یرصو ارفت و با ینگ آب هوردقق
 بیشتر بخور معده درد میاره-

 نن یلوپ دیگگ هورد و لیوانو پس دادققق
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 کجاشهب-رفتگ پشتش وایسادم و ینگ رو اردنش هگ شدم و افتگ
 یسمت اودی اردنشو نشون داد و ر  باالترق

 رو اون یسمت و ینگ ماساژش دادمقدستمواشاشتگ 
 اونگ نشسته بود و آک و اوک مینردق

 امیر و شایان ار آشپزهونه اومدن
 بیتگ نن ثانیه بعدش ار دشویی درومدق

 بهتر شد مرسی-بردیا دستشو اشاشت رو دستگ که رو اردنش بود و افت
 باشه ای افتگ و اومدم نشستگق

 امیر آبنگو پلی کردققق
 تو نهره ی بممون رضایت دیده میشدقعالی شده بودققق

 بیت ب*غ*لگ کرد و بهگ تبریک افتققق
 تو دلگ کلی هدارو شنر کردمققق

 فق قق-بردیا افت
 رو اسمش فک ننردیگ 

 هود  نی تو سرتهب -امیر
 اصن بش فک ننردمق-بربری

فت باره آبنگو پلی کردققو ا له دو بال این جم نک دادیگ -دن حاال برنی آب تا
 توهودش دراوردیگ پس تواینگ میشه یچی پیداکردققاسمشو ار 

ااه منیقمه نر  ااه سر صبا من میشارم سر به سر  بی ااه نمی ارره دوستی 
 بام به دردسرش بیبیقق
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 مدلمهققبه تو نه
 مدلمه اسگ جالبی نبودبببب

 به نظرم بهش میومد اما حرفی نزدم تا نظر اولو ینی دیگه بدهقق
 نمیخنده بلندو بایه نشمک تنمو نمیدم به تو منققارونام که تو جمعا 

 باشنیدن این تینه یاد نشمک بردیا تو استدیو افتادمقق
 نشمک!

 نشمک!-نتونستگ جلو دبنمو بگیرم و بل افتگ
 و بمزمان با نشمنه هودم یه نشمک دیگگ شنیدمققق
 بردیا داشت سوالی به جم  نگاه مینرد تانظرشونو بگن

 !!!!مرسی تفابگ!!!!!!!!!
 امیر وشایان موافم بودنقققبیتگ که نشاش دودو میزد ار هواب!

 دروای  کسی حال نداشت مخالفت کنه!!
 با تموم شدن کار و انتخاب اسگ آبنک پاشدیگ که بریگ بخوابیگقق

بیت رفت ال  تشک منو اورد و براهودشگ ار تخت شایان تشک و پتو و بالش 
 برداشتق

 میخواستی مهمون دعو  نننیو در جواب اعتراض شایانگ اف 
شتگ رو بالش و  سرمو اشا تو اون هونه کال با کمبود رهتخواب مواجه بودیگقق 

 نشاموبستگققبفته ی که میومد آهرین بفته ی مدرسه بودقق
 ینی یه بفته تا امتحانا  نهایی ویت داشتگ!!!

 فق  امیدوار بودم که درسی رو نیوفتگققنمره ی باال بخوره تو سرمق
 برمیگشتگ هونهقققنمیدونگقققفرداقققپس فرداقققباید 
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 ولی دیگه بیشتر ارین موندنگ درست نبودقق
 نند دیقه بعد بابمین فنرا هوابگ بردقق

اون شتتب دودل بودم بین براشتتتن به هونه یا نند رور بیشتتتر موندن!!!دودلی و 
 شک اابی هیلی هوبهقققق

و میخوای ینیشتتو  دودلی ینی بنور یه ستتری نیزایی بستتتت که برا  مهمه
 انتخاب کنیققق

 ولی ویتی رد میدیققق
 بی حس میشیققق

 سرد میشیققق
تهققدیگه انتخاب  فایی میوف نداره نه ات فاوتگ میشتتیقققدیگه برا  فریی  بی ت

 کردن برا  ابمیتی ندارهقققبرنه پیش آید هوش آیدققالبته هوش که نه!
ه بودمقققکه شتتک ننرده منگ ماه با بود که انتخاب ننرده بودمققکه دودل نشتتد

 بودمقق
 کفشای پاشنه بفت سانتی یرمزمو میپوشگ و میرم جلوی آینهقق

 به نهره ی بزک کرده ی هودم هیره میشگ وققبه
 بمون پورهند بمیشگیقق

تا کی میخای هودتوقققنشتتای هالی ار روحتوقققصتتور  رنک پریدتوقققلبای 
 سردتوقققریر این میناپا یایگ کنیب

شه و تو یه آدم  ضعیفیققیه آدم که حتی نمیتونه ویتی رمین میخوره پا بدبخت و 
 لباسشو بتنونه و دوباره راه بیوفتهقق
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 حوصله ی حرفای مسخرشو ندارمقققتو تمام این رورا فق  سررنشگ کردهققق
آوین باور کن میتونی براردی به بمون رورای بیخیالیتقققبمون رورایی که با 

 و دایور  مینردیققیه بدفون تو اوش کل دنیار
 فق  کافیه بخوایققفق  کافیه این یرد هوابای لعنتی ار شبا  حش  شنقق

 بهش پورهند میزنگققبقول هلسه"میشناسمش اسمش امیده
 واسه دروغای اونه پابام بمش دو یده"

ااه رمزمه میشه:  تینه بایی ار بمین ترک میاد توذبنگ و ناهودآ
 دلگ ارفته باید براردم

 باید براردم دلگ شینسته
 باید براردم 
 باید براردم 

 به
 دهتری که بیچنسو نداش!تنک نمیشد دل بیچنسی براش!

 ارم میگرفت ار دردش با درهتا
 دردی که میداد پوستشو هراشقق

 "ینی بود حفظش مینرد اونو یادش نبود اما حسش مینرد"
 ارتو جیبش درمیومد بدفون مچالهققق

 تنهاییاش بشه دق کنه دوبارهقققدم میگر  کز کنه دنار 
 نمیداد بو سیگار تنش

 رهگ نبود انقدر روراار تنش
 دهتری که ساکت نبودققق
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 آوینی که عاشم نبودقق
شنام رو اونه م افتاده بودو پاک کردم و  شمی که ردش بمراه ا سیابی ه  ن

 رفتگ بیرونق
 آرتا تو جیلی امگراند مشنیش منتظرم بودقق

 اشتگ فق  امیر هونه بودقشنبه ار مدرسه که بر
 دلگ بدجوری ارفته بودققنمیدونگ نراقق

 دلگ میخواست بیشتر اونجا بمونگ ولی نمیشدقق!
با امیرنابار هوردیگ و من رفتگ تو اتاق بردیاققالبته تو این نندرور شده بود اتاق 

 مشترک منو بردیاقق
شد و جز دود شنیده نمی سنو  تو اتایش نیزی  شبا جز  یگار س بردیایی که 

 نیزی دیده نمیشدققق
شون تنها  شه بابا شه این بودکه هیرناکن و نمی صور من ار جنس مشکر بمی ت

 موند وااه پیششون باشی حتما یه کرمی میریزنقق
ولی تو این دوستتته شتتبی که مهمون اتاق بردیا بودم کونینترین نیزی ارش 

 ندیدمققحتی بغیر ار ویتایی که کار داشت بابام حرفگ نمیزدقق
شتگ این  سرابود و دلیل این که بامن کاری ندا شاید بردیام عین بقیه پ نمیدونگ!

 بود که ارم هوشش نمیومدقق
 آره احتماال بمین بودقق

 نون با سحر هیلی راحت تر ار من حر  میزد و ارتباب بریرار مینردقق
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هب حقگ داشتتتققار نیه من باید هوشتتش میومدبییافه و بینل معمولی و 
 لباسگ که به بیچ وجه ل*ک*تی یا جلب توجه کننده نبودب ساده مبتیپ و

 اهالیگ که حد و مررارو حفظ مینردم و کگ حر  بودم و ریادشوهی نمینردمب
 وایعا من نه جاذبه ای داشتگ که بردیا بخواد ارم هوشش بیادب

 بیچی : 
 یه دهتر عادی بودمققار بمینایی که پره تو شهر 

 اصال هاد نبودمق بمه دنبال آدمای هاصن!!!و من
 یه دفعه به هودم اومدم دیدم دارم ریپ نمدونمو مینشگقق

 ویتی میمئن شدم که بمه وسایالمو برداشتگ رفتگ رو تخت درار کشیدمقق
 میرمقق4ققبود3:20

 دلگ میخواست بردیا رو ببینگ بعد برمققق
 نرا باید بردیا رو میدیدم بعد میرفتگب :|

نده ار درونگ ید ار اونگ تشتتنر و معشر  -اف یه صتتتدای توجیه کن با نون 
 هوابی کنی بخاطر این نندروره که مزاحمشون شدیققق

 وایعا بمش بمینهب-ولی فنر کردم
 جوابی نداشتگقق

 بودق4:10نشمامو بستگ ویتی بارشون کردم
 کی هوابگ برد :|

 پاشدم رفتگ تو سالنققامیر اونجا نبودققرفتگ تواتایش
 ی نمیدونست که االن میخوام برمقبهش افته بودم امرور میرم ول

 شایان و بردیا اومدنب-
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 نهققنیورب-
 بیچققمیخام برم هونه هواستگ ارشون هدافظی کنگق-
 االنببببنخبره به این رودیب!-

دیگه هیلی موندم بستتهققبارم میام رو ستتر  هراب میشتتگ -هندیدم و افتگ
 نگران نباشقق

مامانت اینا مشنلی ندارن و ایر میر آوین تعار  معارفو بشاکنار ااه میدونی  -
 نمیدن نرا میخای بریب

 نه باور کن دیگه باید برم ریاد ار هونه دور موندنگ به ضررهودمه-
 آذین فردا میگه هودش یه بفته معلوم نی کجا و باکی رفته بودق

سری تنون داد و اف ضی  نی بگگققهود  بهتر میدونیققولی ااه -امیر نارا
 اری اذیت میشی برمیگردیارفتی هونه ودیدی د

 نشممگ-
 براشتگ اتاق بردیا و تختو با حسر  مرتب کردم!

شدقققولی یه  سفارش داده بود دلگ یجوری  سه من  ار فنر این که بربری اونو وا
حستتی ار درون بهگ میگف فنرای هوب هوب نننق رنک ردم آژانس وبعدم 

 لباسمو عوض کردمق
 رام آوردقققامیر کمنگ کرد و نمدونمو تا پایین ب

ضگ باباش بره پایینقققنرا  شیدم و آب دبنمو یور  دادم تا بغ نفس عمیقی ک
بغض کرده بودمبوایعا این رفتارای بچگونه ی هودمو درک نمینردمققشده بودم 
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عین بچه بایی که میرن مهمونی و انقد ار باری کردن با بمستتناشتتون لش  
 میننن تا نبرنشون! میبرن که موی  براشت به هونه پا مینوبن و اریه

 ماشین اومد وامیرحسین نمدونموصندوق عقب اشاشتق
 باباش دست دادم و هدافظی کردمقق

 نشستنگ تو ماشین مصاد  شد با سراریرشدن اشنام!
 نمیدونگ نه مراگ بودقق

 ویتی رسیدم دم هونه انگار میخواستگ برم پای نوبه ی دارققق
مد بارکردمقن نداهتگ و درو ید ا ونمو کشتتون کشتتون بردم تو با اکراه کل

 کنج آسانسورققق  آسانسورققدکمه ی طبقه ی نهارمو ردم و سرمو تنیه دادم به
 یبل ار این که در بسته شه یه هانومی اومد داهلقق

 نمدونو کشیدم کنار تا جابارشهقق
 باصدای تنراری اون رنه بخودم اومدم و رفتگ بیرونق

شیدم و با هودم افتگکلید انداهتگ و درو بار کردمقققنفس عمی یدوارم ام-قی ک
 کسی بجز آذین هونه نباشه نون یول نمیدم که دوتاشونو ننشگ 

کفشامو دراوردم و رفتگ داهلقققکسی نبودقققصدای آبنک آرومی ار اتاق آذین 
میومد و درشتتگ بار بودقققهونه کن فینون شتتده بود :|| آره دیگه کور  که بره 

 وسه رور نبودم!مرهصی بمین میشهقققهوبه فق  د
 بدون این که به نیزی ابمیت بدم رفتگ تو اتایگ و درو بستگقق

 ققلقه هونهقققبرکی کبیف کرده هودشگ تمیز کنهق
 حال نداشتگ وسایل تو نمدونو دربیارمققشوتش کردم یه اوشه
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لباستتمو عوض کردم و یه تیشتتر  و شتتلوار پوشتتیدمقققواال تو این هونه نادر 
 اریعربیگ سرکنی امنیت ند

افتادم رو تخت و بعده ینگ اوشتتی باری درحالینه داشتتتگ فنرمینردم واکنش 
 بردیا به رفتنه یهوییه من نیه هوابگ بردقق!

بعد با بمون یارو که اسمش شابرک بود شروع کرد حر  ردن و جز یاتو شرح 
 دادنققنوید و شایان و امیرم برار اابی نظر میدادنق

 بودقققاین سحر لعنتی نرا باید بمه جا باشه اهبه کل حالگ ارفته شده 
 ققیادم باشه دربارش ار ریر ربون امیر ینگ حر  بنشگق

ار ادامه ی بحث در بمین حد فهمیدم که یرار بود اون یسمتی که تو ایران ارفته 
 میشه تو یه جایی شبیه کارینوی اهتصاصی فیلگ برداری بشهقق

سر یه بمچین جایی  شایان تو رام ست  ست!فق  دو شتقق میگف عمومی نی دا
 افراد هاصی میرن اونجاققبیشتر هواننده با و شخصیتای اینجوریقق

 جا یح  بودببرامسر :|
 باید به مامان میگفتگ با دوستام میرم مسافر ققاونگ نی!وس  امتحانا

این برنامه با واستتته کی بسبب!ققآهه -ویتی بردیا منث کرد بلند پرستتیدم
 اره شروع میشه وققمیدونین که امتحانا د

ست میننیگ ارون نظر -بردیا ینگ فک کرد و افت شو با تایگ امتحانای تو  تایم
 اوکیهق

 ویتی بردیا میگف اوکیه ینی فنربمه جاشو کرده بودق
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شون اوش دادم و رور و تایگ امتحانامگ  صلگی به ادامه ی بحب صه با بیحو هال
 اون روراقافتگ که داستان رامسرو فیلمبرداری رو نندارن تو 

 بردیا پیشنهاد داد فردا راه بیوفتیگ که جمعه غروب براردیگق
یت  تا غروب و عه  به و جم به و پنجشتتن هارشتتن به عصتترو ن ینی ستتته شتتن
شگ نون  شته با شنل دا ستگ م شتققمنگ که نمیتون شنلی ندا سی م شتیگققک دا

 بخاطر من بمچین برنامه ی فشرده ای ریخته بودققق
حوصتتلگی ار بچه با هدافظی کردم و براشتتتگ بعد ار تموم شتتدن بحبا با بی

 هونهققیرار رامسر شده بود فردا ساعت ده صبحق
رو موده بدی بودمققهواستتتگ ینگ درس بخونگ ولی بیخیال شتتتدمققفارشتتو 

 نداشتگق
 شانسی یه کتاب ار کتابخونه ی کونینگ برداشتگ و پانیدم رو تختق

 معجزه ی صمیمیت!
 اب  بمسران و اینا بودققاو یسقققارین کتابای رابنمای رو

 با نیش بار بارش کردم و شروع کردم هوندنقققققققق
 ویتی هسته شدم اوشه ی باالی صفحه ای که توش بودمو تا ردم و کتابو بستگق

عجب کتابی بودقققکلی تننیک شتتوبر داری و رفتارصتتحیح با بمستتر یاد 
 ارفتگقق 

 اوشگقاشاشتمش پایین تخت و بدفونموبرداشتگ انداهتگ تو 
 یادم افتاد به مامان رنک بزنگق

 تلفن هونه رو برداشتگ و شماره ارفتگق
 بعده ننتا بوق ضعیف برداشتق
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 الو-
 الوققسالم مامان هوبیب-
 سالم مرسی توهوبیبنخبرب-
 بیچ سالمتیققاونجا نخبرققببابا هوبهب-
 اونگ هوبه-
 مامان رنک ردم بگگ من فردا میخام با دوستام برم جایی-
 هبققب-
 بیچی دیگه بمین!-
 کجاب-
 رامسرققدو سه روره م برمیگردمق-
 مگه امتحانا  شروع نشدن!-
 نه شنبه اولیشهقق-
 آبانقهیلی هب بروقققماشین دارنب-
 آره با ماشین هوابر بزراه ی ینیشون میریگق-

ل*ب*مو اار ارفتگققبدم میومد دروغ بگگ ولی نمیخاستتتگ آتو بدم دستتتشتون 
 هالی ببندمق پس مجبور بودم

 باشهققپول داریب-
 آره ینگ ار پس اندارم برداشتگق-
 باشق-
 هبققدیگه کاری نداری مامانب-
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 نه هدافظ-
 هدافظق-

 این منالمه ی کوتاه یه دیقه ای نهایت صمیمیت منو مامانگ بودقق!
شتگ و با  شت آالرم اشا ساعت ب شتگ رفتگ اوشیمو رو شام هوردن ندا میل به 

 بربگ هوابیدمقبزارجور فنر دربگ 
 ویتی ساعت رنک هورد انگار فق  پنج دیقه ار رمانی که هوابیدم اشاشته بودق

 با نشای نیمه بار پاشدم و رفتگ دشوییق
صور  جلدی پریدم بیرون و  ستن  ش بعد ار انجام عملیا  تخلیه و مسواک و 

 نایسارو روشن کردمققق
 هونه بابا!ایال یه صبونه ای بخوریگققسوت تغشیه ارفتیگ تو این 

رفتگ اتایگ و ضتتمن این که موبامو با کش میبستتتگ فک کردم وستتایلمو تو نی 
 بریزم!

 سه دور کشو دور موبام پیچیدمققسفت شد و موبامو کشیدقق
 نمدونبب!اممگ نه واسه یه سفر دوسه روره هیلی بزراه!

شلقپس نه  سفته دو دور  سه دور  شدقققابهههه مزهر   شل  دو دورش کردم 
 کنگب!غلیی 

 یه کوله ی بزرر داشتگققباید ار تو کمد درش میاوردمق
 کش مورو با حرد ار دو طر  کشیدم تا ینگ شل شه و بشه سه دور پیچیدشق

 یهو رار  پاره شد!
 لعنتیییییی

 دیگه کش مو نداشتگقق
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با حرد بقایاشتتو پر  کردم تو ستتیل آشتتغال و رفتگ ستتراغ کمد تا کوله مو 
 دربیارمق

پیداش کردم اشاشتتتمش رمین و تند تند لباستتامو تا کردم  بعده ینگ اشتتتن
 اشاشتگ توشق

 این موبای لعنتی رو نینار مینردمب!
ویتی کار جم  کردن وسایلگ تموم شد رفتگ تو آشپزهونه و واسه هودم یه نای 

 ریختگ با سه نارتا لقمه نون پنیر هوردمق
 مل و یه رژ بلوییریاد ویت نداشتگقسری  حاضر شدم و باکرم پودر و ینگ ری

 ینگ ییافه ی نلغور اول صبحمو درست کردمق
 موبای فر مسخرمگ انداهتگ یه طر  تا رو اردنگ نیوفته و اعصابمو بهگ نریزهق

کولمو برداشتتتگ و با یه نگاه ستترستتری به کل اتاق برا این که نیزی جا نمونده 
 باشه(بیرون اومدمق

 باید به آذین میگفتگب!
ته بودم بابگ حر  نزده بودیگ پس ترجیح دادم نیزی نگگ  ار ویتی براشتت

 بهشققمامان بهش میگفت دیگهق
 ار هونه درومدم و رفتگ سرهیابون و واسه یه تاکسی دست تنون دادمق

 بودق9:40ویتی رسیدم دم هونه ی پسرا ساعت  
 رنک ردمقققینی بدون پرسیدن درو رد و رفتگ باالقرنک واحدو ردمق

 ققشایان درو برام بار کرد
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ستتالم کردم و رفتگ داهلققامیر تو آشتتپزهونه بودققنوید پای لپتاپ بود و بردیام 
 داشت با موبایلش حر  میزدق

 به جم  سالم کردم و رفتگ آشپزهونه پیش امیر
 هوشگل کردی!هبریهب-طبم معمول مشتشو به مشتگ رد و اف

 نبابا نه فاریهقق!مث بمیشه مق-نشامو ارد کردم و افتگ
شتن دنبال یه نیزی امیرینگ دیگ شغول ا شونه ای باال انداهت و م ه نگاکرد و 

 شدق
بار -یبل ایننه بخوام بپرستتگ دنبال نی میگردی بردیا اومد توآشتتپزهونه و اف

نی اگ کردی اسنلب اینجا اسنل منظور پرنده ی اسنله بمونی که یه مد  
 طوالنی غشا جگ میننه بد یادش میره غشاشو کجا اشاشته(

ان جنابعالیگ شتتنقل شتتنقل بمون پرنده ایه که غشاشتتو میده استنل دنبال لیو-
 براش نگه داره(

 لیوانگ مگه اگ شدهققب!-بردیا پوکر شد و افت 
 نه پققپلشتگ دارم دنبال یچی که اگ نشده میگردم -

 بردیا عصبی افت
کدوم هالتوری به اون المصتتب دس میزنه که اگ شتتهققده بار افتگ رو لیوان -

 نریدقمن اسنی 
 امیر حسین پوفی کرد دوباره شروع کرد دور هودش نرهیدن

 بردیام درحالینه عین کنیزحاج بایر غر میزد ار آشپزهونه رفت بیرونق
 رفتگ تو سیننو یه نگا بندارمقق

 نیزی جز یه یابلمه ی کبیف در بسته اونجا نبودق
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 درشو برداشتگقق
 رکی:|

 لیوان اونجا بود که 
 امیر تولد  کیهب-من

ما هورده تعییل شتتتدیا تو این -امیر کالفه و ستتردراگ اف به تن  توام تنت 
 ایرودار تولد منو میخای نینا

 بگو تو-
 مرداد-
 اوکی یادم باشه برا  یه عصای سفید بگیرمق -

 و بمزمان با این جمله لیوانو ار تو سینک دراوردم
 تو هوده دیوید کاپرفیلدی دهترققمن شص بار اونجارو اشتگ-

 ردم و یه ژست ارفتگ که مبال آره من اینناره م لبخند
 کگ کگ وسایلو برداشتیگ و رفتیگ پایینق

 نوید ماشین آورده بودق
شایان رفت تو رانتیا پیش نویدققمن و امیرم رفتیگ تو اپتیمای بردیاققاون جلو من 

 عقبققق
 بردیام رانندای مینردقق

 یرار بود بقیه ار اول جاده بهمون بپیوندنقق
 سحر عنترم بود هدابهگ صبر بدهقاون 

 نوید به سارا افته بود تا یه جایی بیاد که ارونجا برش داریگق
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 لبخند ردم و ار پشت شیشه براش دست تنون دادمق
 دهتر هوبی بود ایال با وجود اون شاید تحمل سحر آسون تر میشد برامق

قققنه هودمونبا نشستن سارا تو ماشین نوید شایان پیاده شد و اومد تو ماشین 
 با فربنک!

به بیرون هیره شتتتده بودمو بمراه آبنگی که داشتتتت پخش میشتتتد  ار پنجره 
 میخوندمق

 بودقd2امیر علیio umآبنک
 قd2بردیا میمرد واسه امیرعلی

بمیشتته ویتی میخواستتت واستته هودش یچی بخونه رپای اونو میخوندقققمنگ 
ااه ویتی فهمیدم بردیا دوستتش داره آبنگاشتتو  دانلود کردم و انقد اوش ناهودآ

 دادم تا حفظ شدمقق
میدونستتتگ بردیا که هودش تو کارش نامبروانه ااه کاره ینیو تحستتین کنه ینی 

 اون شخص فوق العادسق
تا ننددیقه دیگه  به شتتتابرک اونگ اف  به اول جادهققامیر رنک رد  رستتیدیگ 

 میرسنقق
 بردیا عینک دودیشو برداشت رد نشمش و رو فرمون ضرب ارفتق

 استایلت تو طحالگ ینیققق
 نند دیقه بعد پرادوی شابرهگ به ما پیوستق

توی ماشینو نگاه کردم یه پسره داشت رانندای مینرد شابرک جلو نشسته بود و 
 سحر و یه پسر دیگگ عقبق

 دهتره ی هز و هیل جوری ییافه ارفته بود انگار بمسر لویی شانزدبمه
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یتونستتتی بفهمی این بود که یه آدم ار آرایش موبا و صتتورتش تنهانیزی که م
 عقده ایه!بمین

 کالفه نگامو ار ماشینشون ارفتگقبه من نه اصالققنرا دارم جوش اونو میزنگب!
آوین به هدا بخوای سفرو بخاطر این دهتره به هود  -صدایی ار درونگ افت

پانه  تانلت یشتتر مخت ار دریچه ی پیلور  ب کوفت کنی ینی میزنگ تو فون
 بیرونق

 امام این صدای درون من نه علمی حر  میزنه =|یا 
فق  نمیدونگ فونتانل مالج( و یشر مخ نه ربیی به پیلور ینی ار دریچه بای 

 دستگاه اوارش(داره!ب
 صدای امیر باعث شد ار افنارم بیرون بیامق

 بقیه بچه با نی پسبشابرک که فق  حامد و سروش و سحرو آورده!-
 میان میبگ امرور یجا دیگه کار داشتق آره سری بعدی فردا صب-بردیا

 امیر سری تنون داد و ار پنجره به بیرون هیره شدق
یه رب بعد شایان جاشو با امیرحسین عوض کرد تا صندلی جلو رو بخوابونه و 

 بخوابهق
 امیر اومد عقب و منگ که هوابگ ارفته بود کگ کگ ولو شدم رو شونه ی امیرق

 د واسه هوابیدنقشونش هیلی پهن بود و جون میدا
 منگ که تو ماشین میخوابیدم بیدارشدنگ با هدا بود

 نمیدونگ نقد ار هوابیدنگ اششته بود که ینی سرمو تنون دادق
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سرم   شونه ی امیرو ریر  ستخون  شدمققا سته ینگ جابجا  شگ ب بمونجوری ن
 حس کردم!نه الغر شد یهو ابمیت ندادم و دوباره هواب رفتگق

 رو سرم اشاشته شد و یه بوی آشنا پیچید تو بینیگقق یهو احساس کردم یه سر
نداشتتتگ هودمو جم  و جور  حال  مد ولی کستتتل بودم و  گه هوابگ نمیو دی

 کنگققنندثانیه بعد تقریبا بشیار شدم و نشامو بار کردمق
سرش رو  شونش بود و  سرم رو  سته بود و  ش با دیدن بردیا که جای امیرکنارم ن

 سرم کپ کردم
 عقبببببکی اومده بود 

وااای هاک تو فونتانلگ ینی این بمه مد  پرو پرو ولو شده بودم رو کت و کول 
 بربریبببب

 وول نخورق-ار شوک درومدم و هواستگ سرمو ار شونش بردارم که افت
 این نه بهش هوش اششته :|

 نانار تو بمون حالت موندم ولی هیلی معشب بودمقق
 میپوکهقبعد ار نند دیقه دیدم دیگه اردنگ داره 

 سرمو آروم ار ریر سرش کشیدم بیرون و اشاشتگ رو شونگقعیرش
 بینیمو پرکرده بودققق

لعنتی مارک این ادکلن المصتتبت نیه آههقققپس نرا من ادکلن میزنگ بوش 
 نمیمونهق

تو دلگ داشتتگ به بربری و ادکلنش بدوبیراه میگفتگ که صتدای هنده ی ریز ریز 
 امیرو شنیدمق

 نته -م و افتگار آینه نگاش کرد
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شاره کرد و با یه حالت مچگیرانه ای بهگ نگاه  شن من و بردیا ا شگ به پوری با ن
 کردق

 هجالت کشیدم و درحالینه میخندیدم رومو سمت پنجره کردمق
 د پاشو لندبور آبرومونو بردی

ار طرفی دلگ میخواست پاشه تا بیشتر ار این تابلومون نننه و آش نخورده دبن 
 سوهته نشیگق

 ار طرفیگ یه احساسی تهه دلمو یلقلک میداد که بمونیوری بمونگق
تو کشمنش با هودم بودم که بردیا آروم سرشو ار روشونگ برداشت و با دست 

 نشمشو مالیدق
روم نمیشتتتد نگاش کنگقققاالن میگه عجب رویی داره دهترهقققهیلی ریلنس 

 لش رده رومن
ل مببت بجده انجام میدن ملت اعما-صدای درونگ ینی رد پس کله م و افت

ار بگ هجالت نمینشنققاونوک توی ریقو با یه سر رو شونه اشاشتن داری آب 
 میشی

ستان بودی که  ستو هیار  دس جنبونده بودی االن تو راه بیمار سر ما هاک تو 
 بری بچه ی بردیا رو بزاییققهاکقق

غه ا نه صیبابا این حرفا نیه صدای درون من میزنهقققدس جنبوندن و بچه و این
 ایه انصافنب!مگه من میخام بردیا رو مخ کنگب!!!!!!

مخ کردنبببتو ااه عرضتته داشتتتی دو ستته ستتانت نخ -صتتدای درونگ افت
 میدادی به طر !
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تو ایر و دار با صدای درونگ بردیا اوشیشو برداشت به شابرک رنک رد و افت 
 که یه رستوران درست حسابی پیدا کردن نگه دارنقق

 بودقصدای یار و یور شنگ منگ بلند شده بودققق1:30عتگ انداهتگنگابی به سا
 نند دیقه ی بعد امیر یه رستوران پیدا کرد و رد ب*غ*ل و شایانو بیدار کردق

بچه با پیاده شدن ولی من پام بدجوری هواب رفته بود و لمس شده بودقققبردیا 
 نرا پیاده نمیشیب-سرشو آورد پایین و افت

 پام هواب رفتهق-
سادم کگ کگ پام به د شگققنند ثانیه که وای شو آورد جلو و کمنگ کرد پیاده  ست

 حالت اولیه براشتق
 درس شدب!-

 سری تنون دادم و شالمو درست کردمق
 ماشین نوید و شابرهگ رسیدن و ردن ب*غ*لق

 بچه با جلو اومدن و شروع کردن سالم احوال پرسی و دست دادنق
 یادش رفت با من دست بدهاون سحر بدبختگ انقد بل بود 

 ولی هوب پسرا رو آنالیز و اسنن کردق
 بمگی رفتیگ داهل و یه میز بزراو انتخاب کردیگ ونشستیگق

 من وس  بردیا و امیر حسین نشستگ و روبرومگ شابرک و نوید بودنق
 پیشخدمت اومد و به بر دو نفر یه منو دادق

شت بگ بردیا و من نمیدون شون نگاه کنار من بگ امیر منو دا ستگ باید با کدوم
 کنگ!

 امیر به سمت ب*غ*ل دستیش که سروش بود هگ شد و من موندم با بردیاققق
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 معشب هودمو ینگ به سمتش کشیدم و اونگ منو رو به طرفگ کج کردققق
نند ثانیه بعد ار بایالی پلو با مابیچه"و یزل آال" و ستتلیانی"بایی که به اوش 

 انتخاباشونو کردنق میرسید میشد فهمید که بچه با
 انگشت بردیا ینگ رو منو باال پایین رفت و رو برر"نشستق

 دوتا بررقققبومب!-
 ای جان اصن تو بگو نیمرو سوهته کیه که بگه نه!ب

 این جمله رو کدوم هری ار درون من افتبببببب
شعورم ه  و  صدای درون بی سری به عالمت موافقت تنون دادم و برای اون 

 نشون کشیدمق
 شخدمت اومد و سفارشا رو ارفتقپی

 بحث کگ کگ رفت حول محور موریک ویدیوققق
 موبایلمو دراوردم آنتنش پر بود!

 ببخشیدی افتگ و ار سر میز بلند شدم و رفتگ بیرونق
 شماره ی بیتو ارفتگققق

 جانگب-
 سالم بیتققنیوریب-
 سالم عزیزم ممنون حالت نیورهب-

 مودبانه صحبت مینردبجاااانننننببباین بیت بود که انقد 
 کره مرغ کجایی اینجوری لفظ یلگ میحرفیب-
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شوبر هالگ به رحمت هدا رفته - شی الگققحقیقتش من  سالمت با یربونت 
 االن تو مراسمگق

 تاره به صدابایی که نشون میداد دورو برش شلوغه دیت کردم!
بایی عمر - عه  هاک یبر تو یامررتشقایشتتتاال بر نی  هداب عابآهی  عه وای

 بارمونده باش باشهقققایشاال یسمت توام بشه الگقققایشاال غگ اولتون باشه
 این نرتو پرتا رو میگفتگ تا وس  مجلس بخنده آبروش بره و من حال کنگقق

فت نده ا که معلوم بود داره میپوکه ار ه یت  مارم -ب گان شتت هدارفت ممنون 
 بیامررهق

 فحش دادنبعد انگار که ار جم  اومده باشه بیرون شروع کرد 
 الهی بمیری بورینه داشتگ منهدم میشدم اون وس ققهدا ار  نگشره -
 مبلن شوبرهالت فو  شده عین اسب شیهه مینشیب-
ولمون کن توروموال اون بنده هدا دیگه این آهریا برستتال به میراف فربنگی -

 رشوه میداد که نیان ببرنش بشارن موره آثارباستانی
 این روانی به بیشنی رحگ نمینردقدلمو ارفته بودم ار هندهققق

شایان - سر  شدی  سفرم هراب ن ست تو این  بابا دیدم نن روره هبری ار  نی
 بدبخت افتگ بزنگگ یه هبری بگیرمق

نه بابا شتتوبرهالمگ فو  نمینرد نمیتونستتتگ بیام اون شتترکت لعنتی اصتتن -
 قمرهصی نمیده بمین یه صبح تا رهرم با کلی پانه هواری و بدبختی پیچیدم

اووووه حاال انگار کارهونه غنی ستتاری اورانیمه یه شتترکت تبلیغاتی که این -
 حرفارو ندارهققق

 حاال اینارو بیخیال حواست به شایان باشه مخش نننناققق-
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نه بابا اون بنده هدا اصن تو این فارا نیست تو حواست به هود  باشه مخت -
 نننن

 و بعد هدافظی کردیگقینگ دیگه با بیت نر  و پر  افتیگ و هندیدیگ 
 اوشیو یی  کردم و براشتگ داهل رستورانقققق

 رفتگ سر میزققمخلفاتو آورده بودن!
شمگ  شنوک بردیا رو ار اوشه ی ن ستگ نگاه کنجناوانه و م ش شتگ مین ویتی دا

 دیدمق
 لبخند شییانی ای ردمققبدنیست ینمگ تو بمونی تو آمپاسه کارای من

 ه مشغول شدنقنند دیقه بعد غشارم آوردن و بم
ستترمو انداهته بودم پایین و آروم و بی حر  بدون این که به ستتوستته اومدنای 
ستتحر توجه کنگ غشا میخوردم که دیدم بردیا مایوستتانه داره به غشابای رو میز 

 نگاه میننهق
لیمونادا رو رو بوا ردن -پرستتشتتی نگاش کردم که انگار متوجه شتتد و افت

 هالتورا 
غشا  یدم و  ند عه ه جه یه دف لب تو که هیلی ج نه جوری  ته  ید الومقققالب پر

 کنه!آروم آب دبنمو یور  دادم و رفت پایینق
درحالینه بمونجوری میخندیدم لیمونادمو دادم به بربری و بهش یه نشتتمک 

 ردم
شابه  شمنمو با ینی ارون لبخندای نادرش داد و لیمونادو ارفت و نو جواب ن

 مشنی هودشو برام اشاشتققق
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 ت رسد نینوست!برنه ار دوس
س  شو انداهت و شو بشار الی دفتر -صدای درونگ بار هود آربهههه برو بیری

هاطراتت بنویس بردیا نوشتتابشتتو با من عوض کرد با این فرمون پیش بری این 
 بچه دارم میشه تو بنور تو فار لبخندای نادرشی

 آهه تو حر  نزنی کسی میگه اللیببببببهف کن بشا غشامونو بخوریگ باو
شدم و به این  شغول هوردن بقیه ی غشام  دیگه به نرتو پرتاش اوش ندادم و م

 فک کردم که بردیا ار رور اول نقددددد تغییر کرده و بهتر شدهقق
 رور اول با یه من عسلگ نمیشد هوردش!

با این فنرا غشامو تموم کردمقبقیگ غشاباشون تموم شده بود و داشتن تهه ساالد 
 ردنماستو مخلفاتو درمیاو

صن برام مهگ نبود که  سه تجدید آرایش ولی من ا شویی وا سحر رفتن د سارا و 
 رژم پاک شده باشه یا ریملگ ینگ ریخته باشه!

بردیا بلند شد و ضمن رد کردن تعار  پسرا واسه حساب کردن رفت تا صور  
 حسابو پرداهت کنهق

 دقشحیف مزنه دستگ نبود وارنه حساب مینردم ببینگ دییقا نقد پیاده 
شدیگ که  شنر کردیگ و بلند  شتن بمه ار بردیات سحر برا سارا و  ویتی بردیا و 

 دیگه رف  رحمت کنیگق
پرسنل رستوران که انگار تاره بچه بارو شناهته بودن با نهایت احترام بدریمون 

 کردنقق
 فک کردم ااه منگ تا نندماه دیگه عین اینا معرو  شگ نینار میننگب!
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شدم که تو هیابون راه برم رار  و رور  ملت هب طبیعتا اونقدی معر و  نمی
 بریزن سرم عنس و امضا بخوان

ولی هب تا اون حد شتتهرتی که میتونستتگ داشتتته باشتتگ ار نظرم اوکی بود و 
 مشنلی ایجاد نمینردقققشایدحتی جالب و بیجان انگیزم میتونست باشهب!

مونو ا جابامث یبل میشتتینید ی-ویتی ار رستتتوران بیرون اومدیگ ستتروش افت
 عوض کنیگب

 وای نهههه عوض نننییید سحر بیاد تو ماشین بردیا یول نمیدم رنده بره بیرونقق
 شایان و امیر افتن بمونجوری بشینیگ و هداروشنر بقیه م مخالفت ننردنق

 بردیا رفت پشت رل و امیر عقب پیش من نشست و شایان جلوققق
 یگقبساب تخمه و بله بوله رو دراوردن ومشغول شد

میدونستتتگ بردیاهودش موی  رانندای نیزی نمیخوره واستته بمین یه نیپس 
 برداشتگ و بردم نزدیک دبنشققق

 ویتی داشت نیپسو میخورد ار تماس ل*ب*ش با انگشتگ یه جوری شدم!
سته بودمقققوای  ش شتش ن شو ببینگ نون دییقا پ ستگ اردن ارون راویه فق  میتون

 گیرممممگ!!!هدانقد دلگ میخواست اردنشو اار ب
وایعا نمیدونگ نرا این حستتای جدید در رابیه با بردیا توم ایجاد شتتده بود ولی 
سفانه  شبختانه یا متا شایند بود و هو شت برام هو برنی بود و بر دلیلی که دا
باید اعترا  مینردم که بدجوری ارش هوشتتگ اومده بودو دوستتتت داشتتتگ 

 توجهشو جلب کنگققق!
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باری بود که نستتبت به یه پستتر بمچین حستتی  ار افنارم ترستتیدمقققاولین
سگ بی ابمیت بودن و اون معدود مشکر باییگ  سرا وا شتگ،تایبل ار اون اکبر پ دا

 که تو رندایگ بودن جنبه ی یه دوستو برام داشتن مث مهبد!
یا  نار مینردمببقول صتتتدای درونگ مخش مینردم  ید نی با حاال  پوووو ققق

 بیخیالش میشدم!ب
 که تو آینه جلوی ماشتتین -به تصتتویر نیمه ی باالیی صتتورتشنگاه دردکی ای 

 انداهتگق -افتاده بود
 ینی دوسش داشتگب!

 جوابگ آره بود : 
 شت دلمو باهته بودم!

 به کیقققب
 بردیا ملنیقققبیستو یک سالهقققفوق دیپلگ ربان انگلیسیققق

 هشتی!اردیبیه رپره تقریبا معرو قققیه استعداد هالص تو رپقققیه پسر تقس 
 حاالقققققق!

 میخواستگ بدستش بیارم یا نه!ب
تا  که  که میمئن بودم این بود  ها نیزی  به تن یدونستتتگقققایج بودمقققفق   نم

 هواسته نمیشدم هواستنمو ابرار نمینردمق
 کش اومدم و دست بردم به پخشققق

 نند تا آبنک عقب جلو کردمق
 این اومدققق

 شم ینی بشیقققکه فرق میننهب""بگو شده تاحاال البالی آدما عا



wWw.Roman4u.iR  146 

 

 آرهققق!بردیا فرق مینردقققق
 ولیقققآیا حس منگ عشم بودب!یاقققق

تا رسیدن به رامسر ینگ دیگگ نر  ردمقققاما این دفعه حواسگ بود که رو بردیا 
 ولو نشگ

سه این  سمت ویالیی که ار یبل وا شو ارفت به  سر بردیا اار سیدیگ رام ویتی ر
 دنقققنندرور اجاره کرده بو

 با دیدنش فنگ افتاد
 المصبقققیصربودققق

 در توصیف ریبایی و شنوبش برنی بگگ کگ افتگققق
سبز پر ار  ضای  سیه یه ف سفید و ساهتمون مجلل و هییییلی بزرر با نمای  یه 

 درهت و ال و ایاهقققفوق العاده بود!!!!
 ینگ هودمو جم  و جور کردم تا عین ندید بدیدا به نظر نیامق

 ه پیاده شدیگ و ماشینام رفتن تو پارکینکقدونه دون
 ینگ کش اومدمقققعجب بوایییییی!!!!

 وایعا اردیبهشته شمال با بهشت بیچ فریی ندارهققق!
 بقیه م مث من تحسین آمیز و ذوق رده فضا رو دید میزدنقق

 بردیا درو بار کرد و رفتیگ داهل ساهتمونققق
 زاینش بیچی کگ نشاشته بودن!انصافن داهلشگ معرکه بودقققتو معماری و دی

 یه سالن هیلییی بزرر و هوشگل با دیزاین سفید و ینمگ طالییقق
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شونگ تو طبقه باال  شیش تا ساهتمون دوبلنس بودقق دوتا ار اتایا طبقه پایین و 
 که با یه راه پله ی سفید هوشگل ار طبقه پایین جدا میشد بودنقق

 بیشتر نداریگ جلل هالم ما تو هونمون سر جم  سه تا اتاق
 سوالی که پیش میومد این بود که یرار بود با کی تو یه اتاق باشگب!

 سعی کردم با یه استدالل نشمی به نتیجه برسگق
 بشت تا اتاق بودق

 نوید و سارا که مسلما پیش بگ بودنقق
 بفت تا اتاق میموند و بشت نفر

یه یه میتونستتتن برکدوم  تاق بق یه ا اه دونفر میرفتن تو  تاق داشتت ینی ا ته ا
 باشنقققپس اوکی بود

به سمت امیر رفتگ و درحالینه نایلون توی دستشو میگرفتگ افتگ:امیر اتاق من 
 کنار تو باشه باق

 باهنده سرتنون داد و رفت در ینی ارون دوتا اتایو بار کردق
 او یس دونفره س-

ستخونی و  سرمو کردم داهلققعجب نیزی بودققیه اتاق بزرر با ترکیب رنک ا
 کرم و شنالتیقق

 رنگاش با بگ بارمونی جالبی داشت!
 تو اون ینی اتایگ فضولی کردم

تاق  ته کونینتر ار ا یب بلویی و آجری!الب با ترک جام دونفره بودقق خت اون ت
 اولیققق

 هواستگ بیام بیرون که امیر کوله مو آورد و داد دستگق
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 منو بردی اتاق ب*غ*لیه ایگ توام اینجا باش-
 ایول!-ارفتگ و با ذوق افتگکوله رو 

مارو  تا  به رفیقش و اونگ اومد بیرون  یان رنک رد  یدیگ اونجا شتتتا ویتی رستت
میخوردقققهودشتتو 28/9رابنمایی کنهقققیه پستتر درشتتت و بینلی بودققبهش

 آریا معرفی کردقق
 انگار باشایان هیلی جور بودن!رفیم فاب و ایناققق

 رفتیگ داهل کارینوققق
سالن هیلی بزرر و پرررق و برق که تاحاال یه بمچین ج ایی نیومده بودمقققیه 

انتهای روبروییش میخورد به یه کافی شتتتاپ هفن و یه بار هیلییییی بزرر با 
سالن دیگه که  سمت نپش میخورد به یه  شیدنیققق شراب و نو سام  انواع و ای

 ربعدا فهمیدم سالن بولینک و بیلیارد و پینت باله و سمت راستش یه جایی پر ا
دستتتگابای باری مختلفقققارینایی که میتونستتتگ یستتگ بخورم حتی کار با 

 ینیشگ بلد نبودم!
فنر مینردم فق  بمیناس اما آریا بدایتمون کرد به ستمت یه اتاق دیگهققرفتیگ 

 داهلققیه سینمای اهتصاصی بود!
 او مای ااد هو یه استخر و سونام میزدین تنگش کامل میشد دیگه!

ضیح دادن و محو جبرو  کارین شروع کردن به تو شابرک  وعه بودم که بردیا و 
 برنامه ریختنققق

 پس یه بار دیگه ار اول میگگق-شابرک
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سگ آبنک   سگ اروه و ا شون ا ستنقققجلو ش اولش آوین و بردیا و امیر و آتنا ن
 روشن میشهققق*پس اسگ دهتری که یرار بود بابامون باشه آتنا بود!ب 

شی صحنه ش کار بعد امیر و آتنا تو ما شینققهودم رو  ننقققققیه نما ار بیرون ما
 میننگققق

 بعد تو یه فضای بار بردیا جلوی آوین وایساده دستشو ارفته وداره میخونه قق
 *وای هداااا پس کی میرسید اون لحظهققب!

بعد اینجاش تو کارینو در حال باری کردن ارفته میشتتتهقققققنن بار دیگه اون 
 تا اینجا کا ق فضای بارو نشون میدیگ

 تینه ی بعدی رو که تو آب ارفته میشه کاری باباش نداریگ نون واسه دوبیه
بل  یا رو م با تگ بنفش آوین و برد تاق  یه ا کارینو تو  باره برمیگردیگ  عدش دو ب

 نشستن و آوین تینه ی هودشو لب میزنه
 یسمت بعدی بردیا تو ماشینه و میخونه

 تو لیمورینن واسه دوبیهققدوباره این یسمت که امیر و بردیا 
شو  شی بعد دوباره تو کارینو داهل بمون اتاق بنفش بردیا میاد نزدیکق آوین او

 میبره باال و درحالینه بردیا داره اونشو میب*و*سه عنس میگیرهقق
 لعنتییییی برویت به اینجاش میرسید من جیشگ میگرفت!

 ه کارتعییل میشهب!آهه اینگ شد ایده واسه موریک ویدیوبحاال منو ماک ننن
 نه که توام هیلی بد  میاد-صدای درونگ افت

 ادامه حر  شابرک نشاشت جوابه صدای درونمو بدمق
و بقیشتتگ تقریبا مال دوبیهقققفق  تینه تینه داهلش بستتته بایی که تو کارینو -

 میگیریمو میشاریگق
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 اوکیب!
 قبمه افتن اوکی وشروع کردیگ ینگ کارای ابتدایی رو انجام دادن

ریستتته بای بنفش اون اتایو ردیگ و نراغای کونینی که یرار بود اول موریک 
 ویدیو روشن شه تا اسگ اروه و اسگ آبنگو نشون بده رو نیدیگقق

ما کار هیلی سختی نداشتیگقققنون یراربود ویدیو ارکنار بگ اشاشتن و مینس 
راشو داشتیگ گبسته بایی با تایگ هیلی کگ تولید بشه کارما که دروای  نقش باری

 هیلی آسون بودقق
کار اصتلی رو ستارنده ی ویدیو مینردقققمخصتوصتا با تزا و ایده بای عجیب 
غریبی که بردیا داشتتتقققو البته میمئن بودم بمین تزا و ایده باش ویدیومونو 

 هاد میننهقق
بعد ارین که کارمون تموم شد رفتیگ سمت میزو صندلیایی که نزدیک بار بود و 

ریا به ینی ارون پستترا که یجورایی نقش بمون اارستتون هودمونو نشتتستتتیگققآ
 داشت افت نند تا باتل ویسنی و شامپاین و شراب بیارهققق

شروب بمراه شگل م نندتا جام   اونگ اطاعت کرد و نند ثانیه بعد باتالی هو
 رو میز بودن!

 المصب نمیشه اینا هالی شد بدیشون من ببرم هونمونبهیلی نارن
 این که حر  میزدن پینشونو ار نوشیدنی دلخوابشون پر کردنقق بچه با ضمن

سمت من ار  و منگ با این که میمئن نبودم میخوام  صفه رو به  بردیا یه جام ن
 بخورم یا نه جامو اردستش ارفتگ و ریر نشمی نگابی به امیر انداهتگققق
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میخواستتتگ ببینگ حجت االستتالم والمستتلمین امیرحستتین نه فتوایی صتتادر 
 فرمایندمی

امیر که متوجه نگاه ریرریرکی من شتتده بود آروم ستتر تنون داد و دور ار نشتتگ 
 بقیه اشاره کرد که کگ بخورمقق

 منگ نامردی ننردم و بمشو بلعیدمقق
البته مزه ی تلخ و ازنده ش اذیتگ کرد ولی افتگ حاال که دارم میخورم ایال ینگ 

 بیشتر بخورم شرمنده ی معدم نشگ :|
ه اششت حس کردم ینگ حالگ عوض شدقققنه که مست شگ اما یه نند دیقه ک

 حس سبنی و بیخیالی داشتگقق!
 ینگ دیگه موندیگ و بعد پاشدیگ که براردیگققق

فت مد نزدینگ و ا یا او هدافظی مینردن برد یا  با آر با داشتتتن  چه  -ویتی ب
 هوبیب

 نیورب-سوالی نگاش کردم و افتگ
 بیرونققبا افتنه یه بیچی"ار کارینو رفت 

سرم ایج میرفتققنقد من بی جنبه م!آهه کی با یه ایالس حالش عوض  ینگ 
 میشهببب

 سعی کردم تا تابلو باری درنیاوردم بدون جلب توجه برم تو ماشین بشینگق
 بقیه م اومدن و به بمون ترتیب یبلی تو ماشینا نشستیگ و براشتیگ هونهق

ماشین میتونستگ راحت صدای موجا ویال نزدیک دریا بود و موی  پیاده شدن ار 
 رو بشنومقققدلگ میخواست برم لب دریا اما نون شب بود تنهایی میترسیدمققق

 امیرققبریگ لب ساحلب-رو به امیر افتگ
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امیر که آثار هستگی به وضوح تو صورتش مشخص بود یلنج اردنشو شنوند 
 بشار فردا صب بمه بابگ میریگققباشهب-و افت

یگه اصرار ننردم که بخواد تو رودرواسی ایر کنه و مجبور سری تنون دادم و د
 شه بابام بیادققق

سر  نگابی به  ساهتمون و منگ با ح سمت  شایان راه افتادن به  بردیا و امیر و 
 دریا انداهتگ و دنبالشون رفتگق

بچه با شام سفارش داده بودنقققسحرهودشیرین غشابارو تو ررفا میریخت و 
اینایی که یه مسئولیت مهگ دارن اینور اونور میرفتقققار  تزیین مینرد و بی عین

یا  با برد ته بود ار طرفیگ داشتتتگ حرد میخوردمقققهیلی  ندم ارف طرفی ه
 صحبت مینرد

 به احترام سارا پاشدم و ینگ تو نیدن میز کمک کردمق
 ویتی بمه نی آماده شد سحر بل رفت پسرارو صدا رد

 این سفر نزنگ این عنترو شتک کنگ فق قهداوندا یدرتی به من عیاکن تا تهه 
 بمه اومدن سر میز و شروع کردنققق

شقابگ و تا آهر با بمون  شتگ تو ب سوهاری اشا شتگ فق  ینگ  میلی به غشا ندا
 ور رفتگقق

سارا و سحر موندیگ و  بعد ار شام پسرا رفتن سالن باال بیلیارد باری کننقمن و 
پ ردن با سحرو نداشتگ پیچیدم ارونجایی که اصال حوصله ی بگ صحبتی و ا

 رفتگ اتایگقق
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حال بی ورنی و ستتتبنی رو داشتتتتگقققولی اصتتتال هوابگ  بنور ینگ اون 
 نمیومد!اوشیمو نک کردمققمامان رنک رده بودققق

 رنک ردم بهش و مختصربراش افتگ بداررهر رسیدم و حالگ هوبه و ایناققق
حتی عوض کردم و بدفون بعد ار یی  کردن تماس لباسمو با یه تاپ و شلوار را

 به اوش ولو شدم رو تختققق
 دورور آهر مدرسه م با بدبختی تموم شد و روردوشنبه تعییل شدم

شتتنبه ی بفته ی بعدش اولین امتحان بود و امتحانا  نهاییگ تو مدرستته برازار 
 نمیشد و باید میرفتیگ یه حوره دیگه

شب امتحان نیزی نمیخونگ پس یید برنامه م و ریزی النی رو رد میدونستگ تا 
 تصمیگ ارفتگ این نندرورو استراحت کنگق

  نه که بقیه رورای سال کاره دیگه ای انجام میدادم(
ار مدرستته که براشتتتگ افتادم به جون اتایگ و حستتابی جم  و جورش کردم تا 

 برای ریخت و پاشه درس هوندن آماده باشهق
یدیو  شتتتایان بهگ رنک رد و افت غروب برم اونجا میخوایگ درمورد موریک و

 بحث کنیگق
 ایده ش ماله بردیا بود و یرار بود منگ توش باشگ البته نه بیور هیلی واضح!

 نون بلخره دهتر بودم و ممنن بود مشنل پیش بیادققق
 دربمین حد میدونستگ و بقیشو امرور میفهمیدمق

 بشدار تنظیگ کردم و هوابیدمق 6بعده یه دوش نیگ ساعته روی 
** 
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صلواتی نبار عمه ی بردیا ساعت  شد درود و  شی بلند  شیش ویتی آالرم او
 کردم و به رور پاشدمق

 یه تیپ نوک مدادی ردم و درومدم بیرونققق
سر  شایان،نویدو ینی دیگه که برای لفظ پ سیدم عالوه بر بردیا و امیر و  ویتی ر

 ینگ سنش باال میزد سخت مشغول بحث و بررسی بودنق
سالم و احوال  ستگ و ارش پرسیدم با یه  ش پرسی کلی رفتگ رو کاناپه کنارامیر ن

 که نیا افتن و نینارا کردن و این یاروکیه
 اف که تهیه کنندس و یراره موریک ویدیو رو بدیگ این بسارهق

سیبیلی که داشت بیشتر ار  دوباره نگاش کردمققموبای کگ پشتش و ته ریش و 
 بمه جلب توجه مینردق
 کارو توضیح داد و نظرمارو پرسیدققبعد افت ک بردیا روال 

 آبانی افتگ و حواسمو دادم به بحثقق
 مشنل اون یسمتیه که باید تو دوبی بگیریگ-بردیا رو به اون مرده

 نیور مگهب!-
آوینو نمیتونیگ ببریگققباید دو یستتمت ضتتب  کنیگققجابایی که آوین بس -

 گققبمینجا و یسمت دوبیگ منو امیر یه بفته ای بریگ و براردی
شه - شخص ن سش میننیگ م هب ااه اینجوریه که ناره ای نیس یجوری مین

 تو دوتا لوکیشن مختلفه
 شابرک بمونقدری که پول میدم کارعالی میخاماقق-بردیا

 هیالت راحت اوکیهق- 
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 راستی کیو انتخاب کردی واسه اون ینی دهتره که میگی-شایان
 سراغ ندارم اصنقق فعال بیشنیققینی کسیو-بردیا نونشو هاروند و افت

 ار بچه بای یدیمی کسی نمیاد به نظر ب-امیر
یا یه فنری براش -برد ندارمققهودتون  یداکردن  یت دهترپ یدونگققفعال و نم

 بننیدق
 سحرم که رنک رد افت طراحی لباس و ایناش بامن-شایان

 وا رفتگ
 هدایااااااااااااااا دوباره سحر

 ای افتققبردیا درحالینه سرش تو اوشیش بود باشه 
 سروصدای بقیه ار طبقه ی باال میومدقق

سایلمو ار کوله م درارم و  سا و و شتگ بننگ پس ترجیح دادم لبا صی ندا کار ها
 جابجاشون کنگقق

ویتی کارم تموم شد ار اتاق بیرون اومدم کسی تو سالن نبود فک کنگ رفته بودن 
 استراحت کننققمنگ براشتگ تواتاق وهیلی شاد

 ولو شدم رو تخت
 کگ کگ هستگی بهگ غالب شد و پلنام روبگ افتادققق

***** 
 بودقق6ویتی بیدار شدم ساعت

هداشتتتتی  ب یس  به ستتترو گابی  ن بودمققق یده  ب عت هوا با دوستتتا ی قر ت
انداهتگقققنهقق!حس حموم رفتن نبود به دشتتویی رفتنی اکتفا کردم وجلو   اتاق

 آینه صفایی به هودم دادمقققموبام بدجور رو نرو بود
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 باشه یه کش مو بخرم تا این موبای فر لعنتیگ انقد رو اعصابگ نرنیادم 
یل  مک میزد بی م لت بهگ نشتت لب روی میز توا مدمققرژ  ار دشتتویی درو

 برداشتمش و آروم رو ل*ب*م کشیدمش و اشاشتگ سرجاشق
 نه فریی کردببب

 شونه باال انداهتگققیرار نبود که هودمو نقاشی کنگ!
 ار اتاق بیرون اومدمقق

رک و بردیا و سروش و شایان و حامد تو تراس بزرای که بعد ار سالن بود و شاب
 جز ی ار نمای ساهتمون محسوب میشد نشسته بودنققعجب نشگ انداری!

میز و صتتندلیای ستتفیدققنرده بای ستتفیدققدرهتا و کوبایی که نقش بک اراند 
صی رو به شگفت انگیزو ها شنگو باری مینردن بمگی ریبایی  صویر ی  این ت

 صحنه داده بودن!
رفتگ تو تراس و ستتالم کردم بقیه جوابمو دادن و بردیا به صتتندلی هالی ای که 

 نزدینش بوداشاره کردققینی که بشینققق
شگ دوهتگ به منظره ی بدی  و بنر  ستگ ریر نونگ بود ن ستگ و درحالینه د ش ن

 روبرومققق
گیریگ عتر بپس امشب میریگ کارینو کارارو راس و ریس کنیگ که سری-شابرک 

 تموم شه برهققق
 بمه موافم بودنققق

 میبگ رنک رد افت نصف شب راه میوفتن که صب اینجا باشنقق-حامد
 راستی بردیا اون ینی دهتری که میخواستیمو پیداکردین یا نهب!-شایان
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 شابرک ینی ار آشناباشو اوکی کردهققفردا میادققببینیگ نی میشه حاال!-بردیا
ببینگ اون کارینویی که میگن نجورجاییهققاولین تجربگ به شد  کنجناو بودم 

 بود و شوق و ذویگ اصن یابل وصف نبودقق
 کگ کگ بقیه ی بچه بام بهمون اضافه شدن و بحث باال ارفتقق

یرار بود امشتتب فق  من و بردی و شتتایان و امیر و شتتابرک و نوید بریگ اونجا 
 تاریاد شلوغ نشه و بتونیگ کارمونو بننیگققق

 کگ رفتیگ آماده شدیگ و ردیگ بیرونققکگ 
دوباره من و بربری و امیر بااپتیمای بربری و شابرک و شایان و نویدم با ماشین 

 نوید اومدنققق
 کارینو ار ویال هیلی دور نبود ولی بخاطر ترافیک ینگ طول کشید تا برسیگققق

یا رو برای  یه حس اوبی دارمو پلی کردم و ورس برد نک  یار آب بی اهت
 دبزارمین بار اوش دادمقققص

 کگ کگ پلنام روبگ افتاد و هوابگ ارفتقق
 نمیدونگ نقد اششته بود که ار هواب پریدمقدشویی داشتگ

رفتگ تو مستتراح و در حالینه مخترع دشتویی فرنگی رو بخاطر ستردیه ستنگه 
 اهتراعش لعنت مینردم نشستگ کارمو کردمق

 موبای تنگ سیخ شده بود :/
 یهو یادم افتاد که سرشب مسواک نزدمدستامو شستگ و 

با بیحوصتتلگی مستتواک ردم و ینگ با کف همیر دندون واستته هودم ریش و 
 سیبیل درست کردم و هندیدمققق
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بمین که هواستتتگ ستترو صتتورتمو بشتتورم بیام بیرون صتتدای در ردن ینی رو 
 شنیدمقققافتگ شاید هیاالتی شدمق

 کی میتونس باشه این ویت شببب!
تا ینگ آب ریخت که پشتتتت در بود نن یدم بیرونققاونی  لب و لونگ و پر گ رو 

 ضربه دیگه به در ردققق
شابرهو نمیشناهتگ!تاره نوید و  سروش و نویدو  ینگ ترسیدمققمن که حامد و 

 شابرک مشروبگ هورده بودنققااهققق
 بلهب-فیریک ردنو کنار اشاشتگ و رفتگ پشت در آروم افتگ

 آوینب-اونی که پشت در بود افت
 صداش آشناتر ارونی بود ک نشناسگققهیالگ راحت شد و درو بار کردمق

 هوبیب و نگابی به سرتاپام کردق-بردیا با تعجب بهگ هیره شد و آروم افت
 فک کنگ ماموریت ارفته بود هوب بودن منو نک کنه

 ارهقکاری داشتیب-هودمو ینگ جم  و جور کردم و بالبخندافتگ
 یقنه تو نمیام مرس-با طعنه افت

 هوابش میننگ-کرمگ ارفت و افتگ
 داشتگ میرفتگ لب ساحل هواستگ بگگ ااه دوس داشتی بیاقق-پنچر شد و افت

 اممگ باشه وایسا االن میامق-ذوق مرر شدنمو یایگ کردم و عادی افتگ
یچیگ -اشتتاره ای به باالتنه م کرد و با لحنی که ینگ شتتییونی یاطیش بود افت

 بپوشق
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بگیرم و بگگ ستتردم نی که یهو یادم افتاد تمام این میخواستتتگ یه ژستتت شتتاک 
 مد  با تاپ جلوش وایساده بودمق

 اوکی اومدمق-شت!هودمو نباهتگ و هونسرد افتگ
 درو بستگ و ینی ردم پس کله ی هودمق

سای پوشیده میگشتگ  شر  و لبا شه با تی تاپگ یقه ش ریادی بار بود!من که بمی
 م جلوی بردیا لفظگ میومدم جلوی پسرا حاال با این وض  رفته بود

 ارررره پس کیانوش عمه ی منو باشور  دید-صدای درونگ افت
 اون اتفایی بود رر نزنق-هیلی هشن افتگ

شر  نارک و بلند رو تاپگ  سویی و بدون این که به بار  و پورتش توجه کنگ یه 
پوشیدم و ریپشو کشیدمقق یه شلوار جینگ ردم تنگش و بعد ار برداشتن بدفونگ 

 آروم و بی صدا ار اتاق و بعد ساهتمون ردم بیرونق
بردیا بیرون وایستتاده بودقققینی بخاطر حر  من که ار امیر هواستتته بودم بابگ 

 بریگ لب دریا اومده بود دنبالگببب!
نه باباققداشتتته میرفته دلش ستتوهته افته بشا اینگ ببرمقققهودمونیما اینگ ینگ 

 اتاق من =| نت میزنهقققنصف شب پاشده اومده دم
 با بمین فنرا رسیدم بهش و بدون حر  یدم رنون به طر  ساحل رفتیگقق

باد میزد و دریا ینگ ناآروم بودقویتی رستتیدیگ ستتاحل بردیا رفت طر  تخته 
 سنگاقققفهمیدم میخواد بره رو سنگا بشینهق

نندتاستتنک بابگ رفتیگ باال و رستتیدیگ به اونجاییش که هیلی صتتعب العبور 
 بودق

 دیگه نمیتونگ بیام باال بمینجا بشینیگقمن -
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 بجای جواب دستمو ارفت و دست دیگشو حا ل کمرم کردق
 بزور رفتیگ باال و رو بلندترین و پهن ترین تخته سنک نشستیگق

 ار ارتفاع مث بز میترسیدم و نسبیده بودم به بربری که یه موی  نیوفتگ!
قققیه ستتالگ پیشتتش نندثانیه تو ستتنو  اششتتتقققبردیا کال اینجوری بود

 مینشستی تانیزی نمیگفتی و نمیپرسیدی یه کلمه حر  نمیزدق
 پس باید هودم سر صحبتو بار مینردمق

 نرا انقد رود بیدار شدیب!-
 نخوابیدم اصنق-
 نرا-
 مشروب بی هوابگ میننهق-

عه دییقا مث امشتتب من!!اومدم بگگ منگ بمینیور افتگ االن میگه انگاردهتره 
 سه من لفظ میادقدا گ الخمره وا

 تونرا بیدار بودیب!-بردیا پرسید
 پاشدم برم دشوییق-

 دستشو آورد نزدیک دبنگ و کشید رو پوستگقیه نیزی پودر شد و ریخت
 این بمه همیر دندون رو دک و پور  نینار میننهق-

 ای وااااای یادم رفته بود هوب بشورمش!حاال این ار کجا فهمید همیردندونه!ب
باشتتتهققهمیر با-صتتتدای درونگ ر تو شتتر افتیبهو احمم پس نی میتونه 

 ریشبببب
 اممگقق هبقققمیدونیبداشتگ باهمیردندون ریش سیبیل برا هودم میشاشتگقق-



 161 یاشتباه کردم اشتباه کرد

تو بمینجوریش رشتت بستتی ستیبیلگ بشاری که -بردیا یهقهه رد وتقس افت
 دیگه بیچچچ!

شگ بهتره تا این که با عمل و آرایش هو-با بی ییدی افتگ صل با شت ا گله شر
 فیک باشگق
 اینگ حرفیه و بعد هندید و به موجا هیره شدق-بردیا افت

 بردیاب-
 صدای بوم دراوردققارون بوم"ایی که با صدتا جانگ عوضشون نمینردمققق

 به نظر  آدم ار کجا باید بفهمه عاشم شدهب-
 ینگ منث کرد و افت

 ارونجایی که اولویتاش عوض شه-
 ینی نیب-افتگسرمو براردوندم سمتش و 

 توضیح دادنی نیستقققحس کردنیه-
 تو حسش کردیب-
 آرهق-

 دلگ ریختقق!
 بردیا یبالعاشم شده بودبببببببب

 عاشم مامانگ بودمقققبمه نیگ بودقق-یبل اراین که بمونجا سنته رو بزنگ افت
 الهیییی جونت دراد یل*ب*م افتاد تو شلوارمق

 نرا پرسیدیبنننهققق-دوباره افتبا
 مشنوک نگام کردقو بعد 

 بمینجوریققمیخواستگ نظرتو بدونگق-
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 قققق
 بردیابیه سوال بپرسگ جواب میدیب-
 بپرس-
 ااه بخوای عاشم ینی بشی اون آدم باید نه ویژای بایی داشته باشهب-

به نیمرهش و منتظر  گامو دوهتگ  تابلوققن یدادمقققاونگ هییییلی  داشتتتگ نخ م
 جواب شدمقق

 ابام کنار بیاد رو نروم نرهنمیدونگ هوقققینی که ب-
 بمینب-
 کمهب!-

 انصافا نه-با بدجنسی افتگ
 بردیا بی تفاو  هنده ی کمرنگی کردققق

 جالب بود!تا حاال ار بردیا انقد هصوصی سوال نپرسیده بودمققق
حاال نرا ا من پرستتیدیبتو فک کن یه درصتتد کستتی جدی تو رندای من -

 باشه!نه برسه به عشمقق
 هدارونه دیدیبشاید توام یه رور عاشم شدیققق-افتگ نشمنی بهش ردم و

 اینس شرهقق-
 سیگاری دراورد و آتیش ردققق

 هیره شده بودم بهشققق
 نیهبمیخایب-
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 تو یه تصمیگ آنی سری به معنی آره تنون دادمق
شدم حاال  س  هفه می سرفه مینردم این و بعدفهمیدم نه غلیی کردمقققاالن 

 هربیار نخودفرنگی بار کنقق
 به یه شرطیقق-
 نیبببببب-
 جای دیگه ننشیقق-
 یبولق-

 حاال نراب-بالفاصله پرسیدم
 با دهترای سیگاری حال نمیننگ"-

 آبانی افتگ و سیگارو ارش ارفتگ و اشاشتگ رو ل*ب*مقق
 رو حنجرتگ تاثیر بد میشارهقق-بردیا ادامه داد

 بعد برام روشنش کرد و رل رد بهگق
 ه که هراب کاری کنگقتو دلگ افتگ بسگ اللهققاالن

 یه پک موفقیت آمیز کشیدم
ینی صتتدام -واستته این که حواستتشتتو پر  کنگ اونجوری بهگ رل نزنه افتگ

 نجوری میشهب
 مث بیچنس!-هندید و افت

 یهو هندیدم و دود سیگار پرید الوم حاال سرفه ننن کی بننققق
ضوح حس کنگ  ستگ به و -فتابردیا با نگابی که رنک نگرانی رو توش میتون

 نی شدب
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سرفه م  بمینجوری داشتگ سرفه مینردمققمیتونستگ ییافه ی هودمو تصور کنگ!
 میگرفت کبود میشدمققق

 آروم یه نفس عمیم بنش-
 به افتش عمل کردم و کگ کگ هوب شدمقق

 پانیدی که دهتر-
 نیزی نیققهندیدم اینیوری شد-لبخند ردم و افتگ

سیگار منو ار بین  شد  شت رو سیگار هودش تموم  شت و اشا ل*ب*ا*م بردا
 بسه دیگه-لب هودش و افت

 دبنی بود-با دبن بار افتگ
 نگاه عایل اندرسفیهی بهگ انداهت و دود غلیظ سیگارو فو  کردق

 پاشو بریگ-بعد ار نندثانیه بلند شد و افت 
 بریگ ویالببببب-
 نه پاشو-

 یه نگاه به ارتفاع سنگا ار رمین کردمققق
 نشسته میامقمیگگقققتو برو من -

 پاشو دارمت-هنده ی بلندی کرد و افت
 بسگ اللهقققهدایا نیوفتگ این وس  نفله شگق

 آروم پاشدم و دست بردیا رو سفت نسبیدمق
ه جاپا بپر دیگ -آروم آروم رفتیگ پایینقققدوتا ستتنک مونده بود که بردیا افت

 نیققق
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 ارتفاش یه مترو نیمی میشدققق!
 نهههههه من نمیتونگق-دممحنمتر ارفتمش وجیغ جیغ کر

 بردیا دست منو ول کرد و هودش هیلی نرم پریدققق
 بپر نیزی نمیشه ققق-براشت و افت

ست دادم و  سرهورد وتعادلمو ار د شو کامل کنه من پام  ولی یبله این که جمل
 عین پشگل افتادم روشقق

نشامو محنگ روبگ فشار دادمقققاما بجز تو یسمت یفسه ی سینگ که کوبیده 
د تو دک و دنده ی بردیا درد دیگه ای احساس ننردمقققفک کنگ بدفونگ پودر ش

 شدقق
 آکققق-
 افتگ نمیتونگ بپرمققنگانی شدقق-

 با افتن این جمله سرمو بلند کردم و نگاش کردمقق
 دییقا روش بودم!یه نفر میدید فک مینرد بله!!!!قققق

 دس پانلفتیققنیزیت که نشدب-
 کنار رفتگقققنچی کردم و آروم ار روش 

 با ینگ آک و اوک بلند شدققکمرش بدجوری کوبیده شده بود به رمینقق
 حاال هوبه رو ماسه با افتادیگ!
 رفتگ پشتشو بلیزشو دادم باالقق

 ینگ یرمز شده بودقق
 عشاب وجدان ارفتگ!

 ببخشید-باناراحتی افتگ
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 دستمو به سمتش ارفتگ و کمک کردم پاشهق
 جور افتادیقققبریگ ویال استراحت کنققبد-

 ینی انداهتمتقق!-بعد با شرمندای اضافه کردم
 سری به معنی نه تنون داد و سمت دریا رفتقق
 منگ عین جوجه اردک رشت دنبالش راه افتادمقق

 ویتی به لب دریا رسیدیگ بارون ارفتقق
 یه بارون هیلیییی یشنکققق

 بردیاهیره به موجا وایساده بود و دستش تو جیبش بودققق
 آرامش بی دلیل تووجودم حس مینردمقققق!یه هلسه و سبنی هاد!یه 

 ساعد بردیا رو ارفتگ و به تبعیت ار اون به موجا هیره شدمققق
ااه دستگ اومد پایین و انگشتام تو انگشتاش یفل شدقق  کگ کگ ناهودآ

ستتنگینی نگاه متعجبشتتو میتونستتتگ حس کنگ ولی تو اون لحظه نمیخواستتتگ 
 مو ارم بگیرهققبشارم بیچی حال هوب

 حتی فنر این که شاید اون منو نخواد!
 نشامو بستگ و شروع کردم به رمزمه کردن آبنک عشقه میبگ ابرابیمیققق

 "عشم مبل دیدن راه درست تو دو رابی
 عشم مبل تو که تارینیا مبل مابی

 عشم مبل شوری اشک رو لب که یشنگه بر ار اابیقق"
 کگ کگ صدام اوج ارفتققق

 ربر و طعگ عسل مبل جونه "عشم مبل
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 عشم مبل رویای نیمه شبه نمیمونه
 عشم مبل عشقه فق  که فق  توی یلبای مهربونه

 عشم مبل درد دل منه با غگ
 مبل نشمای هیسه یه آدم

 دلیل سر به راه شدنه
 عشم یعنی غیر تو ار بمه هستگ

 یعنی میگی مواربت بستگ
 مبل راه نجا  منه "

♫♫♫♫♫♫ 
 ام ریخته بودمقبمه ی حسمو تو صد

 "عشم مبل لمس یه صور  هیس مبل دستا 
 عشم مبل آتیش تو دل شب مبل فریاد

 عشم مبل مهر تو که یدفعه بی بوا به دلگ افتاد
 عشم مبل بغضای بی سرو ته تو غروبه
 عشم مبل اریه ی بی هودیه ولی هوبه

 عشم مبل بارونه اول سال که رو پنجره مینوبه
 غگعشم مبل درد دل منه با 

 مبل نشمای هیسه یه آدم
 دلیل سر به راه شدنه

 عشم یعنی غیر تو ار بمه هستگ
 یعنی میگی مواربت بستگ
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 مبل راه نجا  منه"
  

 با تموم شدن آبنک نشامو بار کردمقق
 بردیا تحسین آمیز نگام مینردقق

 عالی بود تورای-
 ل*ب*ا*مو غنچه کردم و بمراه نشمک براش ب*و*س فرستادمق

 مال من بود یا بواببب-یون شد و افتدوباره شی
 ساعت داریب-هندیدم و افتگ

 پنج-نگابی به ساعت مچیش انداهت و افت
 اوه!بیا بریگ بخوابیگ بردی صب باید رودپاشیما-

 باشه بریگ بخوابیگققق-موریانه افت
 تاره فهمیدم نه رری ردم!ل*ب*مو اار ارفتگ ودست بردیارو کشیدمق

 گ تا ویال رفتیگقبدون این که دستشو ول کن
شدیگ و جلوی در اتایش ارش  ساهتمون  شت بند میومدققق آروم وارد  بارون دا

 بخاطر این که با هودش بردتگ تشنر کردمقق
 سری تنون داد و رفتقق

من موندمو فنر اولین هاطره ی مشتتترکمون و دستتتام که بوی عیرشتتو ارفته 
 بودققق!

 ختقققسه سوته هوابگ بردقق!رفتگ تو اتایگ و با یه لبخند پخش شدم رو ت
 صب با سرو صدایی که ار بیرون میومد ار هواب پریدمقق



 169 یاشتباه کردم اشتباه کرد

 هیلی هوابگ میومدقققنشام بار نمیشد اصنقق!
 اوشیمو ار ریر بالشگ دراوردم و یه نشمی ساعتو نگاه کردمق

 بودقق9
 المصبا مگه میخواین درد بگیرینقققنه ویت پاشدنهقق

 فق  ده دیقه دیگهققق
 ده دیقه بعد آالرم اشاشتگ و هیلی هوشحال هوابیدمقق اوشیمو رو

 به انداره یه نشگ بهگ ردن طول ننشید که صدای نحسش بلندشدقق
 برداشتمش و دوباره ده دیقه آالرم اشاشتگققق

 ولی دیگه هوابگ نبردققق
سواک ردمقققبادیدن  ستگ و م ش صورتمو  ستراح  شدم و رفتگ تو م با بدهلقی پا

 رای نصف شب افتادم و لبخندعمیقی به ل*ب*م اومدققهمیر دندون یاد ماج
اومدم بیرون و بعد ار شتتونه ردن موبام که بخاطر مرطوب بودن بوای شتتمال 

 عین سیگ تلفن شده بود اراتاق هارج شدمق
ستتحر و ستتارا و حامد داشتتتن میز صتتبحونه رو میچیدن و بقیه م ینی درمیون 

 بیدار شده بودنق
 بردیا نبودققق

 بخیر بلندی افتگ و هواستگ برم کمک که سارا افت تموم شدق سالم و صبح
 نندثانیه بعد بقیه م اومدنقققفق  بردیا مونده بودقق

 نوید بپر بردیا رو صدا کن-ویتی بمه سرمیز نشستیگ امیر افت
 نایالگ مگهبیه دفعه بیدارش کردم واسه بفت پشتگ بسهققق-
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سی جر صبح داغون بود و ک صاب بردیا اول  عت نمینرد بزور بیدارش کال اع
 کنه یا ویتی تاره بیدار شده سر به سرش بشاره!

ستتحر ستتری  اومد بگه من میرم که من در یک عملیا  فوق انتحاری نایوی 
عه ستتحر نایو افتاد -داهل پنیرو ار ریر میز انداهتگ جلوی پای ستتحر و افتگ

 جلوپا  تو اونو برش دار من بردیا رو بیدار میننگققق
 ندلیگ که دییقا کنار صندلی سحر بود پاشدم و رفتگ سراغ بردیاققو ار رو ص

 یک بیچ به نف  من سحرجووووون
نداد آروم   یدم جواب  به در ردم و ویتی د به  ند ضتتر تاق ن رفتگ جلوی در ا

 دستگیره روپایین آوردم درو بار کردم و رفتگ توقق 
 بردیا روتخت هوابیده بود و پتو الی دستو پاش بودققق

نشستگ پایین تخت و درحالینه با انگشت به شونه ش میزدم آروم صداش رفتگ 
 بردیابب-کردم

 تنونی هورد و الی پلنشو بار کردقق
 با دیدن من تو اتایش انگاربشیار شد و هوابش پریدققق

 بومب-
 پامیشیببچه با دارن صبحونه میخورنققق-

 ینگ جابجا شد و سرتنون دادقق
رو تختقققباالتنه ش ل*ک*  بود!نگامو بعده نندثانیه پاشتتتد و نشتتستتتت 

 دردیدمققق
 برو میامقق-
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 میمونگ بابگ بریگق-حرفش جنبه ی تعار  داشت نه دستور پس افتگ
 باشه ای افت و رفت دشوییقق

 ویتی براشت رفت جلو آینه و دستشو کشید توی موباشقق
 بعد براشتو ار تو کشو دوتا تیشر  دراوردق

 جفتشون انداهتققبا شک و بیحوصلگی نگابی به 
 جلو رفتگ و اشاره ای به اونی که رنگش مشنی بود کردم ینی که این هوبهققق

 بدون حر  بمونو پوشیدقققیقه ش ینگ بد وایساده بودققق
 دست بردم درستش کردمققلبخند هوشگلی رد و هیره شد بهگقق

 جواب لبخندشو دادم و النی نگامو دوهتگ به دستامققق
 هودش کشیدتگقققمچمو ارفت و دنبال 

 بابگ رفتیگ سرمیزقق
نگابای بچه با به مچ من تو دستتت بردیا متفاو  بودققق ینی متعجبقققینی  

 هصمانهقققینی عادیققق ینی بی تفاو ققق!
شغال کردقق  شو ا سرو صندلی کنار  ستگ و بردیام  ش سحر ن به اجبار رفتگ کنار 

د درجه میچرهونگ عمال دیدی به اون یستتمت نداشتتتگققمگر این که اردنمو نو
 که اونگ هیلی تابلو بودقق

اوشتتی شتتابرک رنک هوردققار آدرس دادنش میشتتد فهمید که میبمهققبعد ار 
 نندثانیه یی  کرد و رو به جم  افت

 رسیدنقااه اگ نننه تا یه رب  دیگه اینجانقق-
 بچه با برکدوم ارهارنظری کردنق

 من فنرم پیش آتنا بودقق!
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 پس کی میومدب!
 ربون آوردمقققشابرک افت که مستقیگ میاد کارینوقق فنرمو به

 فق  امیدوار بودم مث سحر نباشه و ارش هوشگ بیادقق
فنجون یهومو نصتتفه ول کردمقققیادم باشتته براهودم تی بک بگیرم وایعا طعگ 

 یهوه رو دوس ندارم!
به ستتتارا کمک  ینگ بعد بچه با صتتبحونشتتونو هوردنققتو جم  کردن میز 
شغول  شده بود رفته بود م شپزهونه تموم  سحر که تایگ هودنماییش تو آ کردمق

 صافناری نقاشی بشهق 
 ینگ بعده این که کارمون تموم شد میبگ و بقیه بچه با اومدنق

شابرک تو دوبی شون حتی  شونققبعدا فهمیدم که بم شناهتم و  کار میننن نمی
 ایامت دارن و فق  برا ارفتن موریک ویدیوی ما اومدن ایرانقق

ست  شو بیا دوبی رندای کن و رندای اونجا سید ایر داد به بردیا که پا میبگ تا ر
 و اینجا حروم میشی و این حرفاققق

 فک کنگ اونگ داشت میرفت تو لیست آدمایی که باید هرهرشونو میجوییدمققق
 به حرفاش اوش مینرد و سرتنون میدادققبردیا بیحوصله 

 یه کمتراوه بخوره هاصی تو نهرش بودقق
 ویتی سخنرانی میبگ تموم شد بمه پاشدیگ آماده شیگ بریگ کارینوقق

 هونه هیلی شلوغ شده بود و میمئنا کارینو بدتر بودقق
اصن حوصله ی شلوغی رو نداشتگقققیه انقباض هفیفی ریردلگ حس مینردم 

 قققق
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 دا کردم اون نیزی که تو فنرمه اتفاق نیوفتهققوحشتناک میشدقق!هدا ه
واسه محنگ کاری یه ژلوفن هوردم و وسیله ی مورد نیارمو اشاشتگ تو کیفگ تا 

 ااه اونجا داستان شد ایال ایره این یه مورد نباشگققق
 کگ کگ راه افتادیگقق

 دوباره با شایان و امیر رفتیگ تو اپتیمای بردیاق
 یال تا کارینو در حالینه نشمای من بسته بود طی شدقققفاصله ی و

شد و  شب رد و بدل  ستقبالمون اومدققبمون تعارفای دی سیدیگ آریا به ا ویتی ر
 ما داهل شدیگقق

واستتمون یه جایی رو آماده کرده بودن ک لباس عوض کنیگ و یه دستتت مبلگ 
 اشاشته بودن توشقق

دم ودسگابارو اوکی مینردن رد شدم سری  ار کنار بچه با که داشتن دوربینا و 
 و رفتگ اون توققق

پابامو تودلگ جم   به وجود من احتیاجی نبود پس نشتتستتتگ رو مبل و  فعال 
 کردمقق

 هدایا االن نه ویتشه آههقق
 سرمو به پشتی مبل تنیه داده بودم و نشمامو رو بگ اشاشته بودمققق

 عههه نی شده آوینب-سارا اومد داهل و بادیدن من تو اون وض  نگران افت
 بیچی ینگ حالگ بدهقق-لبخند رورکی ای ردم و افتگ

 کجا  درد میننهب-
 دلگق-

 پققق-آروم افت
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 فک کنگ!-نشاشتگ کامل بگه سری  افتگ
 لوک هوش شانس-
 وایعااااا!-
 الهیققیرد بیارم برا ب-
 نه هوردم مرسی-
 باشه استراحت کن عزیزم من برم کمک بچه با-

 دوباره نشمامو بستگققسری تنون دادم و 
دردش بر لحظه بیشتر میشدققدیگه انقدی شده بود که ل*ب*مو اار میگرفتگ 

 تا حسش نننگق
 نند دیقه بعد امیر با یه لیوان تو دستش اومدق

 آوینبنی شدهبببب-
-تالشتتگ برای تظابر به هوب بودن بی فایده بودققاشتتنام روون شتتد و افتگ

 دلممممگقق
مبل نشست لیوان توی دستشو اشاشو رو میزقققسرمو تو امیر دستپانه اومد رو 

 ب*غ*لش ارفت و روشونش اشاشتقق
 آروم آروم اریه مینردمقق

 نرا رودتر به من نگفتی حالت بدهبامرور نمیاوردیمت-
 نمیشد کار عقب میوفتادق-

 عزیزم مبال تو االن میتونی بیای پای کارب-دستی رو موبام کشید و افت
 یمو باال کشیدمقاوبومی افتگ و بین
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 بیا برا  یهوه ارفتگ ارمه بهتر  میننهققق-ار هودش جدام کرد و افت
 و لیوان روی میزو برداشت و سمتگ ارفتق

 به روره امیر تا تهشو هوردمققق
 حس کردم ینگ بهتر شدمقققیرصه داشت کگ کگ اثر مینردقق

 ار کجا فهمیدی حالگ بدهب-
 سارا افتق-

 انداهتگقفک کنگ فهمیدقققهرکه نبود!هجالتزده سرمو پایین 
 نند دیقه که اششت نوید صداش رد و مجبور شد برهقق

شد ارنه دردش  ستن هوب نمی ش شدم تا برم پیش بقیهققبا یه جا ن منگ آروم پا
 یابل تحملتر شده بودققق

 بچه با تو سالن سینما سخت مشغول بودنقق
 رفتگ یاطیشون و ینگ کمک کردمقق

 برم استراحت کنگ ولی افتگ بهترم و میتونگ سرپا وایسگققامیر اصرار مینرد 
آیا یه هانومی اومده -ینگ که اششت یه پسره اومد داهل سالن رو به آریا افت

 میگه با آیا شابرک یرار داشته
 رابنماییش کن لباسشو عوض کنه بعد بیارش اینجاقق-

 پسره نشمی افت و رفتق
 ننددیقه بعد آتنا وارد شدققق

شالیی کرده یه دهتر  شو ل*ک*   فوق العاده لوند و جشابقق!موبای پرکالغی
بود و ریخته بود دورشققنشتتگ و ابروش مشتتنی بود و لب و دبن متناستتبی 

 داشتققق
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یه تاپ تنش بود با شلوار جینققیدبلند بود یا حدایل بخاطر کفش پاشنه بلندی 
 که پوشیده بود اینیور به نظر میومدقق

 بودققدر کل جشابیتش آدمو تحت تاثیر یرار میدادقبینلشگ کامال متناسب 
بابمه سالم و احوال پرسی کرد و دست داد و ارهار هوشویتی کردقققبرای این 
صیتش نظر بدم ینگ رود بود اما الایل میتونستگ اینو بگگ  شخ که بخوام راجب 

 که ارش بدم نیومدهققق!
هالشتتته و کتایون دنبالش دهتر دیگه ای اومد وستتالم کرد آتناافت که دهتر

 معرفیش کردققق
شده  شن موباش ینگ عین رنا  شت ولی بخاطر رنک رو ییافه ی معمولی ای دا

 بودققق
 جالبیش اینجا بود که بردوشون فارسی رو با لهجه صحبت مینردنققق
بشتاد 2بعد ار تموم شدن مراسگ معارفه بایی کارو انجام دادیگ و حدودا ساعت

 درصد کارا تموم شدقققق
 غشا سفارش داده بودققبرنهار نفر رفتیگ سر یه میزق آریا

 من با بردیا و امیر و سروش سر یه میز بودمق
 بهتریب-امیر با اشاره ارم پرسید

 لبخند اطمینان بخشی ردم و سرتنون دادمق
دلگ ار بردیا ارفتقققدید مبه بمیشتته نیستتتگ ولی حتی به هودش رحمت نداد 

 بپرسه نتهقق!
 اراون توی  میداشتگقق به برحال من نباید
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 امیر با بردیا هیلی فرق مینردققق
 نابار با شوهیا و هنده بای بچه با صر  شدقق

بعد ارونگ یهوه اوردنقققدیگه حالگ داشتتت ارین یهوه بهگ میخوردقققهب ینگ 
 سنتی باشین بابا نی میشه نای بخورینب

 دعوا کنگققبهونه ایریام شروع شده بودققدلگ میخواست سر ینی غر بزنگ و 
 وایعا این تغییرا  بورمونی نه با میننه با آدم!

 ینگ بعد براشتیگ سرکارمونقق
سمون طراحی کرده بودو آوردققنمیدونگ نون اون انتخاب  سایی که وا سحر لبا

 کرده بود ارشون ریاد هوشگ نیومد یا کال با سلیقگ نمیخوندقق!
 ولی به بر حال رمان اعتراض نبودقق

 ون تینه ی روشن شدن نراغای کونینو ارفتیگقققپوشیدیمشون و ا
شتتابرک هیلی حستتاستتیت به هرج میداد و میبگ و بقیه م برنی میگفت اجرا 

 مینردنققانگار این ارد دادنش براشون عادی بودقق
 جو ریادی جدی شده بود بمگی موی  کار حسابی فار میگرفتنقققق

 منگ سعی کردم تو نقشگ فرو برم و سیس بگیرم!
 بای داهل کارینو رم ارفتنقققتینه 

شخص  ضوح م اما من توش نبودم نون با اون راویه ی فیلگ برداری نهرم به و
 میشد امیر افت بهتره کتی این یسمتو جای من بره که برام مشنل پیش نیادقق

 البته ار نظرم فرمالیته بود این داستاناققق
 ولی هب ار یدیگ میگن احتیاب شرب عقلهقق

 شده بودیگ ولی باید یه پالن دیگه رو بگ میگرفتیگققبممون هسته 
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ستای منو  شیگ و بردیا درحالینه د ضای بار با سمتی که یراربود تو یه ف بمون ی
 ارفته با آبنک لب بزنهقق

ساعت  شابرک دو شه  شب میگرفتیگ که تاریک با سمتو باید  ولی نون اون ی
 استراحت دادق

 بال باره و میتونیگ بریگ باری کنیگقآریا اومد افت در سالن بولینک و پینت 
 بر کی پاشد یه وری رفتق

 آوین شما نمیری باریب-آتنا بابمون لهجه ی هاصش رو به من افت
 ن عزیزم من میخوام برم استراحت کنگق-

 آوین بریگ بیلیاردب-بنور آتنا جوابمو نداده بود که امیر اومد و افت
 تو منچ و مارپله سمن بیلیارد بلدم آههببببببنهایت مهارتگ -

 پس من برم ینی دیگه رو پیدا کنگ برم باباش باری کنگققق-امیر هندید و افت
 عه هب آتنا رو ببرقق-

 آتنا دستاشو به بگ کوبید و هارجنی ذوق کردقق
 امیرم ینگ این پا و اون پا کرد و بعد بمراه آتنا رفت بیلیاردقق

 لد نبودققکتیگ باباشون رفت که تماشا کنهققاونگ مث من ب
 درحالینه ار هستگی روپابندنبودم پاشدم و رفتگ تو بمون اتایهقق

 بردیام اونجا بودقق
شو  سته بودواردن شو ب شما شتی مبل و ن شو تنیه داده بود به پ سر سته بود  ش ن

 ارفته بودققق
 فک کنگ بمون اردن دردای بمیشگیش دوباره اومده بودن سراغشققق
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 درار کشیدم رو مبل دونفرهقق بدون حر  رفتگ کفشامو دراوردم و
 ار صدای برهورد کفشگ با رمین بردیا متوجه حضورم شد و نشاشو بار کردقق

 بی توجه بهش پامو جم  کردم تو دلگ و نشامو بستگقق
 دلگ تنک برا  ، ِانقد بد نباش

 بیا بگیر دستمو ، بارم بخون رپ برام
 بودم یه رور من برا  ، با یه ب*و*س ار لبا 

 نیستگ اآلن بمونگ شبا میشدم صبحا پا
 بهتره نبینمت دیگه ، ااه ندیدمت بگ دلیل ندیدنت اینه

 که هیلی ویته یل*ب*مو شینوندی ، میخواستگ بپیچگ مغزمو میخوندی
 ولی بعد یه کگ شییونی کردی ، پیچیدی نند بار مهمونی رفتی

 فهمیدم ویتی دوستت اومد بگی کجایی صداش ، حیوونی لرریتتتتتتتتد
 حیوونی لرریتتتتتتتتد

  
 بشار بره ، بشار بره

 ویتی ِانقد سرد میخنده بشار بربتتتتت
 تنها که بشه بعد میفهمه یه عاشقه

 بخاطرش میاره به هاطرش ردی ار بمه
 …یه هاطره ، دلش تنک میشه برمیگرده بشار بره 

 …بشار بره 
 بربتتتتتت ، بره

 میشه بپرسگب توو فنر نی بودی ،
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 ست َتش میگه یه حقستمیرسه ُبن ب
 نمیشه باورش ، نیستش که محنگ من ب*غ*لش کنگ

 پس ببینه دارمش ، بیشتر میخواستمش ار علِف صبَحگ
 ار بمه دورم ، حتی أ هودم

 بردارم به درک میس کاالش رو اوشیگ
 حرفی ندارم بزنگ باش اآلن که ُپرم و

 بمه میگفتن دیوونتتتتست ، جا تیغ رو رِاش
 ونگ ، بر شب میب*و*سمشولی من باش میم

 هودش میدونست که ُفوله کارش
 یه کاِتر کردی حتی تو سفارش بش

 هودم ِفک مینردم دو سه ساله
 یه عاشِم ولی اآلن میگگ کققق

 بشار بره
 دلگ تنک برا  ، ِانقد بد نباش

 بیا بگیر دستمو ، بارم بخون رپ برام
 بودم یه رور من برا  ، با یه ب*و*سه ار لبا ققق

 پامیشدم نیسگ االن بمونگ شباقق صبا
 امیر یه جا بهش عالمت میده و میگه دوباره بخونهققق
 اونگ ایننارو میننه و ورسش با موفقیت تموم میشهقق
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شگ  شش برمیدارهققمنگ نگامو ار آرتا میگیرم و دوباره هیره می امیر بدفونو ار او
 بهشقق

 نقد پخته تر به نظر میرسه!
سنگینی نگامو حس  شو بلند میننه و جوابگ نگامو با یه انگار  سر میننه نون 

 لبخند میدهقق
 دلخوری رو تو تک تک نگاباش و حرکاتش حس میننگققق

 بهش حم میدمققق!
 این نشون میده که من نقشمو هوب باری کردم و نقشه م حسابی ارفتهققق

 آرتا میاد اینور شیشهقق
 اون تهش نی بود آرتابمیخای باشه تو ترکب-امیر

 ه اوکیهققآر-
و آهرش افتگ مرسی امیر" اون-سوالی نگاشون میننگققآرتا متوجه میشه و میگه

 میگهقق
 لبخنددندون نمایی میزنگ و کارشو تایید میننگقق

 تنها اومدیب-رو به امیر میگگ
 آرهقققبگ به هاطر کار ترک شماققبگ پیداکردن یه وکالیست هوبقققققققق-
 میخوای ترک بدی مگهب-
 رهققداستان دا-

 این ینی آره یا نهب!!
 بیشتر ارین کنجناوی نمیننگ و پیشنهاد میدم که بریگ یه نیزی بخوریگققق

 اون دوتام یبول میننن و بعد ار برداشتن کیفگ سه تایی رابی میشیگققق
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 آرتا میرونه به سمت بمون کافی شاپ بمیشگیقق!
کشتتور غریب و  میریگ داهل و من بارم با بودن تو یه محی  شتتلوغ اونگ تو یه

 دیدن آدما دلگ بوای شهرهودمو میننهققق
 آبی مینشگ و میشینگ رو صندلیققق

 پیشخدمت میاد سرمیزقق
 من آب پرتقال سفارش میدم و آرتا و امیرم یهوه با کیکققق

 بنورم نتونستگ با یهوه کنار بیام!
 بهقققانگار فق  بمین یه مورد مبل اششته سققق

 اششتهققق
 اششتهققق
 اششتهققق

 انگار ینی داره بیپنوتیزمگ میننه با این کلمهققق
 تسلیگ میشگ و یه دستی منو بل میده تو اششتهقققق!

 با حس لمس شدن دستام توس  ینی ار هواب پریدمققق
 بردیا بودقق

 پاشو بمواولوبینققق-
 با دیدنش هواب ار سرم پریدققق

 بمواولوبین نیهببببب-همیاره کشون افتگ
 تو هونه دیگهققبمون که -
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ین نه هب ا-بلند شتتدم پتورو کنار ردم و درحالینه کفشتتامو میپوشتتیدم افتگ
 ربیی به من داشت!!!

 داستان تو رایه دیگهقق-
 ینگ عین هنگا نگاش کردمققق
 ینی نی :|-لبخنده مسخره ای ردم و افتگ

 اوففففقققبیچی پاشو منتظرن-
 بردی هوابششششقققبگو دیگهققق-

سه یه آدم احمم  کالفه نگام کرد ساده رو وا و عین اینایی که میخوان یه میلب 
 ببین نی تو راهبهونق-توضیح بدن افت

 تو هون نیهببمواولوبینققاسگ التینش نیهبببب
  اک یا اک ای(Hsیااممممگ Hذوق مرر افتگ:

 اره باشه بمین که میگیققفهمیدیبببب-
 اوبوم-

 هداوندا سپاس بلخره داستان تورای رو فهمیدم!
 پاشدم و هیلی شاد رفتگ نسبیدم به بردیاو بابگ به بچه با ملحم شدیگقق

لباسامونو پوشیدیگ تا اون پالنی که باید تو فضای بار ارفته میشدو فیلگ برداری 
 کننقق

شت که میخورد به یه جایی مبل حیاب هلو ققتوش پره  شت کارینو یه در دا پ
سیله بود و انگار نقش انباری رو باری مینرد شو هلو  و اماده  و سمت ولی یه ی

کرده بودن واستته ارفتن اون پالنقققاون یستتمت با یه پله ار حیاب هلو  جدا 
 شده بودققق
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 ینی فار معمارشو نمیشد درک کرد اصالقق
یه ستتری دم و دستتگابایی بود که اصتتال ارشتتون ستتردرد  تا دورمون  دور 

 میاد بمین! نمیاوردمقققرومگ نشد بپرسگ فق  تهش فهمیدم ارشون دود در
 دوربینا که اوکی شد شروع کردیگققق  

پدر آدمو درمیاوردققبی میگفت کا  فالن شتتتدقققکا  اینجوری  شتتتابرک 
 شدقققکا  اونجوری شدقق

شد و بردیا  شون میداد اون پالن ارفته  سیتای ریادی که ن سا بلخره با وجود ح
 افت واسه امشب بسهققق

 ادامه بدهقق اردنش شدیدا درد مینرد و دیگه نمیتونست
با این که دوساعتی هوابیده بودم ولی بخاطر مشنلگ تمام انرژیگ ار دست رفته 

 بود و دلگ یه استراحته درست حسابی میخواستققق
 نفهمیدم نجوری سوار ماشین شدیگ و راه کارینو تا ویالرو طی کردیگققق

 ویتی رسیدیگ یه شب بخیره کلی افتگ و رفتگ اتایگقق
 پخش شدم رو تختققلباسامو کندم و 

 حاله مسواک ردنگ نداشتگ امیدوار بودم دندونام اینو درک کنن و هراب نشنقق
 

یا  یاده اردن درده برد که هوابگ ببره  له این  اشاشتتتگ ولی یب مامو روبگ  نشتت
 افتادمققق

 ینی تاصب باید درد مینشیدب
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شه و میخوابهققولی فای سنن هوب می ه دسعی کردم هودمو یان  کنگ که با یه م
 نداشتقق

 دیگه هوابگ نمیبردقق
فنرم موریانه رفت ستتمت یوطی کونینی که توش روغن ریتون ریخته بودم تا 
شد و مرطوب  شک می ستگ تو بهارریادی ه ستفاده کنگقققپو بجای کرم ارش ا

 کننده کاری نمینردققق
هوووووقققبحبو نپیچونققمیخای به این بهونه نند دیقه -صتتدای درونگ افت

 بری پیشش
 ه نه بخدا نگران اردن دردشگققع-

 صدای درونگ بار یفلی رده بود محلش ندادمقق
 پاشدم یوطی رو ار کیفگ برداشتگ و ار اتاق رفتگ بیرونقق

 در اتاق مشترکش با امیرو ردمقق
 امیر اومد درو بار کردق

 جونگ آوینب-
بدیققهیلی - ماستتتاژ  باباش اردنشتتو  امیرققبردی اردن درد داره اینو اوردم 
 ترش میننهبه
 ابههه ول کن بابا من دستو بالمو نرب و نیلی نمیننگ نصف شبی =||-
 ای باباققهو برو کنار هودم بیامقق-

 ار جلوی در رفت کنار و پرید تو تخت دونفره ی وس  اتاققق
 منگ رفتگ داهلقق

 بردی رو کاناپه نشسته بودو عین بداررهر اردنشو ارفته بودقق



wWw.Roman4u.iR  186 

 

 بردیاقققبهتر نشدب-
 نه-کالفه افت

 بشار اینو بزنگ بهش هوب میشهقق-
 ارسنوتش فهمیدم که مشنلی ندارهقق

 رفتگ پشت سرش و در یوطیو بار کردم و ینگ ریختگ رو دستگق
 باباش اردنشو ماساژ دادم و نندبار ایننارو تنرار کردمقق

یبال که میخواستگ راجب ماساژ تایلندی بدونگ موی  اشتن تو سایتا یه نیزایی 
 درمورد ماساژ اردن واسه تسنین درد هونده بودمقق

 اون تننینارم به کار بردم و بعد ار ده دیقه بردیا افت که بهتر شدقق
 المصب دستگ شفا بود اصال!

 در یوطی رو بستگ و یه دستمال کاغشی برداشتگ و نربی دستمو پاک کردمق
 یه نگا به امیر انداهتگققمعلوم بود هوابه قق

 اپه کنار بردیا نشستگ و نگامو دوهتگ بهشقققاومدم رو کان
 نقد دوست داشتنی بود!

 کاش توام حسی که من نسبت بهت دارمو بهگ داشتیقق-تو دلگ افتگ
 اینجوری بخوابگ که بمه ش میگیره به بالشقق-

 ینگ فنر کردم و بعد یچی به ذبنگ رسیدقق
یبال اونجا  ستتری  دوییدم تو آشتتپزهونه و ار داهل جعبه کمک بای اولیه که

 دیده بودم یه باند برداشتگ و براشتگ به اتاق بردیا ایناققق
 ار پالستینش دراوردمش و رفتگ کنار بردیا نشستگ تا اردنشو ببندمق
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 این نیه بابا مگه کاردیگ کردنب-
 شل میبندم فق  واسه این که به بالش مالیده نشهقق-

 دیگه مخالفتی ننرد و اشاشت کارمو بننگقق
وم شد اومدم برم عقب که دستمو ارفت و بالحن یدرشناسانه و تشنر ویتی تم

 مرسیق-آمیزی افت
 لبخند ردم و نشامو رو بگ فشار دادمقق

 بعدم بلند شدم شب بخیر افتگ و براشتگ اتایگققق
 اونشب با یه حس هوب به هواب رفتگقق

**** 
 صبح با سروصدای بچه با ار هواب پریدمققق

واک ردمققیه نگاه حسرتبار به تختگ انداهتگ و بعد ار پاشدم رفتگ دشویی و مس
 اتاق رفتگ بیرونققق

 بچه با بیدار شده بودن و میخواستن بساب صبحونه رو ردیف کنن
 قنشستگvTیه سالم و صبح بخیر افتگ و بعد رفتگ رو کاناپه ی جلوی

 به انداره ی کافی آدم تو آشپزهونه بود که کمک کنهققق
 یفل شده بود روم و نگاشو ارم بر نمیداشتققبردیا نند دیقه بود 

به راه و هوب وانمود مینردم دارم تی وی میبینگ و  منگ عین این دهترای ستتر 
 اصن حواسگ نیستقق

 تهش دیدم دیگه داره هندم میگیرهقق
 اردنت بهترهب-نگاش کردم و افتگ

 ارهققق-
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 سری تنون دادم و به ادامه ی تی وی دیدن النیگ مشغول شدمقق
تی صتتبحونه رو هوردیگ بچه با پیشتتنهاد دادن بریگ تو حیاب ویال والیبال وی

 بزنیگقق
من که شتتراییگ مناستتب باالپایین پریدن نبود واستته بمین ترجیح دادم فق  

 تماشا کنگقق
 بمه رفتن لباس عوض کردن و رفتیگ تو حیابقق

نه ویتی توش راه  ناری شتتتده بود جوری یاب ویال بیشتتترش نمن و درهت ح
 تی حس مینردی تو پارکی!میرف

 تور والیبالو بستن به میله و شروع کردنققق
 رو به جم  افتگ باری نمیننگ و مریضی رو بهونه کردمقق

 رفتگ یه اوشه نشستگ و با حسر  هیره شدم به باریشونقق
شیده بود و با اون کاله یرمزی که  شنی پو شلوارک م سفری و  بردیا یه رکابی ف

 ربچه بای تقس و سرتم شده بودقققسرش اشاشته بود عین پس
 تو دلگ کلی یربون صدیش رفتگقق

 تو کل تایگ باریگ غیر مستقیگ ریرنظر ارفته بودمشقققباریشگ حر  نداشت!
ستتت اول که به نف  اروه شتتابرک تموم شتتد یه استتتراحت یه ربعه دادن و بمه 

 رفتن آب بخورن و تجدید یوا کنن
 کنار دستمو برداشت و درشو بار کردققق بردیا اومد کنار من نشست و بیری آب

 دبنیهقق-هواست سر بنشه که شتابزده افتگ
 فداسر ققبعد بمشو سرکشیدققق!-هندید و افت
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 بهت رده مونده بودم!!
یادم نمیومد تو این نندویتی که پیششون بودم بردیا با رر  دبنی کسی نیزی 

 هورده باشه!
 عجیب بود!

ببند دبنو پشتته میره دهتره -کشتتید و افتپاشتتد و دماغمو با دوتا انگشتتتش 
 رشتقق

 من میرم تو هیلی ارمهقق-پاشدم هندیدم و افتگ
 دستیگ برا امیر تنون دادم و رفتگ داهلقق

 ار تو تراسگ میشد تماشاشون کنگقق
 حواسشون به باال نبودققق

 ار فرصت استفاده کردم و نند تا عنس تو بمون حالت ارشون ارفتگققق
 هیلی هوب شد!

 رو تصویر بردیا روم کردم و هوب دید ردمشقق
 پسره تقسه دوس داشتنیه من :(

 بردیا ار ماشینش پیاده شد و با لبخند پیرورمندانه ای اومد سمتگققق
ندم  یه کمرب پا نلفتی شتتتدم  قد دستتتو هدا ن نده بودمقققوای  من ایره کمرب

 نمیتونگ بار کنگقق
شدمقققه سمتگ و سرمو ارفتگ باال و عاجزانه بهش هیره  ودش فهمید و اومد 

 هگ شد واسگ بارش کردقق
 با افتنه یه مرسی ار ماشین پریدم پایین و بابگ اراون محوطه هارج شدیگقق

 ار شهرباری پارک که اومدیگ بیرون دیدم اوشیگ داره تو جیبگ میلررهقق
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 دراوردمش و صفحشو نگاه کردمقق
 مقامیرحسین بودقققدایره ی سبزرنگو به سمت راست کشید

 جانگ امیر-
 کجایی آوینبمک نرفدین ویالب-
 با بردیامققنه بنور-
 او ققنگران شدم که دهتر-
 نگرانه نیباومدیگ یه دوری بزنیگققاالن میایگق-
 اوکی -
 نیزی نمیخاین ار بیرونب-
 نه-
 باش کاری نداریب-
 نه فعالق-
 فعالق-

 تماسو یی  کردم اوشیمو یفل کردم و اشاشتگ تو جیبگق
 ف امیربنی میگ-
 بیچی نگران شده بودقق-

 بردیا آبانی افت و بقیه ی راه تو سنو  طی شدقق
 ار پارک هارج شدیگ و رفتیگ تاسوار ماشین شیگقق

ستتنو  d2تا برستتیگ ویال بیچ کدوممون حر  نزدیگققفق  صتتدای امیرعلی
 ماشینو میشنستقق
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 ویتی رسیدیگ ویال موی  پیاده شدن ار ماشین رو به بردیا افتگ
 بردی مرسیققهیلی هوش اششت-

 بارم ارین کارا بننقق-تودلگ اضافه کردم
 لبخندی رد و سرتنون دادقق

 پیاده شدمققبردیا اارشو ارفت و رفت تا ماشینو بشاره توپارکینکقق
بمین که هواستگ برم داهل یهو حرکت یه نیزی البالی درهتا توجهمو جلب 

 کردقق
یه ستتیابی دیدم که تو یه صتتدم ثانیه بمین که ستترمو به اون ستتمت براردوندم 

 ناپدید شدقق
 مث سک ترسیده بودمقق

ننتا بستتگ الله افتگ و برای این که هودمو اول بزنگ به هودم تلقین کردم که 
 اربه بودقق

 ولی آههقققناپدید شدنش نیب
 تو بمین ایرودار حضورینی رو پشت سرم حس کردمقق

بارکردم و  تا اونجایی که جاداشتتتت  ننان جیغی کشتتیدم که حنجرم دبنمو 
 سوهتقق!

 نتهههههههب-
باشنیدن صدای بردیا سری  براشتگ و دستمو رویل*ب*م اشاشتگ و به پاباش 
نگاه کردم ببینگ یه ویت ستتگ نباشتتهقققویتی ار آدم بودنش میمئن شتتدم نفس 

 راحتی کشیدم و افتگ
 وای سنته کردم این نه وضعه اومدنه :'  -
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 فیهی بهگ کرد و افتبردیا نگاه عایل اندرس
 رد دادیاققق-
 یچی بگگ مسخرم نمیننیب-
 بگو-
 یبله این که توبیای یچی الی درهتا دیدم-
 نیب-
 نمیدونگ یه نیز سیاهققتانگاش کردم ناپدید شد-

 اونجا-بعدبا دست اون یسمتو نشون دادم و اضافه کردم
 بردیا نگابی به اون یسمت انداهت و افت

 نیزی بودققشایدمققق نمیدونگققشاید اربه ای-
 بعد یجور ترسناکی نگام کردق

 بردیاااااققق-نالیدم
بهببلخره -هندید و افت هب وایعیتو دارم میگگققبگگ هیاالتی شتتتدی هو

 اینجا شماله و توش پره این داستاناسقق
 مخصوصا ویالبای این اطرا  که هودشون یه پا جنگلنقق

 نزدیک بود اریگ بگیرهققینی من جن دیده بودمب
بردیا نگابی به ییافگ انداهت و ضتتمن این که دستتتمو مینشتتید تا ببرتگ داهل 

بیا بریگ تورایققجن دیدی بگو هودم بیام دیستتش کنگ بره دیگه پیداش -افت
 نشه

 و بعد هندیدق
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جرعت این که سرمو براردونگ و دوباره اون یسمتو نگاه کنگ نداشتگ میترسیدم 
 یچی ببینگ کهققق

 چه با داشتن بساب شامو آماده مینردنقبابگ رفتیگ داهلققب
ستان نیه و نیزیگ  سی نیومد ببینه دا صوتی من ک تعجب کردم با اون جیغ فرا

 نپرسیدنقق
سیاه رنک  شروع کردیگققفنرم بنور پیش اون نیز  سرمیز و  ستیگ  ش بمگی ن

 بودقق
کال آدم ترستتویی بودمققیه فیلگ ترستتناک میدیدم تا یه ماه بمش حس مینردم 

 ی بستقققپشتگ ین
 ارغشایی که هوردم بیچی یادم نمیاد نون وایعا کوفتگ شدقق

شغول  شه افتادیگ و م سته بودیگ برکدوممون یه او شام نون بمگی ه بعد ار
 فیلگ دیدن شدیگقق

 سرش درد میننه و رفت یرد بخوره و بخوابهقق  ینگ که اششت امیر افت
شونققمنگ شب بخیر افتن و رفتن تو اتایا شتگ ار بقیگ ینی ینی  ستگی  دا ه

 منهدم میشدم ولی نیزشو نداشتگ برم اتایگ و بخوام تنها بخوابگق
 بعد ار نند دییقه فق  من و بردیا و حامد و سروش مونده بودیگقق 

ستگ ییافمو مظلوم کردم و افتگ ش اققمیترسگ برم بردی-رفتگ رو کاناپه کناربردیا ن
 اتایگ :'  

 نرا بره ی نایالب-
 سره بمون دیگهقق-
 آباققهب به سارا یا سحر میگفدی بیان پیشتققیه امشبه دیگهقق-
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شب بیاد وردلگ  سایه اونو با آرپیچی میزنگ اونوک  سحرررررقققمن  شنیگ نه  بی
 بخوابهب

 ترجیح میدم تو ب*غ*له هوده جنه بخوابگق
 هب نهققنمیشه آههقق-ینگ من و من کردم و افتگ

میگی  هب االن-وصله باشه افتبردیا بالحنی که معلوم بود سعی مینرد باح
 نینارکنگب

 بیچیقق-سرمو انداهتگ پایین و افتگ
 بعد بلند شدم شب بخیر افتگ تا برم اتایگققق

 بلخره باید با ترسگ مواجه میشدم کاریش نمیشد کردق
تاویتی برم تواتاق و درو ببندم به این جمله معتقد بودم اما بمین که رفتگ داهل 

 هو  برم داشتق
 نهههه این توبمیری ارون تو بمیریا نیست!دیدم 

 لعنتی کلید المپگ یه فرسخ ار تخت فاصله داشتقق
بیخیال هاموش کردن المپ شتتدم و شتتیرجه ردم تو تخت و پتورو تا رو نونگ 

 کشیدم رومق
 انگار جن بخواد بیاد میگه وااااای این پتوروشه نمیشه کاریش کرد =|

 اونورو نگاه کردمققهالصه یه نندثانیه یه نشمی اینور 
بمش میترستتیدم االن یه صتتور  هونی با نشتتای ستتفید وریلمبیده و موبای 

 بلند و مشنی ار تو کمد بپره بیرون و نفله م کنهقق
 برنی میگششت ترسگ کگ نمیشد بیچقققشدتگ میگرفتقق
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 نمیدونگ ننددیقه اششته بود که یچی ب*غ*ل اوشگ لرریدقق
 قجیغ هفه ای کشیدم ویه مترپریدم

 بعد نگاه کردم دیدم اوشیمه و ار فیریک ردن هودم هندم ارفتقق!
 آروم دستمو ار ریرپتو دراوردم و اوشیو برداشتگق

d osn psaadosققق 
 یفلوبار کردمقق

 پیام ار بردیا بودقق
 نوشته بود:

"dk Sdodus m dq ks pds ood bmo kmd bsdks  pikdusققpo pidp 
kduqm bsdpmas pibmopققققoo" 

 نگابی به پنجره انداهتگقققراس میگف!ماه دییقا روبروم بودقق
یه بار دیگه پیام بردیا رو هوندمقققدلگ ارم شدققاوشیو یفل کردم و بمونیوری 

 که بردیا افته بود به ماه هیره شدم تا هوابگ ببرهقق
مغزم هواب بود و وایعا توانایی اینو نداشتتتگ که بخوام بیداربمونگ تا ویتی میاد 

 اق ببینمشقققات
 با بمین فنرا هوابگ بردقق

 تو عالگ هواب و بیداری بودم که حس کردم اتاق تاریک شدقق
نمیدونگ وایعی بود یا نهققشتتاید داشتتتگ هواب میدیدم اما ینگ بعد اونگ برای 

 لحظه ای ارم شدودیگه نیزی نفهمیدمقق
مد دیشتتتب کی  یادم نمیو پاشتتتدمققق با دل درد هفیفی ار هواب  صتتبح 

 بیدمققنندثانیه که اششت لود شدم و داستانای دیشبو یادم اومدقققهوا
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رفتگ تو مستراح و هواستگ بشینگ که بادیدن دوش طی یک تصمیگ آنی لباسامو 
 کندم و رفتگ ریرشقق

آب ارم بدن کرهت و لشتتمو ستترحال آوردققراستتتی ار آهرین باری که رفتگ 
 حموم نقد میگششتب

 و بعد ار یه دوش نیگ ساعته ار حموم درومدمقق ریر لب یه بپلی نبارهودم کردم
 بی حوصله یچی تنگ کردم و پریدم بیرونققق

 بجز ینی دونفر بقیه بنور هواب بودنقق
ستگ براردم اتایگ تا دوباره بخوابگ که یادم  شدم و هوا شیمون  شدنگ پ ار بیدار

 افتاد اصن دینی نخوندمققق
 شروع کردمققبا اکراه رفتگ سرکیفگ کتابمو برداشتگ و 

 یه سوالو بزاربار میخوندم ولی تومخگ نمیرفتقق
 فنرم درایر بودقق

 درایر بیچی و بمه نی!
 وایعا اابی ارین بی هیالی مفرب هودم هسته میشدمقققق

امتحان نهایی دیگه شوهی بردار نبودققاونگ دینی سوم که هود معلما به سخت 
 بودنش اعترا  مینردن!
 اشتگ و بیور جدی شروع کردمققمدادمو ار جامدادیگ برد

ویتی عمیقا مشغول درس هوندن میشدم اصال اشررمانو حس نمینردمقققالبته 
 یه بمچین نیزی هیلی کگ اتفاق میوفتاد!

 دوتادرس هونده بودم که با در ردن ینی بخودم اومدمققق
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 بله ای افتگ و پاشدم برم ببینگ کیهقق
 قققسارا بود و میخواست صدام کنه برم صبحونه

 بهش افتگ االن میامق
شتگ  ستگ اشا شنگ کتابو ب رفتگ جلوی آینه و بعد ار مرتب کردن موبای نیمه ه

 رو میزتوالت و ار اتاق هارج شدمقق
 بمه سرمیزبودن و داشتن بحث مینردنققق

ستتالم و صتتبح بخیری افتگ و رو تنها صتتندلی ای که هالی بود و کنارامیر 
 یرارداشت نشستگقق

نظر من بریگ تله کابین ار بمه جابهترهققنیاری به بار برداشتنگ به -سحربا عشوه
 نیستقق

ید باو بر دفه اومدیگ یفلی ردیگ روشقققیه جنگلی کوبی -نو له کابین نیه  ت
 دشتی دمنی نیزی بریگ دلمون واشهقق

 آیا بحث نننیدقققوسایلوبردارید بریگ لب دریاقق-شابرک
قققالیل ااه نزدیک ویال باشتتیگ بواشتتناستتی بداررهر بارندای پیش بینی کرده

 سری  برمیگردیگقق
حرفش منیقی بنظر میرستتیدقققپس دیگه کستتی اعتراضتتی ننرد و یرار شتتد 

 وسایلو جگ کنن بریگ لب دریاقق
یارن واستتته فوتبال  تا برن درواره بارو ب ید  به حامد و نو بردیا کلید انبارو داد 

 ساحلی
 ساراقق بقیگ برکدوم مشغول کاری شدنقققمنگ رفتگ کمک
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سیب رمینی  سه  شون وا شور ست ب شته بود ومیخوا سیب رمینی بردا یه نندتا 
 آتیشیقق

 اردستش ارفتگ و شستمشونققق
 هالصه بعد ار یه رب  بمه نی آماده شد و بچه با رفتن حاضرشن تابریگقق

ستیگ توش  ساحل که میخوا سمت ار  صی بود و اون ی صا نون این طرفا اهت
 یرار داشت نیاری به مانتو شال پوشیدن نبودقققباشیگ دییقا روبروی ویال 

 رفتگ تو اتایگ و نگابی به بیرون انداهتگققق
 بوا آفتابی بودقققتعجب کردم که بداررهر یراره بارون بیاد!

شتتونه ای باال انداهتگ و واستته این که آفتاب ستتوهته نشتتگ و پوستتت بلوری و 
سفید  ستین بلند نارک  شه یه بلیز آ سیاه ن شلوار جیصافگ! شیدم و یه  نگ پام پو

 کردمقق
 کپمگ برداشتگ و اشاشتگ سرمققق

حوصتتله ی آرایش نداشتتتگقققبه یه رژلب جیگری که هیلی محو رول*ب*م 
 کشیدم اکتفا کردم و رفتگ بیرونققق

 بچه با تو حیاب ویال مشغول سلفی ارفتن بودنققق
 انصافن هوب جایی بود برا عنس انداهتنقق

 م باباشون عنس بگیرمققامیرصدام رد تا بر
 '-پشیمون شدم ار این که ینگ آرایش ننردم '

 هیلی هوش عنسگ جون عمگ!حاال با این ییافه هوش عنس ترم میشگققق
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بردیااوشیشو به میبگ داد و افت یه عنس ار نهارتاییمون بندارهقققبعد هودش 
 اومد جلوی من کپمو ینگ پایین تر کشید که صورتگ هیلی مشخص نباشهققق

 نهارتایی کنار بگ وایسادیگققاول بردیاققبعد منققبعدم امیر و شایانقق
 من ینگ کج وایسادم و ژست دست به سینه ارفتگقق

 سروش عنسو ارفت و بهمون نشون دادقق
 هوب شده بودقق

 بردیا اوشیشو پس ارفت و بمه به سمت ساحل راه افتادیگقق
 اکمک بگ بساطو بچینیگققپسرا درواره بارو اشاشتن و بعد اومدن تا بمه ب

 ویتی بمه نی جفت و جور شد باری رو شروع کردنققق
سروش و نوید و حامد و میبگ و امیر رفتن تویه تیگ و شایان و بردیا و بقیه پسرام 

 تو یه تیگ دیگهققق
 وریفه ی هییر داوری رم به مادهترا محول کردنقق

 ر  سو  میزدققسارا ارین سو  مدل انگشتیا بلد بود و بی رار  و رو
یه بار وس  یسمت حساس باری سو  رد و تا بچه با براشتن ببینن نی شده 

 نوید این تیشرتت هیلی بهت میاد نرا یبال نمیپوشیدیشب-افت
 نندنفرمون هندیدیگ و بقیگ اعتراض کردنققسارام یول داد دیگه جدی باشهققق

 واسه برنیمه سی دیقه تایگ در نظر ارفته بودنقق
 به نف  تیگ امیر اینا بودققق1-2مین تموم شد نتیجه  ویتی سی 

 پسرا اومدن تا یه استراحت ده دیقه ای کنن و بعد برن واسه نیمه ی دومققق
اوشتتی شتتابرک رنک هورد و ویتی برداشتتت فهمیدیگ که آتناستتت و داره میاد 

 ویالقق
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 شابرک بهش آدرس دییقو داد و بعد اوشیو یی  کردققق
 ه ی دومققپسرا رفتن واسه نیم

باریشون هیلی بیجان انگیز بود و من و سارا و سحر با تخمه میخه اون صحنه 
 شده بودیگققق

شتتتابرک نزدیک درواره حریف یه پاس کوتاه به بردیا داد و بردیام با یه شتتوته 
 جانانه توپو نشوند تو درواره حریفقق

 پسرررر ایولللللللل-افتگنتونستگ شادیمو کنترل کنگ!یه متر پریدم باال و 
شمک  شو داد باال وبهگ ن س سخرای لبا بردیا به تقلید ار باریننای معرو  با م

 ردققق
 اما بیشتر ار نشمنش تتوی بزرای که رو شنمش بود توجهمو جلب کردققق 

 نون فاصله ریاد بود نتونستگ ببینگ نقش نیهققق
 م شدقققتمو2-2تا آهر باری دیگه الی رده نشد و باری بانتیجه

 بچه با عرق ریزون اومدن نشستن و مشغول هوردن شدنققق
 بمون موی  آتنا به شابرک رنک رد و اونگ رفت تا بیارتشققق

 ویتی اومدن بمه سرا براشت سمتشونققق
 کتی بمرابش نبودققق

 باجم  سالم و احوال پرسی کرد و اومد کنار مادهترانشستققق
 رفتار امیر باباش یجوری بودققق

 انگار سعی مینرد ارش کناره بگیرهقققنمیدونگ شایدم من اشتباه حس کردم!
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صله ارفتگ رفتگ  شدم و ار جم  ینگ فا ست بلند  سش نی سی حوا ویتی دیدم ک
 کمی اونور ترقققجایی که شناش دست نخورده بودو لگدمال نشده بودق

 یه تینه نوب برداشتگ و هواستگ رو شنا یچی بنویسگققق
 نیب!اما نمیدونستگ 

عاد  داشتتتگ بر ویت میومدیگ شتتمال ارین کارا کنگ و بعد ارشتتون عنس 
 بگیرمققق!کاری که اکبر دهترا مینننققق

ااه یه تینه ار آبنگمونو نوشتگققق  ناهودآ
 "منگ دلگ یه رور با یه نشمک رفت روراآماده بودن که هاطره شنقق!"

 یهو حضور کسی رو کنارم حس کردمقق
شتتب هواستتتگ جیغ بزنگ که بادیدن آتنا جیغمو هوردم و تحت تاثیر اتفایای دی

 دستمو اشاشتگ رو یل*ب*مقق
آتنا بابمون لهجه ی هارجیش که به شتتد  تالش مینردکمتر تو حر  ردنش 

 آک عزیزممگ ببخشید ترسوندمق-جلوه کنه افت
 ار آهرین کلمه ای که بنار برد هندم ارفتقق

 ترسوندمتو افت ترسوندم!
 عیبی نداره پیش میادقق-گلبخندی ردم و افت

 نراتنهااومدی اینورب-رو تخت سنگی که اونجا بود نشست و افت
 بمینجوریقققینگ باهودم هلو  کنگ-
آوینققتوهیلی دهتر هوبی بستتتیققویتی تو صتتور  تو نیگا میننگ یه حس -

 هوبی بهگ دست میدهقق
 منو میگی هرذوق شده بودمقق!
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 اومدقنمردیگ و یه دهترهارجنی ارما هوشش 
 لیف داری عزیزم ممنونققق-ییافه آدمای هجالتزده رو ارفتگ و افتگ

 حقیقتهققراستی شنیدم امیرحسین توباباش هیلی هوبیققق-
 مگه نهب

ار پس و پیش افتن کلما  تو جمالتش و ستعیی که داشتت تا درستت حر  
 بزنه دلگ غنج رفتقق

 آرهققامیر هیلی پسرهوبیهققهیلی کمنگ کردهقق-
 یتونگ اعتماد کنگ به تو یچیزی بگگبآوینققم-

 حتماقق-کنجناوافتگ
 من امیرحسینو دوست دارمق-

 هب این که اعتماد کردن نمیخاست منگ دوسش دارم!-ایج افتگ
 نه نهقققمنقققعاشقش شدمق-سرشو به طرفین تنون داد و افت

ااه وریلمبیده شدقرل ردم بهش و افتگ  نههه !!!-نشام ناهودآ
 پایین انداهتقق اوبومی افت و سرشو

به!کی بهتر -هودمو جم  و جور کردم و افتگ که هیلی هو ایول دهترقققاین 
 ارامیرقق!بقققنیزهققهبققمیخای من یجوری حالیش کنگ و بیارمش تو ه ب!

 نهققمن دیشب بهش افتگق-آتنا دستاشو توبگ یفل کرد و افت
ستای بیو  سوار درنزدینی رو ست دیگه این که دبنگ انداره غاره وای شه د بار ن

 هودم نبود!
 توقققتو رفتی به امیر افتی عاشقش شدیب-
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 مجبور بودمق من امیرو ار دست میدادق-
 هو اون نی افتب-بمونیوری با دبن بار پرسیدم

 ویتی افتگ اون هیلی تعجب رده شدق-
لبخنده کنترل شتتتده ای ردمقققتعجب رده رو نمیدونگ ار کجای فربنک لغت 

 اورده بود!
 افت بعدا باتو حر  میزنیگقق-ادامه داد

 آبا ینی یجورایی افته که فنر میننگ جواب میدم بهتقق-
 سری به معنای تایید تنون دادقق

ار جستتارتش هوشتتگ اومد!عاشتتم امیرشتتده بود و هیلی راحت رفته بود بهش 
 افته بودق

 منو بگوقققآهر میترشگ بردیام نمیفهمه دوسش دارمقق
که ایران - نا تو  ماققآت نار میگ بدهقققاونوک نی نیستتتیققبر فرضتتگ امیر اوکی 

 میننیب
 من میام ایران رندای کردمق-شتابزده افت

 ینی داغونه حر  ردنتگقققجای فعل ماضی و مضارعت مشخص نیقق
یدم پرستتت باره  تنون دادم و دو یه رو نجوری -ستتتری  ب راستتتتیققاین را

 میخوایبقققبمیشگیبیاققق
 اآلن درحد آشناشدن بابمدیگهقق-
جب دل و جرعتی اله- مااااققتوام ع بدهققولی هودمونی یدوارم اوکیو  یییققام

 داریققمن جا  بودم عمرا میتونسگ بمچی کاری کنگقق
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مگه نندباراتفاق افتادهبعاشتتم شتتدن حم من بستتتقواستته نی این حقو -
 ارهودم بگیرمب

شو تایید کردم و به عقایدش غبیه هوردمقققنه راحت  سری تنون دادم و حرف
س شدم حدایل ویتی ک سیده ن شقش ر شد که به ع یو دوس داره بهش میگهققااه 

 هیالش راحته نیزی به دلش بدبنارنیستقق
 صداردن بچه با باعث شد حرفمون نصفه بمونهققق

براشتتتیگ به جم قققاما من بمش فنرم پیش آتنا و حرفاش و امیر بود و نیزی 
 ار بقیه ی اون رور نفهمیدمققق

 دیدی ارفت و باعث شد تا شب تو هونه بشینیگقققبداررهر بارون تقریبا ش
راه 9برکی ب کاری مشتتغول شتتدققمنگ درس هوندم و شتتب حدود ستتاعت

 افتادیگ که براردیگقققق
شتابرک اینا میخواستتن بمونن تا فردا ویالرو تحویل بدن بعد بیان و من موی   

 هدافظی شماره آتنارو ارفتگ تا باباش در ارتباب باشگق 
 بمش هواب بودم و نیزی نفهمیدمققق توراه براشت

 رسیدیگ هونهققق2ساعت نزدینای
انقد هوابگ میومد و ایج بودم با اولین تعارفی که امیرکردیبول کردم و یید هونه 

 رفتنو ردمققق
رفتگ داهل و ار شتتد  هستتتگی با لباس پخش شتتدم رو تختی که بردیا برام 

 ود!ارفته بودقققپارتیشنو بنور ار جلوش برنداشته ب
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به مغزم  گه ای  مان  ورود برفنر دی یداکردم و این حس هوب  حس هوبی پ
 شدققبعد ار تنظیگ کردن بشداراوشیگ روی ساعت پنج سری  هوابگ بردققق!

سه ساعت درعرض یه نشگ بهگ ردن اششت و آالرم منحوس اوشی به صدا 
 درومدقق

 بمین با اکراهوسوسه شدم ینگ دیگه بخوابگ اما نهارتا درسگ مونده بود واسه 
 پاشدم رفتگ دشویی به صورتگ آب ردم تا هوابگ بپرهقق

 بعد رفتگ یه اوشه تو سالن نشستگ و با نوراوشیگ مشغول درس هوندن شدمققق
جا  نه واراون تا وستتتایلمو بردارم برم هو پاشتتتدم  که  فت بود  به ب یک رب  

 مانتوشلوارمو بپوشگ برم حورهققق
ردارم بردیا الی پلنشتتو بار کرد و با دیدن من بمین که رفتگ تو اتاق تا کولمو ب

 کجاب-که شال و کاله کرده بودم افت
 میرم امتحان بدم دیگهقق-

 اوشیشو روشن کرد ساعتو دید و بعد افت
 وسایلتو بردار میرسونمت-
 نه مرسی رنک میزنگ آژانسق-

 بجنب وسایلتو برداررر-بردیا پرید وس  حرفگ و بی حوصله افت
 دشوییققق بعدپاشد تا بره

 معشب سری تنون دادم و کولمو برداشتگ رفتگ توآشپزهونهقق
برا هودم یه بیسنوییت ار تو کابینت برداشتگ و واسه بردیام یه لقمه هامه عسل 

 ارفتگ و آروم رفتگ بیرون تا کفش بپوشگققق
 دکمه آسانسورو ردمقق
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 نندثانیه بعد بردیام اومد و دوتایی رفتیگ توآسانسورققق
 ردم و لقمه رو ارفتگ سمتشققق روiدکمه

 لبخندی رد و با یه مرسی لقمه رو ارفتققق
 ویتی آسانسور تو پارکینک وایساد بابگ سوار اپتیماش شدیگ و ردیگ بیرونققق

شروع کردم  سیدقققبهش افتگ و بعد کتابمو بار کردم و  بردیا آدرس هونمونو پر
 اون یه درسی که مونده بودو هوندنقق

 هونمون بودیگققق ده دیقه بعد دم
پیاده شدم و کولمو برداشتگ بعد هگ شدم و ار پنجره ی ماشین بهش افتگ رود 

 میامققق
سموبا دوتاهودکار  شیدم کار  ورود به جل شلوارمو پو سری  رفتگ باال و مانتو

 برداشتگ و اومدم پایینققق
سمت  شو ارفت به  سید و بعدار این که بهش افتگ اار بردیا آدرس حوره رو پر

 درسقققآ
 منگ کتابو یه ورق ردم تا النی مبال دوره کرده باشگ!

میدونستتتگ که یرارنیستتتت نمره ی هوبی بگیرمقققنون عمال اربه هون کرده 
 بودمققپس هودمو ردم به بیخیالی و کتابو بستگققق

 سرمو تنیه دادم به پشتی صندلی و نشامو روبگ اشاشتگققق
 امتحانت کی تموم میشهب-بردیا

 دیقه تایگ بشارن براشقق60فک کنگ-
 سری به معنای فهمیدن تنون داد و دنده عوض کردقق
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 یه وک پانشی بیای اینجا تاکسی داره باق -
 بردیا باشه ای افت و دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشدقق

 ویتی رسیدیگ ارش تشنر کردم و پریدم پایینققق
 رفتگ داهل و پرسون پرسون سالن امتحاناتو پیدا کردمققق

 شماره صندلیمو به ینی اراون مرایبا افتگ و اونگ صندلیمو نشونگ دادقق
نشستگ رو صندلیگ و به ییافه رایار  توی عنسگ که روی کار  نسبیده به میز 

 بود هیره شدمقق
 نند دیقه بعد ینی ارون مرایبا شروع کرد ور ردن و بعد براه بارو دادنقق

 با یه بسگ الله شروع کردمقق
 ا سخت بود!سواالش نسبت

 افتادم رو براه و شروع کردم به نوشتنققق
 برنی میدونستگ نوشتگققق

 شدقق!14آهرش بارم سواالیی که ارشون میمئن بودمو شمردمقق
 نندتاشگ شک داشتگققق

 بیخیال شدم و نگابی به ساعت روی مچگ انداهتگقق
 بودق8:40

 ببخشید میشه بدمب-دستمو بردم باال و افتگ
 صندلی جلو و پشت و نپ و راستگ ترکیدنقیهو دیدم نندتا 

 تاره فهمیدم نه سوتی ای دادم
 هندمو کنترل کردم و جدی رل ردم به مرایبه تا جواب سوالمو بگیرمقق
 اونگ ار ینی دیگه پرسید و بعد افت پنج دیقه دیگه میتونگ برامو بدمق
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 سری تنون دادم و یه بار دیگه برامو نک کردمقق
 رو تحویل دادم و ار سالن ردم بیرونققسره پنج دییقه براه 

یه هیابون پهن و طوالنی جلوم بود که بایدتا ستترش میرفتگ که بتونگ تاکستتی 
 ایربیارمققق

 بنور ده یدم طی ننرده بودم که یه ماشین اومد کنارم و شروع کرد بوق ردنققق
سرمو انداهتگ پایین بی توجه به رابگ ادا ه مفنر کردم مزاحمهق ابمیت ندادم و 

 دادمققق
 ولی انگار دس بردار نبودقق

 بمین که براشتگ یچی سنگین بارش کنگ اپتیمای بردیا رو جلوی هودم دیدمقق
 بپرباال دیگهقققنارمیننه برامنقق-بمون لحظه شیشه رو کشید پایین وافت

ببخشتتید فک کردم -یهقهه ای ردم و پریدم تو ماشتتین ستتالم کردم و افتگ
 مزاحمهقق

بردیااااا نرا اومدی آههققبهودم برمیگشتتتگ -اضتتافه کردم بعد با شتترمندای
 دیگهقق

سمتگ و افت شنال  درآورد ارفت  سته  شبرد و یه ب ست برد تو دا جایی -د
 نرفتگ که بیامق

 ینی ارون موی  بمینجا وایسادیییییب-شنالتو ارفتگ و افتگ
 امتحان نیور بودب-سری تنون داد و افت

 بدنبودقق-بنک افتگ
 بود اوممممگققق%87ار کردمقققبعد شنالتو ب
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 یه تینه ارش کندم اشاشتگ دبنگ هودم و یه تینگ دبن بردیاققق
 نرا وایساده بود تا امتحانگ تموم شهب

 جلل هالمققمهربون شده باققق
 ینگ دیگه ار شنالته هوردم و بقیشو براردوندم تو داشبردقق

آب  بشار تو کیفت-افتبردیا دوباره دست برد دراوردش و اشاشت رو کیفگ و 
 میشهق

 منگ عین بچه بای حر  اوش کن برداشتمش اشاشتگ تو کیفگقق
 راستی کی یراره برید دوبی واسه ارفتن بقیه ی موریک ویدیوب-
 مشخص نیقققفک کنگ تا سه نهار رور دیگه بریگقق-
 نقدمیمونیدب-
 یه بفته ده رورققق-

 پوفی کردمقققینی یه بفته ده رور نمیدیدمشب
شتی لع سی که من بهت دارمو بهگ دا سورن ار ح شدتوام یه نوک  نتیقققنی می
 ': 

 بقیه ی راه تو سنو  طی شدققق
 بردیا منو اشاشت دم هونمون و هودش رفتقق

*** 
 دو سه رور به بمین منوال اششتققق

امیر اوکیو به آتنا داده بود،اونگ کتی رو دس به ستترکرده بود اومده بود تهران تا  
 که ایرانه بیشتر با امیرباشهققاین مدتی 
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درس هوندن مجال اینو نمیداد که برم هونه ی پستترا و ندیدن بردیابدجوری 
 هلقمو تنک کرده بودققق

نصتتفه شتتب پروار 3رور یبل ار امتحان ربانگ فهمیدم که امیر و بردیا ستتاعت  
 دارنقق

 مدلو ردم به دریا و بیخیال پنج تا درستتی که مونده بود ستتاعت بفت پاشتتد
 حاضرشدم که برم هونه ی پسراققق

آتنا بهگ افته بود امشتتب نمیره بتل و میاد هونه ی بچه با تا شتتب آهری دور 
 بگ باشیگقق

یاد ولی افت که شتتتایان بخاطر مریضتتی پدرش  تا اونگ ب به بیت رنک ردم 
 مجبورشده بره کرج و هونه نیست و باشه یه وهتی که اونگ بودقق

 ه نگاه کردمقققیه بار دیگه هودمو تو آین
یه بلیز آستتتین بلند ستتفیدی که تا باالی نافگ بودپوشتتیده بودم ویه شتتلوار جین 

 تیرهققق
شده بود نهرم  شتگ باعث  سبتا دارکی که دا موبامو دورم ریخته بودم و آرایش ن

 ار بمیشه متفاو  تر بنظر برسهققق
 کوتاه بودن بلیزم دودلگ کردققق

دیا بستن دیگهقققامیر که مث داداشمه بردیام هودمو توجیه کردم:فق  امیر و بر
 که مورد ندارهقق

شیدم و ار  شالمو پو سمو عوض کنگ مانتو شه لبا یبل ارین که این دودلی باعث 
 هونه ردم بیرونققق
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 تا رسیدن به هونه ی پسرا بمش تو فنر بودمققق
 ویتی رسیدم رنک واحدو ردم و شالمو مرتب کردمقق

 بردیا درو بار کردقق
 کردم و رفتگ داهلقق سالم

 جوابمو داد و سرتاپامو براندار کردققق
 عه پس امیر و آتناب!-سرکی توی حال و آشپزهونه کشیدم و افتگ

 پیچیدن رفتن دور دور-
 بادم هالی شدقق

 مگه یرار نبود امشب دوربگ باشیگببیت و شایانگ که نیستنقق-
 فق  منو تو موندیگ

رو کاناپه نشتتستتت و تی وی رو هاموش بردیا شتتونه ای باال انداهت و رفت 
 کردققق

 شالمو ار سرم برداشتگ و بمونجوری بنک رده نشستگ رو مبلققق
 عجب دوربمی ای!

 نندثانیه که اششت حوصلگ سر رفتقق
 تنهایی نینارمینردیب-رو به بردیا افتگ

 رو تنست جدیدم کار مینردمقق-
 میخونیشب-کنجناو افتگ

 ن دوبی کار موریک ویدیو رو شروع کردنقققبچه با ار فردای روری که رسید
مه نی داشتتتت هوب  گار ب یا هبرا رو میگرفتگقققان دورادور ار امیر و برد

 میرفتققق



wWw.Roman4u.iR  212 

 

 غروب جمعه بود و دلگ بدجوری ارفته بودققق
 تنهایی و ندیدن بردیام مزید بر علت شده بودققق

 اوشیمو برداشتگ و شماره ی بیتو ارفتگققق
 داد مث بمیشه شنگول جواب 

 سالاااام بر بزغاله ی موفرفریه هودمققق-
 با شنیدن این جمله یاد بردیا و بره ی نایال افتناش افتادمقق

 سالم نیوری ااومیشب-
 ااومیش عمتهقققهوبگ یربونتقنخبرابببنینار میننیبققق-

 نی شده به من رنک ردی راس بگوقق کار  کجا ایرهب
سف- شو بابا برکی ندونه فک میننه ریش  شه به توعام ه ید محلی کارم ایر با

 نپل نالق رنک میزنگب
 هب یان  شدم دیگه حرفی ندارمق-ینگ منث کرد و افت

 جفتمون ردیگ ریرهنده و بعدافتگ
 حوصلگ سررفته بستی بریگ بیرون یه دوری بزنیگب-
 دییقا کجاب-
 هریدققق-
 اوممگقققباشه ساعت نندب-
یار اعصتتتاب پشتتتت - ماشتتینگ ن ناققق ندارمققمیام بشتتتت ای یک موندن  تراف

 سرهیابونتونققق
 اوکی پس بمون بشتققق-
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 بعد ار هدافظی با بیت رفتگ یه دوش ارفتگ و کگ کگ آماده شدمققق
یه مانتوی شیری و شال و شلوار مشنی پوشیدم و بعد ار برداشتن کتونیام ار تو 

 جاکفشی ار هونه ردم بیرونققق
 نک بزنگ تا بابامون بیادققتو آسانسور یادم افتاد که به آتنام ر

 برنی اشتگ شمارشو پیدا ننردم انگارار اوشیگ پاک شده بودققق
 به امیر رنک ردم تا ار اون بگیرم ولی امیرافت که آتنا دیرور براشته دوبیقق

 دپرس شدم و هدافظی کردمققق
 کاش منگ میتونستگ برم و پیش بردیا باشگقق!

 یادقت اینا و یه تک انداهتگ بهش تا ببا یه کورس تاکسی رسیدم سرهیابون بی
 پنج دیقه بعد بیت رسیدقق

 رفتیگ سوار تاکسی شدیگ و دم اولین مرکز هریدی که دیدیگ پریدیگ پایینققق
 حاال مارو این بمه راه کشوندی اینجا نی میخای بخریب-بیت

 البد یه شور !!!
سفارش کرده بیارمت برا  لباس هواب ب- شایان  سه گینه یربونت برمققق رم وا

 شب عروسی وققققق
 عه مراگگگک منبنگفت نه رنگی دوس دارهب-

 ینی ردم پس کلش و بی حیایی نبارش کردمققق
 اولین مغاره مانتو فروشی بودققق 

 ینگ ویترینشو دید ردمققق
شممو  ستیناش ن سرشونه با و آ یه مانتوی آبی پررنک با طرحای نقره ای روی 

 ارفتقق
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فت و کال بمینجوری بودمقققتو غاره ی اول یچی نشتتممو میگر بمون م
 هریدمو مینردمقق

 با بیت رفتیگ داهلقققفروشنده مانتو رو بهگ داد رفتگ تو اتاق پرو پوشیدمشقق
 بیتقققببین هوبهب-

 ریاد جالب نیس -بیت ینگ دبنشو کج و کوله کرد و افت
 اون لیموییه به نظرم هیلی بهتر بودققق

 بمین هوبهققغل  کردی کی ار تو نظر هواس -
 اینو افتگ و بدون این که بهش فرصت جواب دادن بدم در اتاق پروو بستگقق

 مانتو رو دراوردم و رفتگ صندوق حساب کردمقق
بعد رفتیگ یه شتتال که به رنک مانتوم بخوره بگ هریدیگ و ینمگ ویترین مغاره 

 بارو دید ردیگققق
 بیت تو نیزی نمیخاسیب-
یه نیگ ستتتت شتتیک میگردم واستتته تولد ینی ار نراققارون اول دارم دنبال -

شگ بیاد پیدا نمیننگققهوش بحالت آوین توهیلی  ستامققولی نیزی که هو دو
 راحت پسند میننیققق

شیدم و افتگ شو ک ست شب منو -د ست تو بدم میخای تا  سارمو د بیا بریگ بابا اف
 این پاساژ اون پاساژ بنشونیققق

 ریققیر  بدهققنخواستیگ تو نیزی بخبیا بریگ یه بستنی بزنیگ به بدن هدا ه
 بیت هندید و دنبالگ راه افتادققق

 روبروی پاساژ یه بستنی فروشی بودقق
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   رفتیگ سفارشامونو دادیگ و نشستیگ رو صندلیق
ستگ و بیتگ  سنافه و وانیل هوا شنال  تلخ و کاپونینو و ن سنوپ  من نهارا

 سنتیققق
 ویتی بستنیمونو آوردن شروع کردیگققق

 آوینقق-
 بومقق-
 یچی بهت بگگقققجون من راستشو میگیب-
 بگو هوققدروغگ نیهب!-
 تو بردیا رو دوس داریب-

 بستنی تو دبنگ موندقق
 نیورب-پوکر فیس نگاش کردم و افتگ

 پس دوسش داریقق-
 کسی نیزی افتهب-

 یچی پروندماقققآهه کی میدونست اصنقق
 نیاری نی کسی بگهقققار رفتار  مشخصهقق-
 انقد تابلوعگب ینی-
 هب نهقققاما من فهمیدمققنی شد که بهش عالیه مند شدیب-
 نمیدونگقققشاید فق  بهش عاد  کردمققشایدمقق-

س  حرفگ و افت نر  نگوققبحث عاد  نیقققااه اینجوری بود اون -پرید و
 حسو به امیرم داشتیققق

 حرفش منیقی بودقق!



wWw.Roman4u.iR  216 

 

 میل نیقق میدونی آوینقققمن حس میننگ اونگ نسبت بهت بی-
 نیورب-پرسشی افتگ

با ینی بودقققاونگ فق  واستتته هوش - ماه  یا بر که یبال نبودیقققبرد هه تو  آ
 اشرونی و مهمونی رفتن و ایناقق

 ولی ار ویتی تو اومدیقققهود  بگوققدهتری رو کنارش دیدیب
 هب نه ولی دلیل نمیشه لزوما بخاطر من باشهققق-

 شاید اتفایی بودهقق
 نی بگگقق-

راستی شما که تا نندماه دیگه دارین میرینققپس -ار نندثانیه منث افتبعد 
 تنلیف این حس نی میشهب

 دونگ!نمی-در حالینه با باییمونده ی بستنی تو ررفگ باری مینردم افتگ
ار من میشتتنوی رودتر یه فنری -بیت دبنشتتو با دستتتمال پاک کرد و افت

 م درایرباشیقققبننقققوارنه تا آهر عمر  باید با این حس ناتمو
میگی نینار کنگقققبنننه انتظار داری مث آتنا پاشتتگ برم هیلی راحت بهش -

 بگگ آیا من عاشقتگققق
یه - که تو بخوای اول ابرارعال جه منظورم این نیستتتت  به بیچ و نه  هب 

کنیقققداستتتان آتنا فرق میننهققاون یه دهتر آراد با عقاید بارهقققبرنی باشتته 
 کال شراییش با شرای  تو رمین تا آسمون فرق میننهققاونور بزرر شدهققاصن 

 هو پ نینارکنگبتو جای من بودی نینار مینردیققب!-
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سر  دهترقققیه نخیققکامواییققبندی - هاک باغچه ی هونه ی مادربزراه تو 
 طنابی نیزیقققیجوری مخشو بزن دیگه باباقق

ه پستتره فک االن رمونه جوری شتتده دهتره یجور حرفه ای مخ پستتره رو میزن
 میننه هودش مخ ردهققق

بچه بای مردم بفت بشت تا بی افو با بگ مدیریت میننن تو تو مخ کردن این 
 بردیای یه وجبی موندیققق

 بووووی یه وجبی عمته با-
 اوه اوه نه بهشگ برمیخوره به آیاشون نیزی میگیققق-

ستنیارو بپشت نشمی براش نارک کردم و کیفمو برداشتگ بلند شدم تا برم پول 
 حساب کنگقق

 تو بمین نندثانیه به حرفای بیت فنر کردمققپر بیراه نمیگفتقق
شد  ست می شتگ و کارای مهاجرتمونگ تو این نند ویته در ااه دس رو دس میشا

 نه هاکی تو سرم میریختگقق
آهه آوین آبت کگ بودققنونت کگ بودققالمصتتب عاشتتم شتتدنت نی بود این 

 وس قق
 قی بیرون اومدیگ و با تاکسی براشتیگ تا بریگ هونهققبا بیت ار بستنی فروش

ویتی رستتیدم هونه طبم معمول یه راستتت رفتگ نپیدم تو اتایگ و بعد ار عوض 
 کردن لباسگ رو تخت ولو شدمقق

 بدفونمو اشاشتگ اوشگ و نشمنو پلی کردمقق
 بعد اوشیمو برداشتگ و رفتگ تو پیج اینستای بردیاقق

 عنس جدید اشاشته بودقق
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 نشسته بود رو میله بای کنار یه پل رو هلیج فارسققق
 با دیدنش دلگ ضعف رفتقق

 دلگ واست یه ذره شده بربریه تخس هودمقق
 پستو الیک کردم و رفتگ تو پیج امیرقق

 اونگ نندتا عنس اشاشته بودققق
 بمشونگ سر ضب  موریک ویدیو بودنققق

 تو ینیش تگگ کرده بودقق
 یز نشسته بودن و هستگی ار سرو روشون میباریدققامیر و بردی بردو سر یه م

 ریرش نوشته بود"سر فیلمبرداری نشمکقققهسته"
 ییافه ی بردیا با اون جعد هوشگل جلوی موباش وایعا دیدنی بودققق

 بی اهتیار ار روی صفحه ی اوشی ب*و*سیدمش و بعد پستو الیک کردمققق
 فنا اصن دیده نمیشهققمیخاستگ کامنت بشارم اما میمئن بودم بین کامنت 

 رفتگ پایینترقققیه ویدیو بود با کلی ویوقق
 ردم روشقق

امیر و بردیا و ینی پستتر دیگه که دورادور میشتتناهتمش و استتمش آرش بود تو 
 لیمورین بودنققق

نندبار دیدمش و بعد ار الیک کردن بمه ی پستتتای اهیرش ار برنامه اومدم 
 بیرون اوشیو یفل کردمقق

 دم و به سقف هیره شدمقققطایبار هوابی
 فنرای مزاحگ اجاره ی هواب بهگ نمیدادنقق
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 واسه این که رودتر هوابگ ببره کتاب درسیمو برداشتگ و مشغول هوندن شدمقق
 به ده دیقه ننشیده پلنام شل شد و همیارم ارفتقق

کتابو بستتتگ و مث برشتتب درحالینه تو لحظه بای پایانی بیدار بودنگ به بردیا 
 دم پلنام افتادنققق!فنر مینر

فردای اون رور بعد امتحانگ یه راستتت رفتگ هونه ی پستتراقققدلتنگی بدجوری 
 بهگ فشار آورده بودقق

میدونستتتگ شتتایان بنور ار کرج برنگشتتتهقققواستته بمین با هیال راحت کلید 
 انداهتگ و درو بار کردمققق

 هونه مث بمون شبی بود که نهارتایی ترکش کرده بودیگققق
 ست رفتگ تو اتاق بردیا و هزیدم تو تختشقققیه را

تت بوی  یدم رو تخ عه هواب که بر دف ند روره  یت ن ندااری این ادکلن لعنت ما
 بمین عیرو میدادب!

 پتوشو کشیدم روم و کگ کگ نرتگ ارفتققق
با صتتتدای رنک آیفون پریدمققبنور هوابگ اونقد عمیم نشتتتده بود که برم تو 

 فاربنگی!
 باشه!بینی کی میتونست 

شتهقققبهونه  شایانه که برا سمت آیفون فنر کردم حتما  درحالینه میدوییدم به 
 ی جااشاشتن شارژی نیزی میارمو اومدنمو توجیه میننگ!

 با دیدن نهره ی یه دهتر رو صفحه ی آیفون کل تصوراتگ بهگ ریختقق
 بله-ماس ماسنشو برداشتگ و با شک جواب دادم

 میشه درو بارکنیدببا بردیا کار دارمقق-تدهتره با صدای پرعشوه ای اف 
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 بفرماییدق -ایج افتگ 
 و دکمه ی بار کردن درو ردمقق

 شاید ار فامیالشون باشهققق
آهه کودن فامیلش باشته پامیشته میاد هونه مجردی یاروباونگ -صتدای درونگ

 نی!هونه ای که با رفیقاش داره توش رندای میننهققق
 راس میگفتاققپسققق

 بردیا با دهتره شدم و حواسگ رفت پی لباسای ضایعگققق بیخیال نسبت
 فرم مدرسهققق!

 آک عجب اوضاع کیشیمیشی ایقققحاال ااه پرسید من کیگ نی جوابشو بدمب
 صدای رنک در فرصت فنر کردن بیشتر بهگ ندادقق

 درو بارکردم و به دهتر هوش اندام و هوشگلی که جلوم بود هیره شدمقق
سعی کردم ب شو بدم و تعارفش کنگ سالم کردقق دون این که هودمو ببارم جواب

 داهلقق
 تاحدودی موفم شدمقق

رابنماییش کردم به سمت نشیمن و بعد ار این که رو ینی ار کاناپه با نشست 
 ببخشیدققمیتونگ بپرسگ شما نه نسبتی با بردیا داریدب-افتگ

 اتفاین منگ یصد داشتگ بمین سوالو بپرسگقق-
 اروبشون بستگققمن عضو جدید -
ینی ار بمون وکالیستتتا درستتتهبو اونویت میشتته بگید توهونشتتون نینار -

 میننیدب
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 دهتره انگار ارف باباشو ارم طلب داشتقبا لحن حرد دراری افتگ
هیر عزیزم عضتتو جدید و ثابت اروبشتتون بستتتگققاولین ترکمون نند رور -

 پیش بیرون اومدقق
 ابروباش باالپریدنقق

 ا شما هودتونو معرفی کنیدبحاال میشه لیف-
 نادیامققدوست دهتر سابم بردیا و البته اسپانسر سابم اروبشونققق-

 با شنیدن عبار  دوست دهتر سابم انگار یه پارک آب سرد روم هالی کردنقق
 لبخند مصنوعیگ رو ل*ب*م هشک شدقق

 مهارتگ تو حفظ رابر فوق العاده بودققنون بالفاصله افتگ
 کارتونبقققهب عزیزم -

 ترجیح میدم کارمو با هود بردیا درمیون بشارمققق-با لحن کینه تورانه ای افت
گه ار - ته ی دی تا دو بف ید  ید منتظر بمون یدققپس لیف کن مایل اوکیقق برطور 

 دوبی براردنقق
 دوبفته رو ار هودم ناهان کردم تا بره اورشو اگ کنهققق

 و بمچین وا رفتققییافش شنل سلول ایابی پالسمودسگ کرده شد 
شنر رورکی با اون  شت و با یه ت شو بردا شو ار تک و تا ننداهتققکیف اما هود
کفشتتای پاشتتنه بلند ضتتایعش درحالینه بابریدمش صتتدای مزهر  تم تم 

 کفشش تو اوشگ میپیچید رفت درو بار کرد که برهقق
 دست به سینه وایسادم دم در و حرد درارتر ار یبل افتگ هوش اومدیدق

 لی شاک درو بستگقو هی
 بمونجوری شوک رده روبروی دره بسته وایساده بودمقق
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 کلمه ی دوس دهترسابم عین پتک تو سرم کوبیده میشدققق
 کیفمو برداشتگ و ار هونه ردم بیرونققق

یان دهتره رو  یا رنک بزنگ و جر به برد جار رفتگ نتونستتتگ  باهودم کلن برنی 
 بگگقق

 ی سه میشه و بدتر هودم کونیک میشگققمیدونستگ یه اندی میزنگ که بمه ن
 پس ترجیح دادم بشارم واسه ویتی که براشت بهش بگگققق

*** 
بچه با تو ضتتب  موریک ویدیو با مشتتنل مواجه شتتدنقققاما هوشتتبختانه رود 

ساعت شایان بهگ رنک رد و افت  شنبه غروب  شد و پنج شگ با 9حل  آماده با
 ه باقققبیت میان دنبالگ که بریگ فرودااه دنبال بچ

 دلخوریمو بیچ جوره نمیتونستگ پنهون کنگققق
 ولی هب بحث دلتنگی جدا بودققق

 پس بدون حر  یبول کردم و هدافظی کردیگققق
شت پریدم تو  ساعت ب سر سرهودمو ارم کردم و  شت یجوری  ساعت ب تا 

 حموم یه دوش بیست دیقه ای ارفتگ و اومدم بیرون حاضر شدمقق
با بیت هریده بودیمو پوشتتیدم با شتتالی که بهش بمون مانتو آبی پررنگی که 

 میومدقق
 یه شلوار جین تیره م ردم تنگش و نگابی به موبام انداهتگققق

 فرفریه حلقه حلقگ وصله ی ناجور بودققق  با بمچین تیپی موبای
 پس اتو مورو برداشتگ و افتادم به جونشققق
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ستگ با بردیا که افته بود بدش میا شگ لج د موبامو اتو بشاید یجوراییگ میخوا ن
 کنگ!

 ه  نشممو ار بمیشه کلفت تر کشیدمققق
 آرایشگ ینگ غلیظ بودقق

 اما ابمیتی ندادم و کفشای اسپورتمو برداشتگ و رفتگ بیرونقق
 بودقق9پنج دیقه به

 بعد ار بفت بشت دیقه منتظرموندن بیت و شایان رسیدن قق
 بمین یه ماشینیگبفک فق -سوارشدم و بعد ار سالم و ناق سالمتی پرسیدم 

 نننگ بممون موی  براشت جا شیما!!!!
نه نوید و ستتارام دارن میان ماشتتین -شتتایان ار تو آینه نگابی بهگ کرد و افت

 اونام بس دیگهقق
 ابانی افتگ و ار پنجره به بیرون هیره شدمقق

 بخاطر ترافینی بود هیلی معیل شدیگ اما بلخره رسیدیگققق
 کردیگ و بمگی رفتیگ داهل فرودااهققنوید و سارا رم پیدا 

 صدای نارک رنی بگوش میرسید که میگفت پروار امارا  ساعت ده میشینهقققق
 اون تایمو رفتیگ کافی شاپ فرودااه نشستیگ تا ویت بگشرهقق

 بلخره بواپیماشون با بیست دیقه تاهیر نشستقق
گ و ل شتتدیینمگ بابت این نه نمدوناشتتونو تحویل بگیرن و این داستتتانا معی

 نهایتا ساعت یک رب  به یارده بردیا و امیر و آتنا اومدنققق
 علیرغگ دلخوریگ ویتی دیدمش رو پا بند نبودمققق
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ست  ست دادم و ب*غ*لش کردم بعدم با امیر د سه حفظ رابر اول با آتنا د وا
 دادم و اون دستاشو دور اردنگ حلقه کرد و سرمو ب*و*سیدقق

دم اما بجای این که دست بده سرمو ب*غ*ل کرد بعد هواستگ با بردیا دست ب
 و ب*و*سه ای رو موبام نشوندقق

 بمه یجورایی بنک این حرکتش مونده بودنقق
هالی ردم و در جواب احوال  ند هشتتتک و  یه لبخ جای بر واکنشتتی  منگ ب

 پرسیاش فق  به هوبگ ممنون "اکتفا کردمققق
 قققدیا که جای هود داشتدیگه هر شرکگ بود متوجه این تغییر رفتارم میشد بر

تا ینی دورور بعد که امیر رنک رد و افت امشتتب یراره موریک ویدیو ار رادیو 
نه(  بارو پخش مین یدیو  یک و که مور پانی ای  باقققاین کم نه  جوان  رادیو 

 پخش بشه نه بهشون سر ردم نه سراغی ارشون ارفتگققق
شن هونه ی پسرا به مناسبت پخش شدن موریک ویدیو یرار بود بچه با جم  

 تا بمگی بابگ ببینیمشققق
 نون کار نهایی شابرهو بغیر ار بردیا کسی ندیده بودقق 

فارم بدجوری دپ بود و اصال حال و حوصله نداشتگقققیجورایی حس مینردم 
بردیا رو ار دست دادم و بر تالشیگ که بخوام واسه دوباره بدست آوردنش بننگ 

 بی فایدسققق
سامو  صله لبا ستگ و ار هونه ردم بی حو سرم ب سفت باالی  شیدم و موبامو  پو

 بیرونققق
 ویتی رسیدم هونه ی پسرا بمه جم  بودنققق
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من نمیدونگ واستته اروبی که دم به دیقه داره ترک میده بیرون یه موریک ویدیو 
 نقدر مهمه که بخوان اینجوری بخاطرش بمه رو جم  کنن اینجاقق

 کردم و رفتگ کناربیت نشستگققق سالم و احوال پرسی کوتابی با جم 
 کسی تو بین بچه با نبود که نشناسگقق

یدیو بابامون بودن منهای اون نندنفری که  بمه ی اونایی که تو کارموریک و
 دوبی رندای مینردن اومده بودنققق

 ار بدو ورود به بردیا حتی یه نگاه کونینگ ننداهتگقققق
 هیلی سوهتگقققاما اصال نمیتونستگمیدونستگ با این کارم دارم نشون میدم که 

 جلوی هودمو بگیرم و عادی باشگققق
 فنر این که تو این نندرور حتما نادیا رو دیده و باباش حر  ردهقققق

یدیو یراره تا  انقد تو فنر بودم که نفهمیدم بمه میخ تی وی شتتدن و موریک و
 نندثانیه دیگه پخش بشهققق

 با سقلمه ی بیت به هودم اومدمققق
 بیقققبار که غرق شدیققق-ت آروم افتبی

سش بهگ  ست و تو این نندرور هیلی حوا ستان نادیا و اتفایا  اهیرو میدون دا
 بودقققق

 لبخند تلخی ردم و بدون این که جوابی بدم هیره شدم به صفحه ی تی ویققق
ویدیو پخش شتتد و بچه با با جیغ و دستتت و شتتلوغ کاری نستتبت بهش ابرار 

 ن تبریک افتنقققعالیه کردن و بهمو
 منگ ساکت و با یه لبخند مصنوعی رو ل*ب*م تماشا مینردمققق 

 صدای تو بینشون ار بمه بهتر بودقق-بیت لبخندمهربونی بهگ رد و افت



wWw.Roman4u.iR  226 

 

 جواب لبخندشو دادم و تشنر کردمققق
 شامی که بچه با سفارش داده بودنو دور بگ هوردیگققق

یزدم که یهو اوشتتیگ تو جیب نشتتستتته بودم پیش آتنا و داشتتتگ باباش حر  م
 شلوارم لرریدققق

 درش آوردمقققاسگ سامیار رو صفحه ش افتاده بودقققق
 اوووو  این بنور منو یادشهققق!!

سپینر  صدای ا شو بدمقققآهه  صله ارفتگ تا جواب شیدی افتگ و ار جم  فا ببخ
 قصور  هوشی نداشتقق  اوشیگ ینگ ریادی بلند بود و توجم  صحبت کردن

 بلهقق-
 سالم آوین هوبیب- 

 سالم مرسی سامیققتوهوبیب-
 بدنیستگققنه هبرققبهیلی ویته پیدا  نیستققق-
 سالمتیقققاره دیگه درایر امتحانامقق-
 آبان هوبه موفم باشیقققراستشقققرنک ردم کهققیه نیزی بهت بگگققق-

 هب بگوقققنیزی شدهب-کنجناو افتگ
 نیزی کهقققنهققوایعیتش میخواستگققق-
 ب نیبحرفتو بزن دیگهققابه ه-
 میخواستگ بهت بگگ که من دوست دارم آوینققق-

 به اوشام شک کردمققق
 بابببب-
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 میگگ من دوست دارمقققحاضری بابام رل بزنیب-
 قققنی میگی سامیبمنظور  نیهب-

ستگ یاپید و تا  شیو ار د شت او بمین که این جمله رو به ربون آوردم ینی ار پ
با صور  برافروهته ار عصبانیت اوشی رو اشاشت  براشتگ بردیا رو دیدم که

 دم اوشش و با صدایی که سعی مینرد هونسرد باشه افت
 دیر جنبیدی پسر جونقققآوین ننددیقه پیش به من اوکیو دادقققق!-

 مغزم نمیتونست نیزایی که شنیدمو آنالیز کنهققق
 ققبنک مونده بودمقققنفهمیدم دیگه نه حرفایی بینشون رد و بدل شدق

 بردیا اوشیو یفل کرد و ارفت سمتگقق
 تنها نیزی که به ذبنگ رسید تا اون لحظه بگگ این بود

 مرسی که اینجوری افتی بهش تا بیخیال شهقق-
 لفظ نیومدمققکامال جدی افتگقق-حم به جانب نگابی بهگ انداهت و افت

 فق  تونستگ تو صورتش نگاه کنگققق
 دید بچه با نبودقق اونجایی که وایساده بودیگ تو راویه

 -نند یدم جلو اومد درست روبروم وایساد و افت
 "تو بشو الگقق

 من میشگ رولت
 میپیچگ دور "

 تونشماش نگاه کردمققق
 اون بردیای بمیشگی نبودققق

 تونگابش عشم دیدمققق



wWw.Roman4u.iR  228 

 

 نمیدونگ نرا یل*ب*م تند نمیزدققق
 آروم بودمقق

 آروم تر ار بمیشهققق
 کهقققاون داشت ار من میخواست 
 راستی ارم نی میخواستب!

 نیزی نتونستگ بگگققق
 فق  نگابش کردمققق

 انگار میدونست که سنو  عالمت رضایتهققق
 

 اینو ار ارمی لبایی که فق  برای یه ثانیه روی ل*ب*ا*م حس کردم فهمیدم!!!
 یهو دلگ ریختققار ارفتگقققبی حس شدمققق

 پیشونیگ نشوندققدستامو تو دستش ارفت و ب*و*سه ی بعدی رو رو 
 بعدمنو دنبال هودش کشید و برد تو جم قق

 عین یه ربا  دنبالش میرفتگ فق قق
 بنور نتونسته بودم اتفایای این نند دییقه رو بضگ کنگقق

 نیزی ار بقیه ی مهمونی نفهمیدمققق
ساعت شگ میاد دنبالگقققحتی 7فق  موی  هدافظی بردیا افت که فردا  آماده با

 نپرسیدم کجاقق
 م نمیشد تو نشاش نگاه کنگقققبخاطر اون ب*و*سهققق!رو

 حاال برکی نمیدونست فنر مینرد من پیش یدم شدمقق
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 بلخره هدافظی کردیگقققبیت منو رسوند و هودشگ رفتقق
 ویتی پیاده شدم یادم افتاد که بهش نگفتگ جریانوقق

 براشتگ نگاه کردمقق
 رفته بودقق

 ر بودمقققجلوی در نیگ ساعت با یفل و کلید درای
 آهر فهمیدم دارم کلید در واحدو اشتبابی استفاده میننگققق

 نمه هدابقق
 دست کشیدم رو ل*ب*ا*مققق

 وایعا تو بیداری بودبببب
 کلیدو درست انداهتگ و یفلو بار کردمققق

 توآسانسورم ده دیقه ای وایساده بودمققق
 بعد فهمیدم دکمشو نزدم اصالققق

 ارفتگققار حرد هودمو یه ویشگون 
 نقد بی جنبه بودم من هداققق!

رفتگ تو هونه و بعد ار پر  کردن مانتو و شتتتالگ باشتتلوارجین ولو شتتتدم رو 
 تختققق

 لبخندی اومد رول*ب*مققق
 نشمامو بستگققق

 اون لحظه رو تصور کردمققق
 جملشو تو ذبنگ مرور کردمقق

 و انقد به این نیزا فنر کردم تا هوابگ بردقققق!
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 با بردیا رودتر ار نیزی که فنرشو مینردم سررسیدققموعد یرارم 
 تو آینه هیره شدم به هودمققق

 برنی اشتگ توصورتگ ریبایی نشمگیری پیداننردمققق
 شنسته نفسی نبودقق!

 اصال هوشگل نبودمققق
 ولی بانمک نراققق

 آرایش کمک مینرد یه ینگ بهتر بنظر برسگققق
یدم باره آروم رو ل*ب*م کشتت به بگ  رژ بلوییمو دو بار ل*ب*ا*مو  ند و ن

 مالیدمققق
شده بود ینگ  صورتگ ریخته بود باعث  حلقه حلقه موبای فرفریگ که یه طر  

 متفاو  بنظر برسگققق
 آهه بیچویت موبامو توصورتگ نمیریختگققق

شامو پوشیدم و ار هونه  شتگ و رفتگ کف سنن کردن هودم تو آینه بردا ست ار ا د
 بیرون اومدمققق

 وسیای کونه بودققق اپتیمای بردیا
 ار ویت شناسیش هوشگ اومدققق

حین این که به سمت ماشینش میرفتگ پیام بیتو که حاوی کلی توصیه و سفارش 
 بود هوندم و بعد مث بمیشه اوشیمو تو جیبگ اشاشتگققق

 سوار شدم و با یه لبخند ملیح سالم کردمققق
 بمزمان با نگاه موشنافانه ش جوابمو دادققق
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 ینگ ار بمیشه بیشتر بودققق بوی ادکلنش
 ماشینو روشن کرد و راه افتادققق

 کجا بریگب-بردیا
 نمیدونگققبرجا هود  دوس داریق-

 دس بردم پخشو روشن کردمققق
 نشمک اومدققق

 ذوق مرر ولومشو بردم باال و شروع کردم باباش هوندنققق
 تقریبا نیگ ساعت بعد جلوی یه رستوران بودیگققق

 ماشین پیاده شدیگقققبعدار پارک کردن 
 بردیا دستمو تو دستش ارفت و راه افتادیگققق

بنور هجالت مینشتیدمقققباورم نمیشتد که رابیمون حاال یه شتنل دیگه پیدا 
 کردهققق

 امشب باید ار یه نیزایی میمئن میشدمققق
 باید میفهمیدم که بردیا منو واسه نی میخواد و تا نه رمانی!

 شده ار سنگریزه بای رنگی رنگی جلومون بودقققوارد که شدیگ یه مسیر فرش 
 دو طر  درهتا و آبنمابای هوشگلی دیده میشد و بوی ال و ایاه میومدقققق

ینگ که جلوتر رفتیگ بردیا به تخت هالی ای که تو اون نزدینی بود اشاره کرد و 
 افت

 بمینجا بشینیگ یا بریگ داهلب-
 بمینجا هوبهق-
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شامونو دراوردیگ و  شده بود کف شیده  ستبافتی پو شگل د روتختی که بافرش هو
 نشستیگقق

 پیشخدمت اومد و سفارشمونو ارفتقق
 بردو سلیانی سفارش دادیگقق

هبققققمیدونگ حرکت دیشتتبگ برا  -با رفتن پیشتتخدمت بردیا شتتروع کرد
 هیلی غیرمنتظره بود ولیققق

 دیگه ویتش بود بهت بگگققشاید حتی دیرم شده بود واسه افتنشقق
 ار این که درهواستشو شفا  و واضح نگفت حرصگ دراومدققق

 مجبورشدم هودم یجوری ارش حر  بنشگقق
 من بنور حرفی نزدمق-

میمئن باش ااه حتی یه درصتتتد احتمال میدادم جوابت منفیه بمچین -بردیا
 ریسنی نمینردمق

 شاید بردهتری به جای من بود االن میگفت نه اعتماد به نفسیققق
ری جلوی بردیا اونگ تو این شتترای  که اون یجورایی غرورشتتو کنار اما تخس با

 اشاشته بود و اومده بود سمت من،احمقانه بودق
 نه جوابگ منفی نیستقفق ققق-پس افتگ

 میخوام بدونگ تو نه حسابی رو این رابیه میننیققققروراست بگگققق
 میخوام بگی کجای رندایت یراره باشگقق

شک ننن حساب تو و این رابیه ار حساب -شی افتبردیا با لحن اطمینان بخ
 بمه ی کسایی که یبال تو رندایگ بودن جداسقق
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 دییقا اینجا-بعد به یل*ب*ش اشاره کرد و افت
 نفس تو سینگ حبس شدقق

 لبخندی ردم و سرمو انداهتگ پایینقق
 نه بره ی نایالی هجالتی ای!-سربه سرم اشاشت

 ردمققسرمو آوردم باال و بلند یهقهه 
 بایه لبخند هاد نگام مینردققق

 داشتگ غش مینردمققق
راستتتیقققبابت داستتتان نادیام هیالت راحتقققبیچ داستتتانی بین ما -بردیا

 نیستقققباباش حر  ردم ار توبگ درش آوردمققق
 سری تنون دادمققق

 ار سوغاتیت هوشت اومدب-
 با کف دس هوابوندم تو پیشونیگقق

 بارش کنگقققای واااایققاصن یادم ر  -
 عاشقی دیگهققق-بردیاهندید و با شییونی افت

 بعد به هودش اشاره کردققق
 

 با هنده نش غره ای بهش رفتگ و پرویی نبارش کردمق
 ینگ بعد غشابارو آوردنققق

 شامو تو سنو  هوردیگ و بعدار شامگ بردیا سفارش نای دادققق
 تعجب کردمقققاون که بیچویت نای نمیخوردقق

 میدونگ یهوه بد  میادقق-جه تعجبگ شد نون افتانگار متو
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 ار فنر این که تو این مد  کارامو ریرنظر داشته یند تودلگ آب شدقق
 بقیه ی اون شب با نگابای هاد بردیا و سر به سر اشاشتناش اششتققق

 ویتی دم هونمون نگه داشت رل ردم تو نشاش و افتگ
 مرسی بخاطر امشبقققهیلی هوش اششتقق-

کردن تو صورتش و دیدن لبخند هوشگلی که رو ل*ب*ش بود نتونستگ  با نگاه
 طایت بیارمقق

 هجالتو اشاشتگ کنار و سرمو بردم جلواونشو آروم ب*و*سیدمققق
 انگار جاهوردققآهه ار آوینه هجالتی بعید بود!

اومدم برم عقب که دستتتاش محنگ دورم حلقه شتتدن و ل*ب*ا*ش رو اونگ 
 فرود اومدنققق

 شییونه منقبدو برو -
 لبخندی ردم و ار ماشین پیاده شدمققق

 انقد وایساد تا رفتگ داهلقق
 هدایا مرسی بخاطر بمه نیقققق!-نشمامو بستگ و تودلگ افتگ 
 

***** 
 تو آینه نگابی به هودم انداهتگققققامرور تولدم بودققق

 هرداد"قققبردیا یه پارتی کونیک تو هونشون ارفته بود واسگققق17"
 ه  نشگ ار ریر اصن بهگ نمیاااادقققشبی جادوارا شدمققاه بیت -
 هفه شو جلبک تو نه حالیته آههققهیلیگ نار شدیققق-
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 رودباش آماده شو که االن بردیا جونت میاد به فاک عظمی میریگققق
 آمادم بابا جوش نزنققق-

 پیرابنی که بردیا برام ار دوبی آورده بودو پوشیدم ودوباره رفتگ جلو آینهققق
یه پیرابن کتون شیری رنک بود که پشت کمرش یه پاپیون بزرر داشتقققمدلش 

 ساده اما شیک بودقق
 یه جوراب شلواری نارکگ رده بودم تنگش تا ل*ک*تی پامو بپوشونهققق

سمتگ ارفت و  سفید بود  شنوفه بای ریز  شی ای رو که روش پر ار  بیت تل ک
 د بجنب دیگهههققق-افت

 ن اند میزنگققبیا هود  برام بزنشققم-
 موبامو که حاال کمی بلندترم شده بود بار اشاشته بودمقق

 میدونستگ بردی اینجوری دوست دارهققق
بیت پوفی کرد و درحالینه ریرلب غر غر مینرد اومد تلو با احتیاب برام رد و رو 

 پیشونیگ یرارش دادققق
 بعد با یه لبخندرضایت بخش بهگ نگاه کردققق

پوشتتیدم و بعد ار برداشتتتن کیفگ با بیت ار هونه ردیگ  ستتری  مانتو و شتتالمو
 بیرونققق

 
 بیت هدا لعنتت کنهقققمن میدونگ با این کفشا نمیتونگ راه برم المصبقق-
شیقققپس هفه - سینگ کتونی میپو شه رور عرو شگققبه تو با رر ریادی نزن فدات

 بشار من رانندایمو بننگقق
 سالم آوین هوبیب-
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 شهقسعی کردم لحنگ هشک با
 سالم ممنون بفرماییدق-
آوینققبخاطر اون شتتتب وایعا معشر  میخوامقققنمیدونگ راجبگ نه فنری -

 کردیققولی فق  یه شرب بندی بود بمینققق
 ینی نیقققبهود  میفهمی نی میگی سامیارب-
 بابا سر یه جرعت حقیقت اینجوری شدققق-

ستتتی پیشتتنهاد دوافتن باید به اولین شتتماره ی تو اوشتتیت رنک بزنی و بهش 
 بدیقققق

 شروع میشه دیگه اینیوری شدققhارونجاییگ که اسگ تو با 
 قشرمنده به برحالقق

 فک کنگ دوس پسرتگ ناراحت شدققق
 منو میگیقققپوکر فیس شدم =|||

 بخشیدی آوینبباور کن یصدم کرم ریختن نبودققق-
 اوکی عیبی ندارهققهبقققکاری نداریب-
 حافظتقنه آبجیققبارم معشر ققهدا-

 یه هدافظ افتگ و اوشیو یی  کردمقق
 البته حقش نبود اونقدم ییافه بگیرم براشااااقققیه شرب بندی ساده بود دیگه قق

به عالوه این که نباید فراموش مینردم ااه داستان رنک ردن سامی و اون حرفش 
 پیش نمیومد ممنن بود بردیا حاال حاالبا نیاد حرفشو بهگ بزنهقق

 ث شد که دیگه ار دست سامی ناراحت نباشگقققاین فنر باع
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 اوشیمو اشاشتگ کنار و مشغول درس شدمق
 بعد ار دو سه ساعت که بی ویفه درس هوندم پای کتاب هوابگ بردققق

 ساعت بفت بود که ار هواب پریدمقق
 شت!سه ساعت هوابیده بودمققق

 تا میسنال ار بردیا افتاده بودققق2نگابی به اوشیگ کردمقق
 و برداشتگ و رنک ردم بهشقققاوشی

 کار هاصی نداشتققق
 این ینی میخواست حالمو بپرسه و دلش برام تنک شده بودقققب

 یندتو دلگ آب شدقق
بعد ار حدود ده دیقه حر  ردن اوشتتیو یی  کردم و رفتگ تو آشتتپزهونه تا یه 

 نیزی بخورمققق
 اار ردنشیه تینه کالباس ار یخچال برداشتتتگ اشاشتتتگ الی نون و مشتتغول 

 شدمققق
 تو بمون حال رفتگ داهل سالنققق

 نشستگ رو کاناپه جلوی تی وی و پامو درار کردم رو میزققق
آذین لباس پوشتتیده و آرایش کرده اراتایش بیرون اومد و تا منو دید یه نش غره 

 بهگ رفتقق
 حرکاتش بد رو نرو بودق

 بااااب-لقمه ی تو دبنمو یور  دادم و داد ردم
نته وحشتتیبحرفای رهرم برنامه ی امشتتبتو بهگ رده که -باال پریدنابروباش 

 پانه میگیریب
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 ار حرفی که رد بدجوری کفری شدمق
 توببقققتو هر کی باشی که با حرفا  برنامه بای من بهگ بخورهب-

 بیا برو شاک نشو اینجا واس ماقق
 ار اوشاش دود میزد بیرونقق

ه دستتتشتتو محنگ ارفتگ و پیچ اومد جلو و هواستتت اوشتتمو بگیره بپیچونه ک
 دادمققق

 با دست دیگش هوابوند تو اوشگق
 دستمو اشاشتگ رو اونگ و با نفر  بهش هیره شدمقق

 حالگ ار  بهگ میخورهق-تنها جمله ای که تونستگ به ربون بیارم این بود
 با عصبانیت ینگ بدو بیراه افت و ار هونه رفت بیرونق

 بهققدهتره ی احمم
 دش نینارا میننه و با کیا میپرهقققبمه میدونستن هو

 اونوک ار من بارهواست مینرد!
فت دلگ  نارو بهگ میگ نا نبود او تا که هودش تو این داستت اه آدمی  یل ا ال

 نمیسوهتققق
 اشک تو نشام جم  شده بودققق

 وایعا عشم موج میزد تو هونمونقق
ه ااه باشتتحاال که مامان و بابا نبودن بجای این که کنارم باشتته و واستتگ تنیه 

 سیلی میزد تو اوشگققق
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واسه ربایی ار هودهوری و فنر و هیال النی کردن رفتگ نشستگ پای کتاب تا 
 بقیه ی درسمو بخونگققق

 نباید به این نیزا ابمیت میدادمق
 من بردیامو داشتگقققاون میتونست جای بمه ی نداشته بامو پرکنه!

##### 
اد و افت آماده شتتگ بریگ دور ستتاعت حدود یارده شتتب بود که بردیا پیام د

 بزنیگقق
منگ ار هداهواستتته بخاطر این که حال و بوام عوض شتته و بغض تو الوم ار 

 بین بره یبول کردمق
 حال نداشتگ به هودم برسگق

 موبامو بستگ و یه تیپ اسپر  ردمق
 اوشیمو برداشتگ و رفتگ پایینقق

 دو دیقه بعد بردیا رسیدققق
 سالم و احوال پرسی کردمقققرفتگ تو ماشین نشستگ و 

 فک کنگ ار بغض توی صدام فهمید یه مراگ بستقققق
 نه هبربقق-نون با دیت هیره شد بهگ و افت

 بیچ سالمتیق-لبخند تصنعی ای ردم و افتگ
 به لپش اشاره کردقققینی که یادم رفته ب*و*سش کنگق

 هندیدم و محنگ اونشو ب*و*سیدمق
 کنه و بخواد ته و توی ماجرا رو درارهقققآدمی نبود که سیریش شه و اصرار 
 آروم آروم ار آدم حر  مینشیدققق
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 ماشینو روشن کرد و تو سنو  راه افتادیگق
 هبقققکجا ببرمت بره ی نایالب-بردیا

 با لحنی که سعی مینردم بی حوصلگیمو نشون نده افتگ
 نمیدونگ بردیقققفق  نریگ پایینققحوصله ندارمق-

 بیشتر رو اار فشار دادقققسری تنون داد و پاشو 
 جلوی یه فست فود نگه داشت و بی حر  رفت پایینققق

 بعده نند دیقه براشتققق
 مخصود که دوس داری بومب-
 فریی نمیننهق-

 اومد تو ماشین نشستقققدستامو ارفت و منو کشید سمت هودشقق
 سرمو اشاشو رو شونش و دست برد الی موبامققق

 دادمقققبه اشنام اجاره ی جاری شدن 
 کجا بهتر ار شونه ی بردیاب!

 نی شده هوشگلگب-آروم در اوشگ افت
 دلگ ارفتهققق-

 ار هودش جدام کرد تو نشام رل رد و افت
 فق  بمینب-

 سری تنون دادم و یه ییره اشنگ رو اونگ سر هورد و پایین افتادققق
 بردیا اشنامو پاک کرد و جاشونو ب*و*سیدقق

 میخاستگ مگهبآرامش ارفتگقققدیگه نی 
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شک  صورتگ عقب رد و با  شالمو ار کنار  ستگ دوباره برم تو ب*غ*لش که  هوا
 جای نیه اینب-افت

 با هجالت دست اشاشتگ رواونگق
مه ار هوابرم ستتیلی هوردم ولی ار دروغ افتنگ  یا بفه دلگ نمیخواستتتت برد

 هوشگ نمیومدق
 پس مجبورشدم بگگ

 با آذین دعوام شدق-
 ک شدققنهره ش ار عصبانیت سر

 رد تو اوشتب-عصبانی افت
 ارهقققجوابشو دادم بد سوهتقق-

فردا وستتایلتو جگ -نند بارکالفه دستتت انداهت داهل موباش و بعد افت 
 میننی میای پیش ماققق

 اصن الرم ننرده نیزیگ برداریققق-بد ینگ منث کرد و دوباره افت
 کتاباتو بیار نیزدیگه ای هواستی میریگ میخریگققق

 رتگ باشه بعدا حسابمو باباش صا  میننگققاون هواب
 تو بمون حالت ولوشدیگ رو تخت و بعد ار نندثانیه هوابمون بردققق

 ویتی پاشدیگ ساعت پنج بودقق
 رفتگ یه آبی به سرو صورتگ ردم و شروع کردم درس هوندنققق

سرشب امیر پیشنهاد داد که شیش تایی امیروبردیا و شایانققمنو بیتو آتنا( بزنیگ 
 بیرونققق

 بمه موافم بودیگققق
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 رفتیگ دنبال بیت و آتنا اونارم برداشتیگ و افتادیگ تو هیابونق
 منو بردیا وامیر و آتنا با ماشین بردیاققق

 بیت و شایانگ بابگق
 شیشه رو تا ته کشیدم پایینقق

باد هیلی هننی میومدققلگ دادم رو صندلی و نشامو بستگ و آررو کردم که ار 
 نشیگق ماشین پیاده

 ینگ که اششت صدای بردیا دراومد  
باو برکی یه اوشتتته لش ردهقققمبال اومدیگ بیرون - پاشتتین جگ کنید  دبههه 

 حالمون عوض شه با:|
ما شتتتدیگقققیه جمعه لشتتته -امیر بمونیور که ولو بود تو ب*غ*ل آتنا افت

 بمخونهققق
 شاهنام تنون هوردنققق

آهه انقد -ف کرده باشتتگ افتگبراشتتتگ ستتمتش و انگار که یه نیز عجیبو کشتت
 ردیگ که تهه شب نشه ر  هونه

هبقققجو بود  ما  کپ کردمققققا مه دادم بیرون  به کل بدا که فل هودمگ ارین 
 دیگه!اابی میگزفت

 ایول بگو بقیشو-امیر پاشد صا  نشست و افت
 بردیام مشتاق منتظر ادامش بودققق

انقد ردیگ که تهه شب ماشدیگقققیه جمعه لشه بمخونهقققآهه -ریر لب هوندم
 نشه ر  هونهققق!
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 بعد سرمو ار پنجره بیرون بردم و به شایان اشاره کردمققق
 نزدیک تر شد و دستشو به عالمت نیه تنون دادقق

 با صدای تقریبا بلندی افتگ
 ماشدیگ یه جمعه لشه بمخونه آهه انقد ردیگ که تهه شب نشه ر  هونهققق-

 نشاش برق ردققق
 پسقققق-داشت دوتا بشنن رد و  هوندطبم عادتی که 

 پس برکی که بهتره دس به فرمونش 
 باید بقیه رو تاصب توی شهربگردونه

 بچرهونههههه-داد ردم
 سری تنون داد و درحالینه میخندید سرشوبرد داهلق
 جیغ جیغ کنون تو یسمت یادداشت اوشیگ نوشتمشق

 بردیا و امیر و آتنا به ذوق رده شدنگ میخندیدنققق
 ردیاااااقققرفتیگ هونه میای کاملش کنیگبب-
 عزیزم دونفری که نمیشهقققامیر و شایانگ باید تنس بدن ببینیگ نجوریهقق-

 امیربسیب-رو به امیر افتگ
 ارهقققببینیگ نی میاد تو سرمونقققق-نونشو هاروند و افت

 آک جونی افتگ و براشتگ سعی کردم آروم سرجام بشینگق
 میخوندم وفنر مینردم نجوری ادامش بدیگققق بی تو دلگ  اون تینه رو

 ینی میشد دومین ترکگ بدیگب!
انقد تو فنرام غرق شتتده بودم که نفهمیدم کی بردیا جلوی یه ستتفره هونه نگه 

 داشتقق
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 پیاده شدیگ و رفتیگ داهلققق
 صاحابش با بچه با آشنابودققق

 ققرفتیگ رو یه تختی که نسبتا ار بقیه تختا بزراتر بود نشستیگق
 سفره هونه ی هلو  و دنجی بودق

 هوشمان آمدققق
 بچه با سفارش یلیون دادنق

 میگگققهوبه دیکققصب کله پانهققشب یلیونققق-رو کردم به بردیا و افتگ
به  یپ د نان اوجه ای بگیر وقققکال تیر نان جوا یه پی عه رم رد کن بره  ما امپتی

 شصتققق
 ردیگ فار سنتیقققآره انصافن نمیدونگ نرا ار صب -هندید و افت

شونیش که موی   سته ی روی پی شدم به رر برج شو دادم و هیره  با لبخند جواب
 هنده ررتی بیرون میپریدققق

 نقددوس داشتنی بود!
دلگ ار فنرایی که کردم ییلی ویلی رفت و واستته این که جلو بچه با کنترلمو ار 

گ نداهتدستت ندم و نپرم ب*و*ستش نننگ ینگ ارش فاصتله ارفتگ و سترمو ا
 پایین و مشغول باری با نخای یالی شدم:(

اون شتتبگ اششتتتقققبودن با بچه با هیلی حالمو هوب مینرد و وجود بردیا 
 باعث میشد بمه ی کمبودایی که تا اون لحظه تو رندایگ داشتمو ار یاد ببرمققق

 فردای اون رور آهرین امتحانمگ دادم و هالد شدمققق
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جد نا بیور  حا نک با تموم شتتتدن امت کار کردن رو آب به  ی شتتروع کردیگ 
 جدیدمونققق

 بمون آبنگی که اون شب تو دور دوره شبونه جریه ش هورد!
تقریبا یک بفته ی بعد تنست و بیتش آماده شد و افتادیگ تو رواله تمرین واسه 

 رینورد و این داستاناققق
تاثیر با بردیا بود که هیلی رو روحیگ  تایگ اردشتتتای دونفریمون  ببت متو این 

 اشاشت و باعث شد کامال ار اون فار یبلی دربیامققق
حقیقتا بردیا یه پنجره به روم بار کردقققیه پنجره به ستتمت عشتتمقققبه ستتمت 

 رندای دوبارهققق
 آرامش حضورشو با بیچی عوض نمینردمققق

 نگابشقققلبخندشقققدستاشققققآغوششقققب*و*سه باشقققق
 قققبمه و بمه به من رندای دوباره بخشید

ناامیدی  به منی که پررنک ترین نیزی که تورورام حس میشتتتد یننواهتی و 
 بودققق

 با بردیا اون روی رندای رو تجربه کردمققق
 رندای که هبر نداشتگ یراره انقد رودققققق

نیگ ستتاعت بعد امیر و شتتایان اومدن و ویتی پرستتیدم بردیا کجاس امیر افت 
ید کار مینننقققو تاینی دوساعت دیگه پیش نینانهقق دارن بابگ رو یه بیت جد

 میادققق
 میزو نیدم تا اونا نابارشونو بخورنقق

 ولی هودم نیزی ار الوم پایین نمیرفتققق
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 منتظر موندم تا بردیام بیادو بابگ غشابخوریگقق
 به امیر افتگ برویت اومد بگو بیدارم کنه و رفتگ اتاق تا ینگ استراحت کنگقق

### 
 معدم ارهواب پریدمقققبا احساس درد توی 
 هیلی ارسنگ بودققق

 پاشدم رفتگ یه آبی به دستوبالگ ردمققق
بمین که وارد سالن شدم صدای نرهیدن کلید تو یفلو شنیدم و پشت بندش 

 بردیا اومد توققق
 سالم کردم و باباش دست دادمقق

 فهمید مث بمیشه نیستگقق
یخچال دراوردم و با نون باات معده دردو بهونه کردم و رفتگ ستتاالد الویه رو ار 

 و نوشابه اشاشتگ سرمیزققق
 نند دیقه منتظر موندم تابیاد اما هبری ارش نشدقق

 پاشدم رفتگ صداش کنگ که دیدم روکاناپه ولوشده و داره تی وی تماشا میننهقق
 بردیاقققبیا ناباردیگهقق-
 من هوردم برو بخور تو نوش جونتقق-

 ر مونده بودم تابیاد!موندم اصنقققمن این بمه منتظ
 اونوک میگفت نابارهوردهب

 باشه ای افتگ و رفتگ نشستگ سرمیزققق
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سرنیز دیگه هورده، النی  صابت  شدی آوینققار جای دیگه پری،اع ساس  ح
 بردیا رو بهونه ی ناراحتیت نننققق

 آره بمینهقققحساس شده بودمققق
 با این فنرینگ آروم شدم و غشامو هوردمققق

 قمعدم بهتر شدق
 ررفمو شستگ ورفتگ تو سالن کنار بردیا نشستگققق

 نیزی نمیخوری برا  بیارمب-
 نه مرسی تورای-

 نرا نمیپرسه معدلگ نن شدقققب!
 طایت نیاوردمقق

 نمیپرسی نندتارو افتادمب!-هودم لب بار کردم و باهنده افتگ
شه افت صب بیدارم ننردیبنی -انگار که تاره یادش افتاده با ستی نرا عه را

 ارفتی حاالب شد
بیدار  -درحالینه ستتعی مینردم دلخوریگ ار صتتدام مشتتخص نشتته افتگ

 کردمقققولی دوباره هوابیدی!
 کارنامه رم ندادن بگقق

شرمنده ای افت صب بیدار بودم -ب*غ*لگ کرد وبا لحن  شب تا آک آکقققدی
 صبح نتونستگ پاشگقق

 -بعدینگ منث کرد و افت
 نرا ندادن بهتب

 بیان بگیرنقققافت باید والدینت -
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 حاال نارشنبه میرم به مامان رنک میزنگ بامدیره حر  بزنهقق
 امرو برنی رنک ردم جواب ندادق

 بردیا سری تنون داد و دیگه بیچی نگفتق
### 

 فردای اون رور دوباره به مامان رنک ردمققق
حس کردم صتتداش ارفته و ناراحته ویتیگ که پرستتیدم افت مریضتته و نیز 

 هاصی نیققق
با آذین باشتتت ید  با که  تان دیرورو بهش افتگ اونگ افت  ک یبول کردمققداستت

 میرفتگققق
 نه پیشنهادی واینقققبیچنیگ نه آذیییین!

 ار پیشنهادهوبش تشنر کردم و بعد ار نند مین حر  ردن حدافظی کردمققق
 حس مینردم جدیدا رفتارای بردیا یه جوری شدهققق

 م حوصلمو ندارهقققینگ حواس پر  شده بود و حس مینردم ریاد
 آدمی نبودم که به رور بچسبگ به ینیقق

 منگ ارش فاصله ارفتگققق
 حس مینردم دوباره دارم برمیگردم به رورای یبل ار ورود بردیا به رندایگققق

 دوباره سایه ی تنهایی روی رندایگ افتادققق
به  به نوارشتتتای شتتبونشققق عاد  کرده بودم  که  خت بودقققواستتته منی  ستت

 ب*غ*لشقققبه عیرتنشققق
 حاالشبا اکبرا اون بعده کارکردن رو تنستاش بمونجا رو کاناپه هوابش میبردققق
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اارش  گه  یه رو اردنش محو شتتتده بودقققنون دی جای کبودی بمیشتتگ
 نمیگرفتگققق

هودشتتگ فهمیده بود یه ستتری نیزا دیگه مبل یبل نی اما نمیدونگ نرا بیچ 
 ری نیزا نمینردققق!تالشی برای براردوندن اون یه س

 بلخره دو بفته بعدکارناممو ارفتگققق
 و هورده ای یبول شدمقق16بامعدل

 میدونستگ نباید انتظار نمره ی بیشتری رومیداشتگ با اون وض  درس هوندنگققق
 پس هداروشنر کردمققق

 هسته تر ار بمیشه براشتگ هونهققق
 بارهققاحساس مینردم ار درو دیوار هونه داره انرژی منفی می

 داشتگ هفه میشدمقق
 بردیا هونه نبودقققبدون این که نیزی بردارم نرسیده هونه رو ترک کردمققق

 دلگ ارفته بودقققبغض بدی به الوم ننک رده بودقق
 بی بد  راه افتادم تو هیابونقق

به هودم اومدم دیدم جلوی در هونه  ما ویتی  نمیدونستتتگ میخوام کجا برم ا
 هودمونگق

 رو نداشتگ آههقق جای دیگه ای
 کلیدانداهتگ و رفتگ داهلقق

 تاره فهمیدم نقد دلگ براهونمون تنک شده بودقق
هونه ای که توش بیچ دلخوشتتی ای نداشتتتگقققبیچنستتو توش نداشتتتگ که 

 منتظرم باشهقق
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 یه راست رفتگ تو اتایگ و هودمو پر  کردم رو تختققق
 در و دیوارای هونه ی هودمون آشناتربودنققق

 هیره شدمققق به سقف
فنره بردیاقققهوبیاشقققهوبیایی که االن تبدیل به بی توجهی شده بودن داشت 

 داغونگ مینردققق
 نمیدونستگ وایعا نی شد که اینجوری شدقق

 ما که هوب بودیگققشاید من پرتوی  بودم!
 رابیه که بمش دوست دارم و عاشقتگ و میمیرم برا  نیستققق

شغله با و دغدغه بای فنری ینگ کگ بلخره ادم ممننه تو یه بربه  ای بخاطر م
 بیارهقققینگ سرد شهقق

عقلگ اینو میگفت ولی دلگقققققدلی که به بردیا و هوبیاش و حضتتورش عاد  
 کرده بود این بهونه بارو یبول نمینرد!!!

سیاش و  شمگققتک تک این بی حوا تک تک کاراش و حرفاش میومدجلوی ن
 کگ توجهیای اهیرشققق

صمیگ ارف شه ت سه بمی شد یا کال وا ست می تگ ینگ محنگ برهورد کنگقققیا در
 تموم میشدقق

 نمیتونستگ با این دوست داشتنای نصفه نیمه سرکنگقق
 من بردیارو تمام و کمال میخواستگقق

 کل وجودشوقققکل یل*ب*شوققق
 نمیدونگ نقدر اریه کردم تا هوابگ بردقق
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 پاشدمقق با حس کردن ویبره ی اوشی که ریرم مونده بود

 انگار ریادم نخوابیده بودمقق
 ایج به صفحه ی اوشی نگاه کردم

 بردیا بود!
 ریجنت"کردمق

  ابل دالش فهمیدن داستان ریجنت نیه قق(
 یه بار دوبار سه بارققق

 بمرو با لجباری رد کردم و اوشیو اشاشتگ رو پروارقق
یولی که  بیخیالار طرفی کرمگ ارفته بود باباش صحبت کنگ ار طرفیگ نمیشد 

 به هودم داده بودم بشگقق
بالتنلیف اوشتتیو اشاشتتتگ یه کنار و برای فرار ار فنر و هیال و انجام براونه 

 حرکت اضافه ای سرمو اشاشتگ رو بالش و هوابیدمقققق
که دیدم  یدم  باس میپوشتت بعداررهربمون رور ار حموم اومده بودم داشتتتگ ل

 اوشیگ دوباره رنک هوردقق
 بودققهواستگ رد تماس بدم که بیخیال شدمققبردیا 

 تاکی باید هودمو اسیرموش و اربه باری مینردمبببب
شیو جواب  صحبت کنگ او ستای لررون انگار که بار اولمه میخام باباش  با د

 دادم
 

 بلهب-باصدایی که سعی مینردم هونسردباشه افتگ
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 صدای دادش پیچید تو اوشگق
نی کجا رفتی این المصتتبتونرا جواب کدوم اوری ای توبار صتتتب معلوم -

 نمیدیببببب
سردی افتگ شه االن که میبینی هوبگقققدیگه الرم -با لحن هون شدیببا نگران 

 نی نگران باشیقق
 یسمت آهر حرفگ با تمسخر بمراه بود!

فت ته مونده ی هشتتگ تو صتتتداش ا باوری و  نا نه -با  یدونگ  آوین من نم
 نل ندارمقمراتهققاالنگ انقد فارم ققق اصن حال کل

برجا بستی تا یه ساعت دیگه برمیگردی هونه توضیح میدی دلیل این کارا  
 و این مدل حر  ردنتوقق

 فهمیدی یا نهب
صمیگ آنی افتگ شه یه رور -تو یه ت سایلمگ بشا با دیگه برنمیگردم اونجا بردیاققو

 میام میارمشونققبابت این نندویتیگ که مزاحمتون شدمقق
 ای داد بردیا اگ شدققو ادامه ی جملگ تو صد

 اشنگ دراومدقق
 ار این که این حر  مسخره رو ردمققق

 ار این که داشتگ مفتی مفتی اند میزدم به بمه نیقق
ار این که هودم داشتگ باعث میشدم عشقمو ار دست بدم اونگ درست ویتی که 

 تاره به دستش آورده بودمقق
 به هودم که اومدم بردیا یی  کرده بودققق
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 بای آهرش نیزی دستگیرم نشدققق ار جمله
 اوشیو انداهتگ به دورترین نقیه ی ممنن و سرمو بردم ریر بالشگ رار ردمقققق!

 ار ربون بیت:
 در رستورانو بار کردم و داهل شدمققق

شتتایان منو به امیرحستتین و آتنا حواله داده بود که برم پیشتتشتتون تنها نباشتتگ تا 
 هودش برسهقق

 بودن به تیپ و تاره بگ و یرار نبود بیانققآوین و بردیام که رده 
 دوربمی بود و تقریبا بمه بچه بایی که ار اون اول میشناهتگ اومده بودنقق

 نشگ نرهوندم تا آتنا و امیرو پیدا کنگقق
 انگاربنور نرسیده بودنقق!

 باجم  سالم و احوال پرسی کردم و رفتگ یه جا پیدا کردم نشستگقق
 ولی امیرباباش نبودققنند دیقه بعد آتنارسید 

اومد کنارم نشست و بعد ار ناق سالمتی کردن با اون فارسیه دستو پا شنسته 
 ش افت که امیرم یراره ینگ دیرتر بیادقق

 رکیققمارو به کیام حواله دادن!
 بیخیاله بی افامون مشغول صحبت بابمدیگه شدیگققق

 ه میومدن حاال اینیه تایمی اششتقققمنو آتنا بی به ساعت نگاه مینردیگققمگ
 دوتا غزمیتقق

 آهر من دیگه طایت نیاوردم اوشیو برداشتگ و شماره شایانو ارفتگقق
 یه بوق دوتا بوق سه تابوققق

 نخیرقققجواب نمیداد!
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 جو بد رو نرو بودقق
اکبرن روج بودن و پیچیده بودن تو پروپانه بمدیگه اونوک منو آتنای مادرمرده 

 یگ بابگ حر  میزدیگقققعینهو بچه یتیما نشسته بود
 به اونگ افتگ به امیر رنک بزنه شاید بابگ باشنقق

 شمارشو ارفت اونگ هاموش بودقق
 ال سی دی مخگ رسما سوهته بودقق

 نیگ ساعت دیگگ اششتقققتینه با شروع شده بودق
 واااااااا بیتا جوووون نرا آیاشایان نمیان پسب-
سته رو فرستاده پ- ست امیرمارمولک این ربون ب سیاه هودش معلوم نی ی نخود

 کجابا داره سیرمیننهقق
سر  شوه هرکی تو ب*غ*ل دوس پ شلغگ بود که باع سحر ار بمه رو مخ تر اون 

 جدیدش واس ما سوسه میومدق
 راستی بیتا راسته میگن آوین و بردیا کا  کردنب!-

 پشت نشمی نارک کرد و ادامه داد
بیتاجون میدونگ دوستتتته ولی ار اولگ واال بردیام حم دارهقققناراحت نشتتیا -

 وصله ی تن بردیا نبود آهه بردیا کجا این تیپ آدما کجاققب!
 اون اصن محله اینجور دهترا نمیشاشت نمیدونگ حاال این دفعه نی شدقق

 جوری آمپر نسبونده بودم که یمه میزدی هونگ درنمیومدققق
استتتفاده مینردم و حاله ولی بخاطر آوینگ که شتتده باید ار ربونه بمیشتته درارم 

 این بشرو میگرفتگق
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 رو کردم بهش و با لحنی که سعی کردم مث هودش نیشدار باشه افتگ
عزیزم اتفاین اشتتتباه میننی بردیا به دهتری نیار داشتتت که بمه جوره پاش -

سری دهترای ه*ر*ر*ه ی  دور و برش  شه نه این که مبل یه  شقش با بمونه و عا
 جدید باشهققق بررور تو ب*غ*ل یه آدم

درضمن هیالت ار رابیه ی بردیا و آوینگ راحت باشهققاونا تاره ماینداشون بابگ 
شونو دوتایی بابگ  ساعتگ بیان تو جم قققکل ویت ستن یه  ضر نی شده حا ست 

 میگشرونن
اینو افتگ و با یه لبخند تمستتخر آمیز رول*ب*م ار بمه هدافظی کردم دستتت 

 ان لعنتی بیرون اومدیگقققآتنارم ارفتگ و بابگ ارون رستور
 تاردیگ بیرون آتنا شروع کرد به اریه کردنقق

 هدااااقققاین دهتر کی یادمیگرفت احساساتشو بمینجوری هرکی برور ندهقق
 آتناقققبس کنقق-کالفه دستشو فشردم و افتگ

 نیومدن که نیومدنققحرفای اون بچل بفتام به یسمت تحتانی بدنگقق
 گ الخمر نه انتظاری داریبار یه مشت آدم علفیه دا 

 بیتا من وایعا تاامرور اینیور هورد نشدمق-با اریه افت
با بزنگ  چه  مث ب یل نمیشتتته  قا حس تورو دارم ولی دل یدونگ منگ دیی _م

 ریراریهققق
 فق  یه کاری کنقق

نند رور این امیرو سک محلش کن تا دیگه باعث نشی اینجوری سنک رو یخ 
 شیق

 محلب سنک-انک نگام کرد و افت
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 سگه رو یخب!
 شتققق!دوتاشو بابگ مینس کرده بودقققق

 ببینقققمنظورم اینه که تحویلش نگیر-
 بگی سفارشش ندادم که بخوام تحویلش بگیرم-بعد سری  نگاش کردم و افتگ

 ینی میزنگ تو جمجمتاااااققنون دییقا هوده هر  سفارشش دادیق
 آتنا بانشای ارد شده و مظلوم نیگام مینردقق

من موندمقققیه دهتر با این فیس و بینلقققبا اون شتتغلی که داشتتت آتنا  آهه
 یجورایی باریگر موریک ویدیو با بوده(

 با اون وض  مالی توپققق
 آهه عاشم نیه امیرشده بودب

 جدا ارین که رپره و صدای هاصی داره نه نیزی توش دیدهبببب
 پوفی کردم و در ماشینو ردمققق

 یانگ مشخص مینردمققباید تنلیفمو با این شا
 ار ربون امیر:

 ویتی سرمو ار لپتاپ آوردم بیرون ساعت یارده بودققق
 کمرم بدجور هشک شده بودقق

 به رور پاشدم و رفتگ لش ردم روتخت بردیاققحال نداشتگ تا اتاق هودم برمققق
سه ینی ار بچه با بزنگ  سوهت ولی بلخره کار بیتی که یراربود وا شام بدمی ن

 تموم شدقق
 انقد هسته بودم که هودمگ اوشش ننردمق
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 اومدم نشامو ببندم ینگ هستگیگ در ره که یهو یاده دوربمی افتادمق
 بنک پاشدم یه بار دیگه ساعتو نگاه کردمق

 غیرممننهققق
 وااااااایقققآتناققق!!!

 به آتنا افته بودم بره منگ نیگ ساعت بعدش میامق
 قمشتمو کوبوندم به میز و یه اه بلند افتگ

 اوشیمو برداشتگ تا شمارشو بگیرمقق
 بفت تا میسنال!ار این بدتر نمیشدققق
 شمارشو ارفتگققریجنت کردقققواااای

 میدونستگ بردیا و آوین نرفتن واسه بمین به شایان رنک ردم تا آمار بگیرمق
 لعنتی اونگ جواب نمیدادقق

 بعععلهققاوشیگ لو باتری ردققرفتگ تو اتاق شارژ بردارم که دیدم 
داش شتتایان پخشتته رو تختققاصتتن ار نهرش مشتتخص بود دوربمی رو 

 دایور  کردهق
 بیدارش کردم و داستانو براش افتگقق

اونگ اول ینگ ایج و ویج ماتش برد و بعدکه ارفت داستتتان نیه فهمید نه 
 اندی ردهقق

 برنی به بیتا رنک رد هیش مشغول بودقق
 دوتایی مونده بودیگ نه غلیی کنیگقق

#### 
 بردیا دود سیگارشو فو  کرد و افت
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 آیا بد ریدینقققینیققبهتره بگگ بد ریدیگ!-
 سه تامونقق

 این دفعه یبول دارمقق-سری تنون دادم و افتگ
 -شایان دست کرد داهل موباش و افت

 باید جبران کنیگقق
سته -پوکر افتگ س ش سحرم ن شون کردنققق سارا رنک رد بگ افت کلی تینه بار

 اینسشر بافته بیتا جوابشو داده بد ردن بیرون دوتاییققپشت آوین 
 هو دارم میگگ باید جبران کنیگ دیگهقققهیلی تابلوشدیگ جلوشونقق-شایان

 با یارو یرار اشاشتیگ نرفتیگ طر  رفته اونجا بین اون بمه آدم نیز شدهققق
 پو 

 آیا به نظرم یه داستان درس کنید بفهمن افتادیگ به اوهوریقق
 تنست بدینقق-اکت سیگارشو انداهت رو میز و متفنرانه افتبردیا پ

 جوابمونگ نمیدنقق-عایل اندرسفیه نگاش کردم و افتگ
 تله پاتی کنیگب

 جلبکققترک میدیگق-
 تا ترک آماده شه که اینارو شوبر دادن باوقق-شایان کالفه هندید و افت

 ققاون با منققاالن فارتونگ سته با فار اون نیزی که من میخام-
 بشینید اوهوریاتونو تنس کنیدقق

 امیر یه بیت بمینجوری براش بزنققهیلیگ نایس نشد عب نعرهققق
 کسی اعتراضی ننردققانگار بممون نیار داشتیگ با تنس دادن آروم شیگقق
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#### 
با بچه با داشتتتیگ آهرین اصتتالحارم رو تنستتت و بیته کار انجام میدادیگ که 

 دیگه بریگ واسه رینوردقق
شته شابر صدای ریرم تو تزک دا ست دهترم ایرآورده بود تا  ک برامون یه وکالی

 باشیگققق
 کورسشو اون هوند و فرستاد برامونقق

 بمه نیش اوکی بودقق
 کار با  رینورد که سرجم  دوساعت طول کشید تموم شدقق

 مینس و مسترشگ هودمون انجام دادیگ و سره یه بفته ترک رفت بیرونقق
 نش دهترا بعده یه بفته تو برق بودن نیهققق!بباید میدیدیگ واک

 ار ربون آوین:
که  یه فیلگ تنراری  یده بودم و داشتتتگ  له جلوی تی وی درار کشتت بی حوصتت
 صدبزاربار دیده بودمشو میدیدم و پفک میخوردم که اوشیگ ریردستگ لرریدقق

 نگاه به صفحه ش کردمقق
 بردیا بود!!!!!!!!!!

 برارد هونه و من یبول ننردم فق  دوبار رنک ردقق!بعد ار اون تماسی که افت 
 اونگ بمونشب سرساعتی که افته بود هونه باشگ بودققق

 بعد ار اون دیگه حتی یه پیامگ ندادققانگار که اصال آوینی وجودنداشتهققق!
افنارمو پس ردم و یبل ار این که یی  کنه انگشتتتمو نپوندم تو دبنگ و تمیزش 

 قکردم بعد جواب دادمقق
 بلهب-
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 آوینققب-
 بلهبببب!!-
 سالمققق-
 سالم!-
 منقققجلوی درهونتونگقق-

 یه دیقه میای پایینب
 صداش معمولی بودقققنه عصبانیتی نه دلخوری ایقق

 میخاستگ بگگ نه و بهونه بیارم ولی دیدم دلگ داره براش پر مینشهقق
 واستته بمین بی تفاو  پرستتیدم برانی و ویتی افت باید حضتتوری بهگ بگه

 افتگ ننددییقه وایسه تا بیامقق
 کنجناو بودم بدونگ بابام نینار دارهققق

 ار هودش جدام کرد و صورتشو جلوی صورتگ آوردقق
 یبل ار این که فرصت کنگ نیزی بگگ داغی ل*ب*ا*ش ل*ب*ا*مو سوروندققق

 شیرین ترین ب*و*سه ی عمرم بود!
 حتی ار بار اول شیرین ترققق:(

ت دادنشتتو نشتتیده بودم حاال بهتر میتونستتتگ طعگ نون یه بار طعگ ار دستت
 داشتنشو حس کنگ و ار حضورش لش  ببرمقق

 نمیدونگ دییقا نقد اششته بود که عقب کشیدیگقق
 یه دیقهققق!ب

 دو دیقهب!
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 یه ساعتب!
 

 نمیدونگققققفق  هوشحال بودم که جلوتر ار اون نرفتققق
م و نه بستتا بمرابیشتتگ نون وایعا توان مقاومت در برابرشتتو تو هودم نمیدید

 مینردمققق
 دهتر عایل درونگ بهگ نهیب ردقق

 براشتگ تو آینه ی ماشین هودمو نگاه کردمقق
 بخاطر تارینی نیز ریادی مشخص نبودقق

 بردیا المپو رد و من تونستگ بهتر ببینگقق
 ل*ب*م هون مرده شده بودقق

 به بردیا نگاه کردمقققاونگ دست کمی ار من نداشتقق
 ردیگ ریر هندهققدوتایی 

 جفت دستامو ارفت و آروم رمزمه کرد
 دیگه بیچویت بیخبر نروقققهبب-

 سری تنون دادم و نگامو به پایین دوهتگقق
 سرمو اشاشت رو سینه ش و بینیشو برد الی موبامقق

 تپش یل*ب*ش برام آرامش بخش ترین ملودیه دنیا بودققق!
 ینگ که اششت بردیا اونمو نوارش کرد و افت

 رو هونه بخواب دیگهققدیرویتهب-
 برهال  میلگ سرمو ار سینش برداشتگ و با اکراه یبول کردمقق

 هدافظی کردیگ و ار ماشین پیاده شدمقق
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 یه یدم رفتگ به سمت هونه ولی پشیمون شدمقق
براشتگ درماشینو بارکردم و عین پنیرپیتزا کش اومدم تا صورتگ روبروی صور  

 بردیا یرار بگیرهق
 ه کسی که اون ینی رو غافلگیرمینرد من بودمقاین دفع

 ویتی جداشدیگ لبخند شییونی ردم و هیره شدم بهشق
 بدو برو تا یه کاری دستت ندادم نصف شبیققق-هندید و افت

 هجالت کشیدم و سری  هدافظی کردم پیاده شدمق
 انقد وایساد تا رفتگ داهل بعد رفتق

 تنها نیزی که تونستگ تودلگ بگگ این بود:
 هدایاققق

 مرسی که بهگ براردوندیشقق
 

اون شتتب بخاطر آرامشتتی که ار وجود بردیا ارفته بودم راحت تر ار بر ویت 
 دیگه هوابگ بردققق

######## 
 

 بعد ار ماجرای اون شب رابیمون مبل یبل شد و اون بمه عشم براشتققق
  بودرابیه ی امیر و آتنا و شتتایان و بیتگ که ستتر داستتتان دوربمی هراب شتتده 

 بخاطر اون آبنک دوباره اوکی شد و بمه نی به حالت اول براشتقق
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شونو توکار غرق نننن و حد  سرا که هود سه پ شد وا این ماجرابا درس هوبی 
 بمه نی رو نگه دارنقق

و البتهققق بیت و آتنا رو نمیدونگ ولی باعث شتتد من بفهمگ که بدون بردیا وایعا 
 جز ی ار وجودمهقققنمیتونگ ادامه بدم و اون دیگه 

جمعه شب بود و بخاطر دل درد فجیعی که علتش دوره ی مابیانگ بود دوروری 
 بردیا رو ندیده بودمق

صود این دوره م مزید  صبی بودنای مخ بهگ ریختن بورمونام و کالفگی و ع
برعلت شتتده بود تا بی حوصتتله لش بزنگ رو تخت و با یه کیستته ی آبگرم رو 

 ر درد به هودم بپیچگقشنمگ آبنک اوش کنگ و ا
 دردی که این دفعه انگار یرار نبود دست ار سرم بردارهق

شگ دراوردم پر  کردم یه طر  و بی رمم ار  صاب هوردی بدفونو ار او با اع
رو پاتختی یه ژلوفن برداشتتتگ و بمراه آبی که ار صتتب تو لیوان مونده بود و پره 

 حباب شده بود فرو دادمق
 نمینردققلعنتی مسننگ بیچ کاری 

 دردش وایعا غیریابل تحمل بودقق!
مل  ید تح با تا کمتر فنرم بره ستتمتشققبلخره  یدم هودمو ستترارم کنگ  بهترد

 مینردمققق
 نگابی به دورو برم انداهتگقق

 کتاب که اصال حوصلشو نداشتگ:|
 آبنگگ که کله پلی لیستمو سه نهاربار اوش داده بودم:|

 ردیا رنک بزنگقققپوفی کردم و اوشیمو برداشتگ تا به ب
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 فک کنگ بیشتر ار مسنن به ینی نیار داشتگ که نارمو بنشه و بهگ محبت کنهقق
 حالگ ار این رودرنجی و نارک نارنجی شدنای این دوره م بهگ میخوردقق

 یه بوققققدوبوققققسه بوقققق
 نرا جواب نمیدادب!

یو یفل وشتتبا بغضتتی که نند دیقه ای بود بی دلیل به الوم ننک انداهته بود ا
 کردم و انداهتگ کنارق

 نمه هداب!
 نرا النی بغض کردم اهه نه فاریهب!

با بغض  چه  نه ب هه عی یه آ نه حرکت باشققاین  با ن آوین بس کنققعین ریقو
 میننیقق

 نندتا نفس عمیم کشیدم و دوباره اوشیو برداشتگقق
 بردیا جواب نمیدادقق

 به امیر رنک ردمق
 بعد ار نندتا بوق برداشتققق

 جانگ آوینب-
 صداش یه جوری بودققبا بمیشه فرق داشتقق

 سالم امیر هوبیب-
 مرسی تونیوری عزیزمب-
 هوبگق-

 میگگقققبرنی رنک میزنگ به بردیا جواب نمیدهققتو پیشش نیستیب!
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 نند لحظه منث کرد و بعد بریده افت
 بردیاقققنیزهققینمی حالش اوکی نیستقق-

 میربمریضهببببنیییبنی شده ا-متعجب و نگران افتگ
 اوشیوبده بهش یه دیقهقق

 آوین نگران نباشققنیز هاصی نیست-
 مسموم شدهقق

 اوردیمش نیزقق
 شوکه شدمقق

 مسموووووممممگببببب-با ناباوری افتگ
 بانیبببب

 کجا بردینشششششباالن کجاسب
 د امیر حر  بزن

 بیمارستان آوینققحالش بد شد آوردیمش بیمارستانقق-
 !نمیفهمیدم نی میگه

نش  بر ب خوان  ب که  بود  بد شتتتده  لش  حا قد  ن من ا یای  برد نی  ی
 بیمارستااااانببببب!!!!!!!

 دلهره به دلگ ننک ردقق
 دستپانه ادرس بیمارستانو ارفتگ و اوشیو یی  کردمق

به هودم اومدم که  با اون ستترعت آماده شتتتدم فق  ویتی  نمیدونگ نجوری 
به  پشیرش بودم وداشتتتگ  ار اون  رن بی اعصتتتا تایشتتو جلوی  ماره ی ا شتت

 میپرسیدمققق



wWw.Roman4u.iR  266 

 

 ویتی طبقه و شماره اتایو افت تقریبا به سمت راه پله دوییدمقق
وستتیای راه ار استتترس شتتماره اتایو یادم رفتققبه هودم لعنت فرستتتادم که 

 حواسمو جم  ننردمق
له بارو  یارو ستتر میزنگ پ تا با این فنر که تک تک ا با این حال برنگشتتتگ و 

 قدوتاینی رفتگ باالققق
 درد هودمو یادم رفته بودقق

سردراگ وارد طبقه ای که افته بود شدم و شروع کردم دید ردن اتایا و شماره ی 
 روی دراشون تا اتاق بردیا رو پیدا کنگققق

شماره ی   روی در ینی ار اتایا یادم اومد که اون رنه م بمین عددو  82با دیدن 
 افتق

 رود پریدم درشو بار کردمق
 ورودم امیر و آتنا سرشونو اوردن باالققبمزمان با 

 مهلت ندادم حر  بزنن و راباری افتگ
امیر من االن باید بفهمگ بردیام مستتموم شتتده حالش بدهبیبارکی میشاشتتتی -

 مرهص شد میگفتی دیگه دمت ارم بابا 
 بعد رفتگ سمت تخت بردیاققق

 نشای عشقگ بسته بود!
 سورن سرم توی دستش دلمو ریش کردقق

 بردم نزدیک پیشونیشو ب*و*سیدمققسرمو 
 بمزمان یه ییره اشک ار نشام ننیدق
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 دست آرادشو ارفتگ تو دستگ و با بغض نوارشش کردمق
سرمو بلند کردم و نشگ دوهتگ به امیر که تاره توضیحاتشو تموم کرده بود ولی 

 من انقد غرق بردیا بودم بیچی ار حرفاش نفهمیدمق
 کی اوردینشب-طر بغضگ میلررید افتگلب بار کردم و باصدایی که بخا

 غروبققمعدشو شستشو دادن و بهش آرامبخش ردن تابخوابهقق-
 ریادهوب نبودققق

 الهی بمیرم نه رجری کشیده بود بردیام!
 میدونستگ شستشوی معده هیلی سختهققق

 نی هورده که اینجوری شدهب-
 نمیدونگ احتماال غشای بیرونققق-
 ای بیرون هورد طوریش شدبینی نی مگه این بمه ویت غش-

 آتنا اومد کنارم دستمو ارفت و سعی کرد آرومگ کنهقق
 نند ثانیه بعد یچی یادم افتادق

 نیزی نمیگن ما اینجاییگب-رو به آتنا افتگ
 هصوصیه-امیر بجاش جواب داد

 ابانی افتگ و نگامو دوهتگ به بردیاققق
 قققد سنگین شدهقحتما آمپولی که بهش تزریم کردن یوی بوده که هوابش ان

 امیرآتنارو برد برسونه و هودش براردهقق
 من موندم و بردیاقق

 داشتگ دستمو الی موباش حرکت میدادم که الی پلنشو بار کردقق
 بردیااا-آروم صداش ردم
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 جونگقق-به رور لب بار کرد و افت
 کی به تو افت اوینققققب

 رنک ردم اوشیت جواب ندادیقق-
 افتقرنک ردم امیرققاون بهگ 

نرا اومدی -دستتتشتتو برای ب*غ*ل کردنگ جلو آورد وبالحن مهربونی افت
 اینجا هوشگلگب

 مرهص میشدم میومدم دیگه!
 به جای جواب سرمو اشاشتگ رو سینش و نشامو بستگق

 ننددیقه تو بمون حالت موندیگقق
 بعد پرستاراومد تاوضعیتشو نک کنهقق

 معاینه بشاره مرهصش کننقافت به نظر هوب میاد و احتماال دکتر بعدار 
تودلگ هداروشتتنر کردم و بعد ار این که پرستتتاره اراتاق بیرون رفت مشتتغول 

 صحبت کردن با بردیا شدمق
 با اومدن امیر دکترم اومد و مشغول نک کردن وضعیت بردیا و معاینه ش شدق

دکتر افت النل باعث شده به معدش آسیب برسه و حساسش کرده که سر یه 
 ده اینجوری شدهققمسمومیت سا

کلیگ سفارش کرد که مصر  مشروب و النلو به حدایل برسونه و پربیز کنه تا 
 اوضاع معدش روبراه شهق

شبگ بمونه و فردا  صی نداره اما بهتره  شنل ها شگ افت حالش هوبه و م آهر
 مرهص شهقق



 269 یاشتباه کردم اشتباه کرد

اون شتتب امیرو به رور فرستتتادم هونه و علیرغگ مخالفت  بردیاهودم پیشتتش 
 موندمققق

انقد باالستترش نشتتستتتگ ودرحالینه دستتتشتتو ارفته بودم  باباش حر  ردم تا 
 هوابش بردققق

 دل درد منگ دوباره براشته بودقق
شده بودققکه به محض هوابیدن  البته جایی نرفته بود که براردهققولی ینگ بهتر 

 بردیا شد  ارفت!
 من هودم االن بیمارستان الرم بودمقق

لگ جم  شده بودن رو صندلیه مبل مانندی که اونجا با بدبختی و پابایی که تود
 بود هوابگ بردقق

 صبح که بیدارشدم بردیا رو تختش نبودقق
 کل بدنگ هشک شده بود و اصال نمیتونستگ تنون بخورمقق

 اوشیمو برداشتگ تا ساعتو ببینگق
 بفت و بیست دیقه بود!

شگ برم بینگ بردیا  ستگ پا سی به هودم دادم و هوا دش کجارفته که هوکش و یو
 ار دستشویی اومدق

پوفی کردمقققمیدونستتتگ حر  حالیش نیستتت پس بیخیال شتتدم و هودمو با 
 پخش ماشین مشغول کردمقققق

 ینگ بعد رسیدیگقققرنک ردیگ و رفتیگ باالققق
 صدای آبنک تا رابرو میومدققق

 جیشگ ارفتققق
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 یاده اولین باری که با بیت به این هونه اومدم افتادمققق
 نقد اونموی  بردیا برام عجیب و دور ار دسترس بودققق!

 
در بار بودقققرفتیگ داهل و بمزمان با ورودمون بمه دستتت و جیغ ردن و ارین 

 کاغشای رنگیا و جیگیلی بیگیلی ریختن سرمونققق
 با هنده رفتگ تو ب*غ*ل بردیا که واسه استقبال ارمون اومده بود جلوققق

 ستو عوض کن بیا تورایققبرو لبا-دم اوشگ آروم افت
 با لبخند اطاعت کردم و دست بیتو کشیدم تا بریگ اتاق بردیاققق

 
 مانتو و شالمو دراوردم و اشاشتگ رو تخت و به لباس بیت هیره شدمقق

 یه تاپ مجلسی مشنی هیلی هوشگل پوشیده بود با شلوار لولهقق
 ودقق موبای ل*ک*تشگ دم اسبی بسته بود که هیلی با نمنش کرده ب 
 سرتو بندا پایینقققدهتره ی بیز -ویتی دید دارم نگاش میننگ افت 

 هندیدم و بلش دادم به سمت در تا رودتر راه بیوفتهقق
 ویتی براشتیگ به جم  تاره ویت کردم به افراد حاضرتو مهمونی دیت کنگققق

شایانققسارا و نوید و سروشقققنینانققامیر و بلیا دوست  امیر حسین و آتنا و 
 دهترشقق پوریاقق و سعید و دوستش مهشیدققق

 اینا کسایی بودن که تو مهمونی حضور داشتنققق
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یک" ار یه کون پارت نک  یت اب فت آبنگو عوض کرد وب یان ر رو Sdaشتتتا
 اشاشتققق

 بردیا اومد کنارم نشستقق
 بمه ساکت شدنققق

 شروع کرد به هوندنقققق
 

 ""بمه نی شروع شد ار یه پارتیِه کونیک
 onmn  تیشتر میگشره حال تتِگ موریک بر نی ب تودن با ری تاِر بگ ب بمه تو ف

 میده توپیگ 
 انتقدر سرا ارم بود نفهمیدیگ تتایمی که توشیگ

 هتتودمتگ دیتگه  rdu osuِتا که به یه اوشه یهوo شد حواسگ پَـتر  حتتتّـی  
 کتالفگ کرد 

 یهوoیه نتگاهo که داشتش با بتقیه برا من فرق نمیدونگ نی شد 
 رفت ال مغرم ار بترکی پترسیدم کیهo بیچنی آمارُش نداشت 
یتنی میگفت یه نفریo بتاباِش هوب االن ایُن بیخی پتیدا میننگ یه باحالُش  

 برا 
 oراه باِر هوب برا  نمیدونگ نی شد oینی میگفت تنی برو جلو 
 من ردم دُل به آب رفتگ جلوش هود به هود شد دستگ یهو دراُر  
ارفُت بعدش ر*ق*صتتیدیُگ نرهیدیگ دیگه ار اون شتتب بیچی ما  دستتتُگ   

 نفهمیدیگ 
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ی  دیقه بگ ولش کنگ بد 2بعِد مهمونیگ پشِت بگ تلفن من نمیتونستگ حتتتتتتتتت 
 oجوری 

oمدلگ بهش هورد من بد جوری 
 مدلگ بهش هورد من  

 رورا اششُت باعث شد من نزدینش بشگ روِج هوبی شده با یه فردی مبه من 
 اه کنهo بهش بگگ من بیشترکافیه نگ

o ار اون بو هفنا   تو یه کلمه اصتتاًل نمیشتتته معنیش کرد مدل مو باش هاِد 
   tdoosعیرش لبا فینس رو بگo بدنا 

ه بر  س  ااه هونه َددی ایرهo یا موِد بدی میده بی هیالشo یه پارک با یه نمنش ب
 شب میرفتگ هونهo با لُب لونه ماتیک مالُی 

َاتمُـتتتتتسفِـتتتتتر جای ما نیست انقدر هوبیگo که تاره ااه ارمون  اون باال باییگ  
 رادینال بگیرن میشیگ َجُک ُرِر تایتانیک 

سگ با این که بر میخورهo بهش میگگ توله بارم   شه تو لبا منگ تیریپامo لش جا می
هودش کادِوo بار میننه سورپرایزم بر ویت میبینمشo باعث میشه رو به راه شگ 

 حر  نداره اصتتاًل رندای میننگ با اون نفستتاش که ارمُن  tbُبا بگ بمه نی 
 یهرا میشن آشتی فق  با یه لبخنُد ""

 
 بعد به من اشاره کرد و افت: "واسه اونه که میزنه ضرباِن یل*ب*م"ققق
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 بچه با دست ردنققق 
 با تموم عشقی که نسبت بهش داشتگ پریدم ب*غ*لشققق

 عالی بودققق-
 ل نداش!یاب -نشمنی رد و افت
 رفتگ داهل هونهققق

 آذین تو سالن رو کاناپه نشسته بود و داشت با دیت به ناهوناش الک میزدققق
 ریرلب سالمی کردم و اومدم برم اتایگ که بلند شد و افت

 دیشب کجا بودیببب-
 اوال ادا هوابر نگرانا رو درنیارققق-براشتگ پورهندی ردم و افتگ

 بدمقققاوکیب دوما یرار نی من به تو جواب پس
 دهتره ی هیره سرققق-عصبانی نگام کرد و افت

 به بابا افتگ جمت کنه متوجه میشیقققق
 کییییببببباباب-هنده ی بلندو حرد دراری کردم و افتگ

 بابا ااه عرضه داشت تورو جم  مینرد که بدبختقق!
 اجاره ی حر  دیگه ای بهش ندادمقققرفتگ تو اتایگ و درو کوبیدمقق

 ار هوابر بزراه رو میگیره پلشتقققواسه من ف
 صدا اینسشر افتنشو ار تو اتایگ میشنیدمققق

ابمیتی ندادم و واستته هالد شتتدن ارش بدفونمو اشاشتتتگ اوشتتگ و کتاب 
 دفترمو آماده کردم تا درس بخونگققق

 بمش تصویر بردیا میومد جلو نشمگققق
 لحظه ای که داشتیگ بابگ میر*ق*صیدیگقققق
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 ب*و*سه شققق
 بیدن تو ب*غ*لشقققهوا

 عیرتنشققق
بی اهتیار اوشتتیمو برداشتتتگ و رفتگ تو االریگ ینی ار عنستتاش که دوستتت 

 داشتمو آوردم و مشغول تماشا کردنش شدمققق
 به این رودی دلگ براش تنک شده بودققق

 بمونیور تو فنر بودم که یهو به هودم اومدم و دیدم نیگ ساعت اششته :|
 اوشیو اشاشتگ تا درس بخونگق ینی ردم پس کله ی هودم و

بنور پنج دیقه ار شتتروع کردنگ نگشاشتتته بود که دیدم صتتدا ویبره ی اوشتتیمو 
 شنیدمققق

به امید این که بردیا باشتته شتتیرجه ردم روش ولی با دیدن استتگ ستتامیار اهمام 
 رفت تو بگقققق

اول هواستتتگ جواب ندمقققویتی با بردیا بودم نه معنی داشتتت با پستتر غریبه 
   بزنگب!حر

 انقد رنک هورد تا هودش یی  کردققق
 پشیمون شدم که نرا برنداشتگققق

 باید متوجهش مینردم که با کسیگ تا دیگه رنک نزنه و بیخیالگ شهق
 نند ثانیه بعد دوباره رنک ردقق

 جواب دادم
 الو-
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 عین اسب پریدم تو اتاق و شتابزده ینگ دور هودم نرهیدمققق
 نی بپوشمممگققوااای

 کردم آروم باشگ تا بتونگ یه نیزی براپوشیدن پیدا کنگقسعی 
یه مانتوی جلو بار توستتی با شتتلواره ستتتش دم دستتتت ترین نیزی بود که 

 ایرآوردمق
 شال مشنی ای انداهتگ سرم و رفتگ جلو آینهقق

 وای هدااا!
 کل لب و دبنگ و دندونام بخاطر پفک نارنجی  شده بود :/

 دم و دبنمگ تمیز کردمققسری  دوییدم یه مسواک سرسری ر
 آذین تو اتایش بودقق

 آروم و بی صدا رفتگ بیرونقق
 جلوی در پارکینک نفس عمیقی کشیدم و درو بار کردمق

 ماشین بردیا رو دیدم که وس  کونه پارک بودقق
 کونه ی ما اکبرموای  هلو  بود و هر پر نمیزدقق

 ک ماشین شدمققبا یدمای نسبتا آرومی واسه بدست اوردن هونسردیگ(نزدی
 بعد ار یه ثانیه منث درو بار کردم و نشستگقق

 سالمق-من
نگاه هسته ای بهگ انداهت و به جای جواب دستمو کشیدقق جوری که برا این 

 که دستگ کنده نشه مجبور شدم هودم ینگ برم جلوترقق
بار کردم اعتراض کنگ انگشتتتشتتو  منو کشتتوند تو ب*غ*لش و ویتی دبنمو 

 قاشاشت رو ل*ب*م
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 الل شدم و بهش رل ردمق
بدون این پستتر تخس  فک مینردم میتونگ  که  قد احمم بودم  یدم ن تاره فهم

 رندای کنگققق!
 پیشونیشو نسبوند به پیشونیگ و دست برد دکمه ی رو پخشو ردقق

 بعد دستاشو دورم حلقه کرد و ار بمون فاصله ی نزدیک هیره شد تو نشامققق
 آبنک پخش شدقق

 
واکنشتتی نشتتون نمیدادمقققانگار فلج شتتده بودم یا این که  نمیدونگ نرا بیچ

 عضالتگ ار مغزم فرمان نمیگرفتن!
  

 صدای امیر پیچید تو ماشین
##### 

 
  
 

 نیک نیک ییره با تو سینک میننه مغزه و داغون
 

 یادم میاد اونشُب بابگ ریر نتر و بارون
 

 من یه فندک دستگ بی میشه روشن و هاموش
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 کردم شمو ما فو  یاد تولدم که می

 
 جای رهگ و جا هون…قق رو دستت تتو نیست 

 
 فک می کردم بهتره واسه بر دو تامون

 
 االن می فهمگ نقدر بوده شید بدی

 
 تو تو تخت هواب من به فنر ریتگ جدید

 
 نه شبایی که تا صبح من ردم پیانو

 
 تاره دارم می فهمگ جواب کگ محلیامو

 
 رفتی یه جا دعو  بودیگ نرسیدم تنها

 
 بمه با دوستاشون بار شدی اعصاب تعییل

 
 که نرا نیستی
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 االن دوره بمی آهه االن پنج شنبه شبه
 

 با هودم میگگ شاید یهو رد به سرش
 

 رنک رد تا صبح بزارم سر به سرش
 

 ار آبنگ باشه باید رنک بزنه
 

 ……………………قق
 

……………………… 
 

 ……………………قق
 

 ار دست دادم عالیمو به تو
 

 سوهت شد برا شهر   نه مفت طوری ک ریاد شدن فنادورم یهوبمه نیگ 
 

 فنا دورم یهو منگ توجه ننردم به فنا شد تو
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 االن کیا جم  میشن ویتی رور بشه دور 
 

 بنور میست میننمو دلگ تنک میشه
 

 تو بگ میسگ میننی حتی با اون دل پر 
 

 من تو دل هودم تو ولی رو تلفنت
 

 کاناپه ایتا حاال شده شاکی ویتی رو 
 

 عصبی بشی یه عدد باال آمپر بدی
 

 بمون ید که تو رو میخوامت بمون ید که تو رو میخوامت
 

 متنفرم ار اون رنی که پشت ه  میگه نامبر بیزی
 

 ده لعنتی فارسیشو فهمیدم نرا بار بی میگی
 

 هوبه که تنها نیستگ حدایل رفیقام بابامگ
 

 بیستاشون تو پاکت میگن
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 یگیه کام بهت مید

 
 آرومشی تا بارم شایی بشینه  
 

 بگه تنست
 

 بر رابیه ای که رفت باال رسید به اورست
 

 تو یه دیوار ساهتی
 

 بینمون ار جنس یه شیشه ی رفلنس
 

 یه شیفیه رفلنس
 

 که من تو رو میبینگ و تو فق  هودتو
 

 االن من تو رو میگیرم تو فق  هودتو
 

 بابام حر  نمیزنی
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 بودمیه رمانی اکسیژنت 

 
 حاال که دورم ار  دیگه رنک نمیزنی

 
 ……………………قق

 
……………………… 

 
 ……………………قق

 ###به اینجاش که رسید  کناراوشگ آروم با آبنک هوند:
 بیا حر  بزنیگ حلش کنیگ کدور  النیه

 
 پس نرا هب هفه شدی سنو  بسه لعنتی

 
 فک کنگ تو ارم رده شدی

 
 دروغ بده نزن ریرش

 
 منگ هب تقصیر دارم
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 ولی حاال ینی احساسشو بت برور نده عوضیه
 

……………………… 
 

 رفتی واسه این که بردی تو رور کگ بهت محل میده
 

 موریک تو رو ارم ارفت
 

 منگ بر نی دم دست بود کوبوندم این طر 
 

 دیگه رهگ ربون نزن نگو کوش اون بمه طمعی که داشتگ واسش
 

 ملودیا ول کن بیا یه تار موتو نمیدم به کل ریتما به کل
 

 فک کن این بار بر نی اششته مرده مموری پاک
 

 انقدر نگو حرفا  کهنه شده
 

 ببریگ کا  هوب اصال تو بر رابیه ای پر مشنله که حل شه
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 بیا حر  بزنیگ حلش کنیگ بسه
 

 نباش غد مبل یه بچه حاال که سهمگ ار اوشیت فق  دکمه یرمزشهققق
 اسقق!اشک تو نشام جم  شده بود ار این بمه احس

 دستمو انداهتگ دورش و سرمو فرو کردم تو اودیه اردنشقق
 من به این آغوشقققبه این عیرقققبه این آدم محتاج بودم!

 بهش صبح بخیر افتگ و رفتگ صبحونشو براش ارفتگ و آوردمق
هودم میلی نداشتگقققینی دو لقمه به رور هوردم و مشغول تماشای بردیا که با 

 میخورد شدمقاشتها داشت صبحونه 
 ویتی سینی رو بردم پس بدم ار پرستاره پرسیدم که کی میتونیگ ببریمشقق

 افت یه رب  دیگه میاد وضعیتشو نک کنه و ااه مشنلی نبود مرهصهق
یاره پول  یا رو ب کار  برد تا  به امیر رنک ردم  تاققق تشتتنر کردم و براشتتتگ ا

 بیمارستانو تسویه کنیگق
ی دوتا ستتوال پرستتیدبعد افت حالش هوبه و ده دیقه بعد پرستتتاراومد و ین

 مرهصهقق
 دکترشگ که دیشب اجاره ی مرهصی داده بودق

 تا بردیا لباسشو بپوشه امیرم اومد و رفت کارای ترهیصشو بننهقق
 هالصه بعد ار نیگ ساعت سه تایی ار بیمارستان درومدیگق

 امیرحسین اپتیمای بردیا رو اورده بودق
 جلو و منگ عقبقق هودش نشست پشت رلققبردیا

 پرسید میرم هونه یاقق
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ستگ بردیا رو ول کنگ به امون هدا تا دوباره یه بالیی  شو یی  کردمققنمیتون حرف
 سر هودش بیاره که!

 افتگ بره هونه هودشونق
 تا ویتی برسیگ سرمو تنیه دادم به پنجره و نشامو بستگق

 کنهق تنگ به دراون نندساعت هواب رو صندلی اصال نتونسته بود هستگیو ار 
 ویتی رسیدیگ بردیا رفت دوش بگیره و منگ مجبور کرد استراحت کنگق

 اوشیو اشاشتگ رنک تا ریاد نخوابگقق
 نشامو اشاشتگ روبگ و رفتگققق

 با احساس دستی که الی موبام حرکت مینرد ار هواب پاشدمقق
 بردیا بود!

سید و افت شامو بار کردم ل*ب*ا*مو ب*و* شو برا  پ-به محض این که ن ا
 یه سورپرایز دارمق
 نی!ب-لبخند ردم و افتگ

 ددی دعوتمون کردهقق-
 جاااااانننننبددی کی اومد ایرانب-با نشای ارد شده ار تعجب افتگ

بابای بردیا اکبرا باکو بود و هیلی کگ میومد ایرانقققبردیا بهگ افته بود ار ویتی 
 تش نننهققمامانش فو  کرده تو هونه نمیمونه که جای هالیش اذی

 دیشب براشته و یه راستگ پیچیده ویالی نالوسقق-بردیا
 با اجار  باید تا نالوس بریگقق

 استرس ارفتگ!



 285 یاشتباه کردم اشتباه کرد

 ااه ددیش ار من هوشش نیاد نیییب!
 اهه پلشت مگه عروسشی نوه شگ تو شنمته که جوش میزنیب-صدای درونگ

شبختانه من فق  دوس دهتر بردیا سفانه یا هو ست میگهقققمتا ودم نه ب دیدم را
 بیشترقق

 ینگ با بردی درمورد باباش حرفیدم تا اهالیاش دستگ بیادقق
افت که ادم الرجیه و ایر نیستتتققمنگ یراره عنوان دوستتت دهترش ببره پیش 

 ددیشقق
 بعد تصحیح کرد:البته ینگ جدی تر ار دوست دهتر!

 و من تو دلگ یند آب شدق
 میخواست به حقیقت بپیونده!مبنه داستان عروس و نوه و شینگ و اینا 

## 
 فردای اون رور راه افتادیگ به سمت نالوسقق

 نیز ریادی برنداشتگ نون یرار بود شب براردیگق
مامان و آذینگ به این بیرون رفتنای من عاد  کرده بودن و نگرانی ای بابت ایر 

 دادنشون نداشتگق
با بمه ی بدقق با بمه  با بمه یهرقققبودیگ  ید برم آدم منوتو آهره شتتتبقق با هرققق

 بشگقققمیشه نریققمیشه نریقق
 نشممو دوهته بودم به منارر بیرون وآروم با آبنک میخوندم

 بردیام رانندای مینردققق 
گامیننگ و ار تو  که بخوام وانمود کنگ بیرونو ن جشاب بود  قدی  نمیرهش ان

 شیشه به انعناس تصویرش هیره شگققق
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 ااه هسته شدی بخواب-
ویتی میدیدم با بمه ی مغروربودنش اینیوری بواموداره و  دلگ ضتتعف میرفت

 به فنرمه :(
 تورانندای میننی من هسته شگب-لبخندی ردم و افتگ

 به جای جواب دستمو ارفت تو دست راستش و اشاشت رو دندهققق
حس هوبی که ار تک تک حرکاتش به وجودم تزریم میشد اصال یابل توصیف 

 نبودقق!
 جاده نالوسققق

 بارونی و کمی مه آلودققبوای 
 کنار کسی که حسگ بهش مشخص شده بودققق

 انگار رو ابرا بودم!
 من نیوری تو این مد  کگ به بمه ی آرروبام رسیدم!ب

 بین اون بمه حس هوب بلخره رسیدیگقق
 ویالی یشنگی بودقق

 نه هیلی مجلل و بزرر اما یشنک و دنج بودقق
 جلوی در و درو با ریمو  بار کردققیه مردی که احتماال سرایدار بود اومد 

 بردیا بعد ار تشنر رفت داهل و ماشینو پارک کردقق
 

 دوتایی پیاده شدیگقق
 ددی لبخند به لب جلوی در وایساده بودققق
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 ار دور سری به معنای سالم تنون دادمق
 بردیا دستمو ارفت و با بگ به اون سمت رفتیگق

سالم کرد سیدیگ نزدیک با یه لبخند ست دادم وهیلی متین و مویر ویتی ر م و د
 احوال پرسی کردمق

 بردیام رفت تو فار ب*غ*ل و ماک و موک با ددیقق
 البته نه که فنرکنید هیلی بندیاققاصال صحنه احساسی نبودقق

 هیلی معمولی دست دادن و ب*غ*ل کردن و دوتادونه ماکق
 بعد ار مراسگ کلیشه ایه احوال پرسی سه تایی رفتیگ داهلقق

 متری میشدقق180می متراژ ویال رو تخمین ردمققفنر کنگ حدودنش
 یه مقدار یدیمی بود اما این نیزی ار یشنگیش کگ نمینردقق

 رفتیگ تو سالن نشستیگ و مشغول حر  ردن شدیگقق
 بابای بردیا مرد هون ارم و هوبی بودقققهوشگ اومد ارشقق

 باشهققو امیدوار بودم اونگ بمین نظرو نسبت به من پیداکرده 
سمش  سنی که بعدا فهمیدم ا ینگ که ار این در و اون در حر  ردیگ یه هانوم م
 الی هانومه و بمسر سرایداره ویالس اومد صدامون کرد که بریگ واسه نابارقق

 سه تایی رفتیگ سرمیزققق
بابای بردیا به الی هانوم افت شتتوبرشتتو صتتداکنه بیاد بابگ غشابخوریگ ولی 

 شنر کرد و با اجاره ای افت و مارو تنها اشاشتققالی هانوم هجالتزده ت
 نشستیگ و شروع کردیگقق

 هب دهترم به سالمتی درستو که تموم کردیب-ددی رو به من کرد و افت
 هیر شیش ماه پیش دانشگابیگ موندهقق-تک سرفه ای کردم و جواب دادم
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 لبخندی رد و ستتری تنون داد بعد ینگ درمورد رشتتتگ پرستتید و بقیه ی تایگ
 نابارمون با اپ و افت حول و حوش بمین نیزا سپری شدقق

بعدارنابارم بردیا افت که ااه هستتته نیستتتی بریگ تو باغ یه دوری بزنیگ منگ 
 یبول کردم و دوتایی ار هونه اومدیگ بیرونقق

 
 باغ هوشگلی بودققق

 یه یسمت پرار درهتای مرکبا قق
 تا هیار و اوجه فرنگییه یستتمت باغچه ی بزرای که توش ار ستتبزی ارفته 

 کاشته بودنقق
 فضای حیاب آدمو سرذوق میاوردقق

واستته منی که ار بدو تولد تو اون تهران لعنتی فق  دود و ارد و غبار و هاک و 
هل دیده بودم و تو آپارتمانای شبیه نوب کبریت رندای کرده بودم  یه هونه ی 

 حیاب دار با نارتا درهت توش،عین بهشت بودقق
 ی رو با بردیا تو اون بهشت هوشگل نرهیدیگققیه ساعت

عصرم با بابای بردیا آلبوم عنسای بچگی بردیا و جوونی هودش و مامان بردی 
 رو دیدیگق

مامانش ییافه ی هیلی نار و مهربونی داشت اونرور آررو کردم کاش رنده بود تا 
من میتونستتتگ جای مادرهودم بهش تنیه کنگقققولی حیف که آرروی نشتتدنی 

 ای بودقق
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بعدار هوردن عصتترونه و کمی ویت اشروندن با ددی،رفتیگ آماده شتتتدیگ تا 
 براردیگققااه بیشتر لفتش میدادیگ ممنن بود به شب بخوریگق

ارونجایی که هسته بودم به محض هدافظی با ددی و الی هانوم و شوبرش و 
 نشستن توی ماشین پلنام سنگین شدن و کگ کگ نرتگ ارفتقق

 مو ینگ هوابوند تا بهتر بتونگ بخوابگققبردیا صندلی
 یبله هواب به سفر نندساعتمون فنر کردمق

 اولین سفردونفرمون!
 تجربه ی نابی بودققق

به عالوهقققنیزایی درمورد بردیا فهمیدم که بهگ ثابت کرد اون نه تنها یه پستتر 
مغرور و هودبین و تخس نیسقققبلنه حواستتش کامال به دور و برش بستتت 

 مهربونشو  ریر ماسنی ار بی تفاوتی و سردی یایگ کردهقق ولی یلب
 البته نه برای من!برای آدمای دورشقق

 حقیقتش ار نیزایی که باباش افت به این نتایج رسیدمقق
ستگی بوده و جوری  شن شون در حال ور ارین که افت ویتی کارهونه ی لبنیات

تنستتتاشتتو  به بن بستتتت هورده بودن که حتی بهشتتون وامگ نمیدادن بردیا
 میفروهته تا بتونن حقوق کارارارو بدنققق

 ار این که افت بردیا پا به پاش کار مینرده تا کارهونه دوباره سرپاشه
یت ارش درهواستتتت پول ننرده و برنی داره ار ارف  فت بیچو که ا ارین 

 مادرشه که بهش رسیدهقق
ا پول ب و من به یضتتاو  نابجا و النیه آدمایی که ریرپستتتاش کامنت میشاشتتتن

 ددیت به اینجا رسیدی هندیدمقق
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 به آدمای حسود و تنک نظری که نشگ دیدن استعدادشو نداشتن هندیدمق
سه یه ترک نقدر ویت  ستققوا سه یه تن نون برکیگ نمیدید من میدیدم که وا
با تموم حستتش و  میشاره و رحمت مینشتتته و ویتی میره پشتتتت ماینروفون 

 وجودش میخونهقق
 ودنش فن پیجاشو فالو میننه و برا طرفداراش اررش یا لهققکه با بمه ی تخس ب

 و اونرور بود که حقیقت این جمله رو درک کردم
 "بمه ی اونایی که برا  آرروی موفقیت میننن،تاموفم میشی میشن دشمنت"

  اسنی ار آبنک هلسه ^ق^(
ست و غل  بودنش دیت کنگ  سته و له درحالینه آبنگی رو بی اون که به در ه

 ب رمزمه مینردم کلید انداهتگ در هونه رو بار کردم و رفتگ داهلققریرل
 دود غلیظی توهونه پیچیده بودقق

ستترفه ای کردم و با هیال این که شتتاید دوستتتای آذین هونن تو حال ستترک 
 کشیدمقق

 کسی نبودقق
 پس این دود سیگارب!ققق

 ار سرویس بهداشتی صدای اریه و عم ردنای پی در پی میومدقق
 ترسیدمق

 دوییدم سمت دشویی و در ردم و صدا کردم
 آذیننننقققآذییینقققحالت بدهب-

 هوبگققاالن میامق-با صدای ضعیفی میون عم ردن افت



 291 یاشتباه کردم اشتباه کرد

 
 نگران منتظر موندم تا بیادقق

 ینگ بعد صدای بارشدن شیر روشویی اومد و بعده دوثانیه آذین درو بار کردق
 با دیدنش وحشت کردم!

 توصورتش و ریرنشاش و رواونه باشو سیاه کرده بودق آرایشش ریخته بود
 موباش بهگ ریخته و صورتش عین اچ سفید بودقق

 نشا و دماغشگ ار اریه ی ریاد باد کرده بودن و سرک سرک بودن!
 رفتگ جلو و بهت رده پرسیدم

 نی شدهبققق-
 نته آذینب!

 دستشو ارفت به سرش و بمونجا نشست شروع کرد اریه کردنق
 اریه ش کلماتی رو میگفت که ارشون سردرنمیاوردمققبین 

 اونگ نیققکیانوشققآرمایشگاهقققبدبخت
نمیفهمیدم نی میگهققکالفه رل ردم بهش وستعی کردم مجبورش کنگ شتمرده 

 شمرده بگه نی شده تا سنته ننردمق
 ولی وایعا نمیتونست حر  بزنهقق

 اراریه ی ریاد به سنسنه افتاده بودق
شد رفت ار تو کیفش  منی که بهت رده شسته بودم اونجارو ول کرد و پا و ایج ن
 یه پاکت دراوردق

 تقریبا اردستش کشیدمق
 روش رده بود: مرکزتصویربرداری مهر
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 ایج درشو بار کردم و براه ی توشو دراوردمق
 بمه ش انگلیسی بود سردرنیاوردمق
یه آذین ستترجد  بگو نیه آهه نرا -درمونده نگابی بهش کردم و افتگ ار

 میننی بابانصفه جون شدم این براه لعنتی واسه نیهب
 ننمون میخاد کاکل رری بزادب

 مشنل پروستا  بابا عود کردهب
 من ایدر دارمب

 د بگو المصبقق
 آذین بم بقی کرد و میون ضجه باش یه جمله افت کهققق

 حقیقتا هشنگ کرد!
 به اوشام شک کردمقق

 وبگ بزنگققوایعا هواب آلود بودم هب طبیعی بود ت
 با یه نی"مجبورش کردم دوباره حرفشو تنرار کنهق

 منققحاقققحاملقق لگ آوینققق!!!!!!!-سنسنه ای کرد و افت
 عین یه مجسمه بهش رل رده بودم و نمیدونستگ باید نه واکنشی نشون بدمققق

 حامله بودب!!!
 قققشایدشنیدن این جمله برای بمه ی رنا و دهترا ار هوابرشون هوشایند بود

 هبر این که دارن هاله میشن!
 اما هوابر بیستویک ساله ی من بدون این که اردواج کرده باشه حامله بودب

 ماتگ برده بودقق
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یادمه یه روری افتگ میرسه ویتی که اذین باشنگ باال اومده بیاد و آبروی نداشته 
 ی بابامو ببره و حاالقققق

 حرفگ به وایعیت تبدیل شده بود!!!!
 لب بار کردم و پرسیدم_ ارققکیبببهت رده 

 میون بم بقش اسگ کیانوشو شنیدمق
 میدونستگقققمیدونستگ اون پسره ی بی بمه نیز آهر بدبختش میننه!

 میققمیخوایققنینارققکنیب-
 سق -اریه ش اوج ارفت و نالید

 ار شنیدن کلمه ی سق  ربونگ بند اومدقق
وکجابا و به نه روشتتایی ارونجایی که ستتق  غیریانونی بود میدونستتتگ که  ت

 انجامش میدنققق
جابایی که بیچ تضتتمینی ار بیچ نظری براشتتون وجود نداشتتت و حتی ااه 

 ایدرم میگرفتی دستت به جایی بند نبود!
 نون هود  متهگ بودیق

 متهگ به ادم کشی!!!!
بمونجوری بنک نشسته بودم روبروی آذین که یهو بلندشد اوشیو برداشت و 

 شماره ارفتق
 الوققسولمارقققنی شدب-

 حر  ردی با رنهب-بم ردقق
 به درکقق-

 هالد شگق-برنی باشه میدمققفق  ار شرشققدوباره بم رد
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 نندکلمه دیگه افت و بعد اوشی رو یی  کردق
 بلند شدم روبروش وایسادمق

 تنهاکلمه ای که اون لحظه میشد در وصفش افت ترحگ برانگیزبودق
 دیگه ارش متنفر نبودمقق

 نشستگ جلوشققدستامو بارکردمقق
 تو ب*غ*لگ ارفتمشققق

 انگار به آغوشگ نیار داشتققاریش بی صدا شدققاما بمچنان اشک میریختقق
 آذینققمیخوای آدم بنشیبب-

 نیناققار کنگبقققنمیتوققتونگ نگهشقققداققرم-نالید
 کیقققکیانوشققق

 و اریه نشاشت ادامه ی حرفشو بفهمگق
 تاباباش حر  بزنگققاشاشتگ ینگ آروم شه 

 هیاکار بودقققر*ن*ا*ه کرده بودقققاما هوابرم بودقق
 بمخونگ بودققق

 فق  منو داشتققق
 نجوری میتونستگ تو این شرای  نمک باشگ رو رهمشب!

 ااه این اتفاق برامن افتاده بود نیب
 باید کمنش مینردمقققق

 ینگ که اریه کرد آرومتر شدقق  
 د درست کردمقققبلندشدم رفتگ براش یه آبقن
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 ینگ االبگ ریختگ توش و اوردم دادم دستشقق
 اول ینگ امتناع کرد ولی بااصرارم نندیلوپ ارش هوردقق

 آذینققنندویتتهب-نگاه کردم تو نشاش و افتگ
 یک مابونیگققق-اروم رمزمه کرد

 اوش کن به منقققآذینقققسقیش نننققق-
 وحشت رده نگام کردق

 ردیببا اون بی بمه نیز حر  -
 اشناش ریخت رو اونه شقق

 میگه بچه ی من نیستقققآوینقققبهگ انک ه*ر*ر*ر*ی رد!!-
 اوه هوووووورد پسره ی الشیقق-

مارقققدی ان ای و اینجور  فت و ربر مایش و کو مه آر گه شتتهربرتهباین ب م
 مزهرفا  بستن که مورو ار ماست مینشن بیرونقق

 تققبه یبر پدره پدرسگش هندیده افته مال من نیس
ت برفرضتتگ که بهش ثاب-بینیشتتو محنگ با دستتتمال کاغشی پاک کرد و افت

 کنگقق
 نه فایدهب

 فک میننی میاد میگیرتگب!
صبی ناهنمو جویدم و افتگ شگ رو -ع صیحت کنگقققنمیخام نمک ب نمیخام ن

 رهمت ولی المصب برفرضگ اومدی این هبیو کردیقق
 این بمه راه پیشگیریقققبچه ایببب

 تسبنشگ و اوشت بس



wWw.Roman4u.iR  296 

 

یرد هوردمققبهگ نستتاهتققدوستتاعت بعد -ستترشتتو انداهت پایین وافت
 باالآوردمشقق

 فک کردم اثرشوکردهقق
 اصن تو مغزم نمیگنجید حاملقققله شگقق

 پوفی کردم و شالمو که ار بدو ورود رو سرم بود کشیدمقق
 آذینققسقیش نننققبه دنیابیارشقققتا اونموی  هدابزراهققق-

 ت ر*ن*ا*با  اضافه شهققنشار آدم کشیگ به لیس
 یه غلیی کردیقققسعی ننن با یه غل  بزراتر درستش کنیققق

 بری تو اون یبرستونی که بچه میندارن سالگ براشتنت با هداسا!
 نینار کنگ آوینبببببنینارکنگب-

 نگهش دارم فردا که مامان بابا براشتن دهترشونو با شنگ بادکرده ببیننب
 تف کنن تو صورتگب

 آوین نمیشهقققاین بچه مردنش ار رنده بودنش بهترهققنمیشه 
 بگ واسه هودشققبگ واسه منقق

 نمیدونستگ نی بگگقق
شتر  ستگ االن بر حرفی بزنگ نه تنها بیچ تاثیری توش نداره بلنه بی فق  میدون
ستتردرامش میننه و شتتانس رنده موندن اون بچه ی بی ر*ن*ا*ه و معصتتومو 

 میاره پایینقق
 م بخش دادم و فرستادمش بره بخوابهققبهش یه یرد آرا

 یاطی کرده بودمققسرم داش منفجر میشدقق
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 اومدم نشستگ تو سالن و سرمو تودستام ارفتگقق
 فنر کردم و فنر کردمقق
 ااه نگهش میداشتققق

 میتونستیگ نشاریگ تو این نه ماه کسی نیزی  بفهمهب
 فرضا دوره ی بارداریشو بی دردسر پشت سر بشارهققق

 نیببعدش 
 میتونیگ بچشو نگه داریگب

 نجوری باید وجود یه بچه تورندای یه دهترمجردو توجیه کنیگب!
 این بمه سوال داشت مغزمو میپنوندقق

بیخیال راه حل پیداکردن شدم و رفتگ تو اتایگ بالشمو برداشتگ و اروم وارد اتاق 
 آذین شدمقق

 نمیشد به امون هدا ولش کنگقق
باری  که ابل بچه  ید با این  با ما  نا نبود ا تا دراوردن و هودکشتتی و این داستت

 احتماالتگ درنظر میگرفتگ اون تو وضعیت بدی بودققق
 پایین تختش درار کشیدمق

 ار بجوم افنار آراردبنده به مغزم جلوایری کردم تا سری  هوابگ ببرهقق
#### 

 
 ار ماشین سولمار پیاده شدیگققکیف آذینو ار دستش ارفتگ و دستمو  به صور 

 تنیه ااه پشتش اشاشتگقق
 تو این یک بفته وایعا داغون شده بودقق
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انقد بابام کلنجار رفت و پیله کرد که یرارشتتد بریگ اونجایی که ستتق  انجام 
 میداد تا ببینیگ حدایل سالمت هودشو تضمین میننن یا نهقق

 سولمار ماشینو یفل کرد و سه تایی رفتیگ جلوی درقق
 رنک آیفونو ردقق

 واب دادقیه رنه ج
 سولمار افت باهانوم سعاد  کارداریگقق

 اونگ بعده یه ثانیه منث دروبارکردقق
 یه هونه ی ویالیی بودقق

 بایه حیاطه باغ مانندقق
 حس بدی به اون هونه داشتگقق

 نانار بمراه اون دوتا راه افتادمققق
 هداهدا مینردم نشهققق

 اصال دلگ راضی به این کارنبودقق
 رو بارکرد و رفتیگ توقسولمار درورودی 

 متری با نن تا مبل ربوار دررفته و میز که وسیشون بودقق9یه اتاق تقریبا
 ساله بودقق40منشی برهال  نیزی که بمیشه دیده بودم یه رن حدودا

 تا رسیدیگ فرستادمون داهل اتاققق
 یه رنه اونجا بودققنمیدونستگ باید بهش بگگ دکترقققیا جالدققیا آدم کشققق

 کردیگ و نشستیگقق سالم
 یبال تلفنی باباتون بمابنک کرده بودمققق-سولمار رو به رنه افت
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 واسه سق  میخاستیگ بپرسیگقق
 رنه شروع کرد به حر  ردنققق

 نندمابتهببارداری اولتهب-
 دوستگ باردارهققبله اولین بارهقق-سولماررو بهش افت

 یک ماه و نیگق
 یک ماه*و*سه بفتهق-و آذین رمزمه کرد

فت یشاری -رنه ستتری تنون داد و ا یدم م یه یرد م هت  ببین عزیزمققاول ب
 تودبانه ی رحمتقق

شده  شتگ منفی  شتی و جواب آرمای ساعت بعد هونریزی دا ستونهار ااه تا بی
 بود نشون میده بچه سق  شدهق

 اارم نشد باید آمپول بزنیقق
 با آمپول دیگه حتما سق  میشهق

 بمون اول آمپول نمیدینبنرا -سولمار پریدوس  حرفش و افت
سونو - سق  کنیگقق سعی میننیگ با یرد  سه ماه  ضش ریاده ریر آمپول عوار

 رفتیب
 آذین سری به عالمت نه تنون دادق

شونیش افتاده بودو کناررد و افت ص-تینه مویی که رو پی میمت هیلی هبققت
 ییعی شد با جواب سونو  بیاق

 راستیقق-ینگ منث کرد و ادامه داد
 پدربچه الرمهققامضاش حتماباید پای براه باشهقرضایت 

 سه تایی نگابی به بگ انداهتیگقق
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 تو نهره ی اون دوتا درموندای موج میزد اما من هوشحال بودمق
شما سالمت ببخشیدقق-برای این که آذینو بیشتر پشیمون کنگ رو به رنه پرسیدم

 مادرو بعد ار اشاشتن یرد یا ردن آمپول تضمین میننیدب!
 هیر ما بیچ مسئولیتی در یبال عوارض این داروبا نداریگق-ه یاط  افترن

کستایی که به ما مراجعه میننن بگ هودشتون مستئولیت بمه نی رو به عهده 
 میگیرن و امضا میننن که بعدا بیچ ادعایی دربیچ مورد نداشته باشنقق

و ربا این حرفش آب پاکی رو ریخت رو دستتتمونققالبته ااه نمیگفتگ من اینا
 میدونستگققق

شنایت کنی  واال ار یه دکتر که بزارجور پروانه و کوفت و ربرمار داره میخوای 
 دستت به جایی بند نیستققق نه برسه به این آدم کشای غیریانونیققق

هدافظی   له ی "فنرامونو میننیگ مزاحمتون میشتتیگ " با جم پادرار تر  دس ار 
 کردیگ و اومدیگ بیرونقق 

 ره یه کافی شاپی نیزیققبه سولمار افتگ ب
 آذین بم کرده نشسته بود و به یه نقیه هیره شده بودققق

 بعد ار ده دیقه رسیدیگ به یه کافی شاپقق
 رفتیگ داهل و نشستیگ سرینی ارون میزاقق

 واسه آذین معجون سفارش دادم که ینگ تقویت شهقق
 منو و سولمارم شیریهوه هواستیگق

 ین هیره شدمققدستمو اشاشتگ ریرنونگ و به آذ
 نینارکنگ به نظرتونب-درمونده نگابی به من و سولمار کرد و افت
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سق  جنین لب بارکردم صر  کردنش ار  ست نگه-به امید من  به نظرمن فعال د
 دارقق

 ویتی میگی کیانوش اردن نگرفتهققنیوری  بیاد واسه سقیش رضایت بدهب
 دیدی که رنه م افت بدون رضایت پدربچه انجام نمیدنق

 ویت ریادی ندارهققباید تصمیمشو بگیرهقق-سولمار افت
 شاید باپول بیشتر بشه یارو رو هریدققق-بعد ینگ فنرکرد و افت

نداره نه  به عهده نمیگیره پس فرییگ  به برحال مستتئولیت نیزی رو  اون که 
 بارضایت پدربچه نه بی اون!

بشارم او خاستتتگ  که من نمی له این بود  ما مستتتا فتققا چه رو پربیراه نمیگ ن ب
 بنشنقق

بعد ار ینگ اپ و افته بی نتیجه و هوردن ستتفارشتتمون بلندشتتدیگ براشتتتیگ 
 هونهققق

 دورور اششتقق
 اوضاع بمچنان یمردرعقرب و حال بردومون داغون بودق

 جوری که بردیام ار صدام و مدل حر  ردنگ و رفتارم فهمید یچیگ شدهقق
 بگگقو انقد اصرار کرد که مجبور شدم یضیه رو بهش 

نمیدونستگ دارم کاردرستی میننگ یا نه اما تواون شرای  داشتن یه تنیه ااه واسه 
 منی که هوابرم بهگ تنیه کرده بود الرم بود!

سعی  صحبت کرد و  شت باباش  شی ندا بردیا علیرغگ این که ار آذین دله هو
 کردار سق  منصرفش کنهقق
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ضیش کنیگ بچه رو نگه دا شیگ را ه ره اونگ کمنمون میننو بهگ افت ااه موفم 
 و بوامونو دارهق

میدونستگ بمه ی ایننارا رو واسه آرامش و هوشحالیه من میننه و واسه جبران 
این محبت بیچناری ار دستگ برنمیومد جز این که رور به رور بیشتر عاشقش 

 شگق
#### 

 رورا میگششت و شنگ آذین کگ کگ داشت باال میومدقق
 نهارمابش شده بودققق

 بعدش نوبت سونوارافی داشتق بفته ی
 میتونستیگ بفهمیگ دهتره یا پسرق
 و این که هاله میشگ یا دایی ^^

 
 رابیه ی بردیا با آذین هوب شده بود و دیگه ارش بدش نمیومدققق

ما  مامانگ کگ و بیش بهمون رنک میزد و حال و احوال میگرفت ا تواین مد  
 قنمیدونگ نرا بربار صداش ارفته و ناراحت بودق

 انگار اون مامانه سابم نبود!
 بهشگ میگفتیگ ریربارنمیرفتققق

 منو آذینگ جوری پیشش رول باری مینردیگ که انگار بنور رابیمون شنرآبهققق
اینجوری هیالش راحت تر بودققنباید میشاشتتتیگ کونینترین تغییری رو حس 

 کنهقق
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##### 
و ستتولمارم عین دکتر داشتتت دستتتگابو رو شتتنگ آذین حرکت میداد و منو آذین

 ندید بدیدا رل رده بودیگ به مانیتورقق
یه توده ای اون تو تنون  به نیه فق  میدیدم که  من که ستتر درنمیاوردم نی 

 میخورهقق
شه ی  شنی ار او شت نگاه مینرد و آذینگ درحالینه ییره ا سولمار با ذوق دا

 نشمش پایین میریخت هیره به اون صحنه بودقق
 این سرشقق-میداددکتر دونه دونه توضیح 

 اینا دستاشنققق
 اینگ پاباشقق

 آقققوایسین ینگ جابجا شه بین پاباشو ببینیگقق
 ایناباااقققمبارک باشهققدهتره!

 پیش هودم تنرار کردم دهترقققدهترقققدهترققق
 ینی مبل من!

 مبل آذین!
 نگاه آذین کردم و با بغض افتگ مبارکه آجیققق

 و فنرکردمقق
 حرومزاده رو اون موجودکونولو و پاک و بی ر*ن*ا*بهققنقد دردناکه که اسگ 

 اشنامو پس ردم و دوتا دستمال دادم به آذین تا ژل روی شنمشو پاک کنهققق
 دکتر افت جنینش سالمه و هداروشنر بیچ مشنلی ندارهقق

 بعد ار تشنر و این داستانا ار ساهتمون بیرون اومدیگقق
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هبببقققاالن ویت -اکردم و افتگبا شتتادی و بیجان ستتاهتگی رو به اون دوت
 نیهبببب

 ویت این که بریگ واسه نخوده هاله لباس بگیرییییگققق!
شت آوین فنر برا-آذین با لحنی که نشون میداد بمچین بی میلگ نیست افت

 مامان بابارم بننققیهو اومدیگ و رنک ردن افتن دورور دیگه برمیگردیگق
 با هر  و پرتای بچه نینارکنیگب!

یدی افتگبا بی  نارم -ی یام غصتتته ی براشتتتت او حاال ب هدا  ولمون کن تورو
 بخورمب

 هدابزراهقق
 واسه فینگیل هاله نیزی نخریگ که مبادا مامان بابابراردنب!

 و با سرهوشی رابری رفتگ سوارماشین شدمقق
شت فرمون افتگ ست پ ش سمونی -سولمار که ن سی سولی جون دمت ارم یه 

 فروشی پیداکن بپانیگ توشقق
 مارم که بانظرمن موافم بود باهنده سری تنون داد و اارشو ارفتققسول

 یه فروشگاه بزرر مخصود بمین جینگیلی بینگیلیای نورادا پیداکردیگقق
 منو آذین پیاده شدیگ تا سولمار ماشینو پارک کنه و بیادقق

 دوییدم سمت ویترینقق
شیرا  شه  شی ستوننا و  ساهتگی بود ولی ویتی پ شادیگ  سای  وشاید اولش  لبا

 فندویی که ید یه کف دست بودنو دیدم وایعا سرذوق اومدمقق
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شت  شون داهل مغاره و مبل ار پ شیدم سولمارم اومد جیغ جیغ کنون ک ویتی 
 کوه اومده با شروع کردم اینور اونور دوییدن و وسایالرو دست ردنقق

شای کونولویی که اونجابود دلش ساو کف  سولمارم عین من بود و با دیدن لبا
 ضعف میرفتقق

 کگ کگ آذینگ به ما پیوست و شروع کردیگ انتخاب کردنقق
ستته جفت کفش انتخاب کردیگ نندتا ارین لباس تینه ایا که شتتامل شتتلوار و 

 بلیز و تیشر  و رکابی و پیشبند و کاله و اینجور نیزا بودقق
 ینی دوتا لباس ینسره ایقق
 یه پتوی صورتی هوشگلقق

 یه ینداق فرنگیقق
 شیر و پستونک و ناهن ایر و ار اینجور داستاناققشیشه 

بیشتتتر هورده ریز و لباس مدنظرمون بود جورینه ااه اوضتتاع هیت شتتد ستته 
 سوته بشه جمعشون کرد و نیزی سه نشهقق

یه دهتره م اونجا بود که رابنماییمون مینردققویتی هریدمون کامل شتتد رفتیگ 
 صندوققق

 ثانیه باال پایین کردققیارو صندویداره نرتنه انداهت و دو 
 من یه جغجغه که شنل مار بودم برداشتگ و تنونش دادمقق

 ارصداش هوشگ اومدقق
 اشاشتمش  یاطی هریداقق

 حساب کتاب یارو که تموم شد افت
 هبققبفتصد و سی و نه و پونصدق-
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 ریالب-من با نشای وق رده نگابی بهش کردم و افتگ
 تومنق-کشید و افت سولمار لبخند احمقانه ای رد و بارومو

 یا اسیوهودوووووووس!!!
 من افتگ االن سرجگ پنجا تومنگ نمیشهقق!!!!

 آیا نه فاریهقق
 دوکون واکردینب به یادمابانقق(

 مینداهتیمش به صرفه تر بودقق
 جلوی نشای وریلمبیده ی من آذین کارتشو دراورد و داد به یاروقق

 نگابی به جغجغه ی تو دستگ کردمق
 :|| 27000ه بودرو لیبلش رد

 داداش ارمی نند حساب کردیب-ینگ باال پایینش کردم و ریر لب افتگ
 میون تعجب و غرغرای ریرلب من نایلونارو برداشتیگ و راه افتادیگقق

به ستتردر فروشتتگاه کردم و افتگ که رفتیگ نگابی  نا نون -بیرون  ناموستتتا ای
که بفصد و نل تومن دیزاینشونو دارن میخورن وارنه این دوتا دونه مشما نیه 

 پیادمون کردققبب
 آذین و سولمارم به غرردنای من میخندیدنقق

گ اسگ هب حاال بگو بینی-تو ماشین که نشستیگ سولمار رو به آذین کرد و افت
 این جیگرهانومو نی میخای بشاریب

ن م-اردنمو عین غار درار کردم و ستترمو  بین دوتا صتتندلی جلو بردم و افتگ
 هالشگققق
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 هودم انتخاب میننگقققاسمشگ 
 دالرامقق!

 اسمش باید دالرام باشهقق
آهه دالرام نیهبایال یچی بگو -سولمار نگاه عایل اندرسفیهی بهگ کرد و افت

 به اسگ هودشگ بیادقققمبالقققاممگ آرشینقققیاققآنیتاقق
 آنیتا هدایی یشنگه دیگهقق

 قسولمار بمینجوری اسگ میگفت ومنگ فق  با غدی میگفتگ دالرام
 اسمشو میشارم ساوریناقققینی امیدقق-آذین لبخند تلخی رد و افت

 امیددوباره برای من!
سولمار بمچی تحت تاثیر یرار ارفته نند ثانیه رل ردیگ بهش و بعد من به  منو 

 به من ربیی ندارهققدالرامققفق  دالرامقق-هودم اومدم و افتگ
وبیا  و کمنایی که باشه هوابریققواسه تشنر ار ه-نگابی بهگ کرد و افت

 تو این مد  بهگ کردی حر  تورم اوش میدمقق
 تو شناسنامه باشه ساوریناقق

 توهونه دالرام صداش میزنیگققق
 ایولققبزن یدشقق-دستمو بردم باال و افتگ

 اونگ با هنده رد به دستگق
 شناسنامهب!-یهو انگار که یچی یادش افتاده باشه افت

 با اسگ کدوم پدرب
ر که تاره دوراریمون افتاده باشه اول ینگ بهگ نگا کردیگ و بعد پنچر مادوتام انگا

 سرجامون نشستیگققق



wWw.Roman4u.iR  308 

 

 ینی ار اصلی ترین مشنال شناسنامه ی بچه بود!
 سه ماه بعدقق

 هسته و کوفته ار مدرسه براشتگ و کلیدانداهتگ و درو بار کردمقق
 آذین رو مبل نشسته بودو  داشت با تلفن حر  میزدقق

 رفتگ پایین پاش نشستگ و صورتمو اشاشتگ روشنمشقققنرسیده 
 اشاره کرد حر  نزنگقق

منگ اروم جوری که فق  دالرام هانومگ بشتتنوه شتتروع کردم باباش ستتالم و 
 احوال پرسی و حر  ردنقق

 عاد  بررورم بودقق
 ویتی میرسیدم هونه اول باید باشنگ آذین اهتالب مینردمق

 وابمو میدادققنینیگ با تنونا و وول هوردناش ج
 بنور به دنیانیومده بود این بمه وابستش بودم به دنیامیومد نینارمینردمب!

 منالمه ی آذین که تموم شد سرمو اررو شنمش برداشتگ و پرسیدم کی بودب
 دکترحاتمیققصب رنک رده بودم ارش سوال بپرسگ منشیش افت نیستققق-

 االن هودش رنک ردقق
 که بردیا بهمون معرفیش کرده بودققدکتر حاتمی دکتره آذین بود 

 دایی ناتنیش محسوب میشدققق
هودش بهگ افته بود که پدرو مادره مامانش بهمن یا بمون دکترحاتمی رو به 
به ثمر  که  یده  یدنم یاد که عمرشتتون ر جایی  فررندی یبول کرده بودنققو ارون
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راحتی  یرسیدنشو ببینن براش یه مقدار ملک و امالک میشارن تابعداراونا رندا
 داشته باشهقق

بهمن بجده نورده سالش بوده که پدربزرر مادربزرر بردیا با فاصله ی یه سال 
 ار بگ فو  مینننقق

اونگ ستتال بعدش کننور میده و ارونجایی که بستتی مخ بوده دانشتتگاه تهران 
 پزشنی میارهقق

هالصه دکتر میشه ویه نندسالی میره آلمان تخصصشگ تو رشته رنان رایمان 
 گیرهققو برمیگردهققمی

مک کرده بود و حستتتابی بوامونو  مد  هیلی بهمون ک حاتمی تو این  دکتر 
 داشتقق

 تا اونجا بمه نی هوب پیش رفته بودققق
هوشتتبختانه ارونجایی که ما با فامیل و دوستتت و آشتتنا اصتتال رابیه نداشتتتیگ 

 کسیگ متوجه بارداری آذین نشده بودقق
نا رو آب یا ای ماه برد ند کارکرده بودن و بیرون داده تو اون ن لب و دبن  نک 

 بودنشقق
 عاشم اون ترک بودم تنست و ریتمش حر  نداشتقق

 هالصه که بمه نی آروم بود و مشنل هاصی نداشتیگقق
 اما نمیدونستیگ که این آرامش،آرامش یبل ار طوفانهقققق

#### 
 ستتاعت حدود یارده شتتب بودقققداشتتتگ تو اتایگ درس میخوندم که تلفن رنک

 هوردقق
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 آذییینقققجواب میدیب-ار تو اتاق باصدای بلند افتگ
 باشنیدن صدای آره" ش هیالگ راحت شد و درس هوندنمو ار سر ارفتگققق
 بنور نندثانیه نگششته بود که صدای نی"افتن جیغ مانند آذینو شنیدمققق

شو ارفته به میزتلفن و رنک و  ست شدم رفتگ بیرون که دیدم آذین د سیمه پا سرا
 ش عین اچهققرو

 پریدم تلفنو ارش ارفتگ و اشاشتگ دم اوشگ  
 قققاماوریفگ ایجاب مینرد بهتون هبربدمققق-

 مادرتون حال مساعدی ندارن و بسترینقق
 مغزم ار تجزیه تحلیل جمله ی نصفه ای که شنیدم عاجز بودقق

شو ارفته بود و  شنم شمگ به آذین که  سگ جریان نیه که یهو ن ستگ بپر میخوا
 ار درد جم  شده بود افتادقق صورتش

 بیخیاله مردی که پشت تلفن بود اوشیو اشاشتگ رمین و دوییدم سمت آذینققق
 آوینقققبچگق-دونه بای درشت عرق رو پیشونیش نسشته بود به رور افت

 نفهمیدم نجوری اوشیمو برداشتگ و شماره ی بردیا رو ارفتگقققق
 دا بردیا آذینقققرودباش بیاققتوروه-تا برداشت با لحن جیغ جیغ مانندی افتگ 

 و بعد اوشیو یی  کردمققق
 دوییدم ار اتاق یه مانتو شال برداشتگ و اوردم تن آذین کردمقق

صورتش ار درد سرک شده بود سرشو توب*غ*لگ ارفتگ و سعی کردم آرومش 
 کنگقق

 ققتحمل کنققآجی آروم باشقققبردیا االن میرسهقق-
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 آوینققبابا-با اریه افت
 بابا نی آوینب-
  

 نیزی نگفتققفق  اروم ناله و اریه مینرد مینردقق
 دیگه نیزی ارش نپرسیدمقققنباید اذیت میشدقق

 رفتگ تو اتایگ و تن تن لباس پوشیدمقق
 تا اومدم دوباره شماره ی بردیا رو بگیرم رنک آیفون هوردققق

 ووکار  ملی و دفترنه بیمه ی آذینو برداشتگقق درو بار کردم و شناسنامه
 شاید الرم میشد بستریش کنیگققق

 بردیا رنک ردقق
بار کردم واونگ بعده یه ستتالم بول بولنی اومد داهل کمک کرد  در واحدو 

 آذینو بیرون ببریگققق
 رفتیگ پایین و سوارماشین شدیگقق

 ناله بای آذین بلندترشده بودققق
 ل*ب*شو دیدم دلگ ریش شدققق ویتی جای دندوناش رو

 ار درد به هودش میپیچید و ل*ب*شواار میگرفتقق
به لیف سرعت ریادبردیا رودتر ار اونی که فنرشو مینردم رسیدیگ دکترحاتمی 

عملو  بگو اتاق-کشتتیک بود تا رستتیدیگ اومد معاینش کرد و به پرستتتار افت
 آماده کننقق

 بشه!!!آیای دکترقققآذین فق  بفت ما-با بهت افتگ
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اتفایی نمیوفته نگران نباش دبنمو بست و نشاشت حر  -ولی دکتر با جمله ی 
 دیگه ای بزنگق

 اصال آمادایشو نداشتگ انگار این میخاد رایمان کنه(
 تا به هودم بیام نارتا اونی تنش کردن و بردنشققق

سیدم بگگ شومیب*و* شونی ضمن این که پی ستگ  وی باش ی-فق  دم رفتن تون
 ظرتگققدهترقققمنت

 و هوابرمو بردنقق
ستمو ارفت و  شده بودم به روبروم که بردیا د ساده بودم و هیره  بمینجوری وای

 بردتگ روصندلی بشینگق
گابی بهش کردم و افتگ تایگ بودم آذین -ن نک هورد من تو ا بردیققتلفن ر

اوشیو برداشتققرفتگ دیدم ررد کرده و رنگش پریده  اوشیو ارش ارفتگ یه یارو 
 بود،میگف نمیدونگ مادرتون بستریه و وریفگ بودبگگ و ایناقق

شنمش و میپیچه  شو ارفته به  ست سردرنیاوردم نی اف دییقا یهو دیدم آذین د
 به هودشقق

 نمیدونگ مامانمو نرابستری کردن!-پوفی کردم و افتگ
 بقیه حرفای یارو رو اوش ندادیب-سرشوهاروندوافت

 د اوشیواشاشتگ رمینقققنه دیگه تادیدم آذین اونجوری ش-
 نمیدونگقققنگرانگققمامانگ نیزیش نشده باشه!

میخوای بریگ هونتون شتتماره طرفو برداری رنک بزنی بهشباینجا که فعال -
 هبری نیسققموندنتگ فایده نداره
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 تاعمل تموم نشه م هبری نمیدن
 پاشو بریگ الایل هیالت ارونور راحت شهققق

که آذینو ارش برده بودن تو انداهتگ و بمراه دیدم راس میگهقققنگابی به دری 
 بردیا پاشدیگ تابریگ هونهققق

 ویتی رسیدیگ شماره مرده رو ار تلفن برداشتگ و ارفتمشقق
 جواب نمیدادقق

صدا جواب داد شدم که بمون  شتگ ناامیدمی -دوباره ارفتگققبویای آهربود و دا
 الوسالم

 دقانگار کدایرانو دیده بود که به فارسی جواب دا
 الو سالمققمیبخشین مزاحگ شدم - 

هوابش میننگ هانگققبرنی صداتون کردم جواب ندادید مجبورشدم تماسو -
 یی  کنگق

 به برحال بهتون تسلیت میگگق
 غگ آهرتون باشهققق

 هشک شدم!
 مامانگققق!!!!!!!

نی دارین میگینببمامانگ کجاستتتبشتتما کی -به رور لب بار کردم و افتگ
 بستین اصنب

 باشیدقمن نقوی بستگ شریک پدرتونققآروم -
 برای مادرتون اتفایی نیوفتادهقق

 ولی پدرتونققق
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 پدرم نیبببببببحر  بزنیددددد آیا-
 پدرتون دیشبقققققققققق-

 فو  کردنق
شتتوهی جالبی بود هب حاالبگید نی -هنده ی بیستتترینی کردم و افتگ

 شدهب
 نی به هوابرم افتید که اونجوری حالش بدشدب!

 متاسفانه شوهی ای درکارنیستق-افت با تاسف
 آیای بدایتی به علت سرطان دیشب توبیمارستان تموم کردنق

تا -این مردک نی داشتتتت النی ستتتربگ مینرد داد ردم این نر  و پر
نیهبببببستترطان کدومه جمش کنیداین مستتخره باریارو بابای من اصتتن 

 سرطان ندارهقق
 سید نی شده اومد اوشیوبزوراردستگبردیا که تمام این مد  با ایماو اشاره میپر

 ارفتق
 من بمچنان عصبی داشتگ داد و بیداد مینردمق

 بردیا بیس بلند و عصبی ای افت که هفه هون ارفتگق
 شما میمئنیدب-نندثانیه به حرفای یارواوش کرد و بعدافت

 ققق-
 ار کیب!-
 ققق-
 جناره االن کجاستب-
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ا تو نرا هفه شو بردی-نردم افتگرفتگ سمتش و درحالینه جیغ میزدم و اریه می
 باورمیننیب

 جناره نیه بابای من سرطان نداره
 تمومش کنیدق

 و بم بم کنون نشستگ رو رمینقق
 ینگ بعد بردیا اوشیو یی  کرد و اومد ب*غ*لگ کردقق

 میون جیغ و اریه پسش ردم و سعی کردم ارتوب*غ*لش دربیامق
 بیشششققآرومقق-اروم دم اوشگ افت

 وم باشگ ولگ کنققاون مرتینه نی افت بهتبتونرا باورکردیبنمیخام ار-
 عزیزم بیچ کدوم ار حرفاش النی نبودقق-

 بابای من سرطان نداره اههققشاید اشتباارفتهق-بادرموندای بم ردم
عزیزم مرده اف نندمابه فهمیدن ستترطان -دستتتشتتو روموبام کشتتید و افت

 دارهققحتما بهتون نگفتن که ناراحت نشینقق
 داشتگ متوجه یه سری نیزامیشدم تغییرکردن مامانققق تاره

 طوالنی شدن مدتی که یراربودبمونن و کارای مهاجرتمونو درست کننقق
 پس ینی اینا بخاطر این بود که باباسرطان ارفته بودب!

مغزم دالیل کافی برای حقیقت داشتن این موضوعو داشت اما دلگ نمیخواست 
 یبول کنهقق

 مساله رو بضگ کنگ که بابام دیگه رنده نیستققنمیتونستگ این 
 فک مینردم مرر مال دیگرانهققامنان نداره که بیاد سراغ هانواده من!

 بابهت و ناباوری تو ب*غ*ل بردیا اشک میریختگقق
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شیده  ست دادن عزیزون ست درکگ کنه نون طعگ ار د سی میتون اون بهتراربرک
 بودق

### 
 داره میگشره و هوابرم تو اتاق عمل ریرتیغهقانقداریه کردم که یادم رفت رمان 

 بارنک اوشیه بردیا به هودم اومدمق
 برداشت و مشغول صحبت شدق

 نمیفهمیدم نی میگهقق
 تموم فنرم حول و حوش اون هبرشوم میگشتقق

 باورش سخت بود برام اما االنگ ویت کگ اوردن نبود!
 نبایدپشت آذینوهالی مینردمق

یا تلفنو یی  کرد و ا حال  -فتبرد مل هوب بوده و  فت ع بهمن بودققا
 جفتشون هوبهق

لت هوب  حا حت کن  نه استتترا تانقققاوین تو بمون هو مارستت من میرم بی
 نیسقققنن ساعت دیگه که بهوش اومد میام دنبالت هبب!

 نه نهققمن بایدپیشش باشگققمگه کیوداره جز منق-اشنمو پاک کردم و افتگ
 بریگ بریگقق-رم و افتگبد دسپانه بلندشدم شالمو انداهتگ س

 بردیام دیگه مخالفتی ننرد و دوتایی رفتیگ پایین سوارماشین شدیگق
 شهرتوسنو  بدی فرورفته بود و بوا سنگین بودقق

 توماشینگ تا میتونستگ رارردم و هودمو هالی کردمقق
 ویتی رسیدیگ دم بیمارستان دستمال برداشتگ اشنامو پاک کردم و پیاده شدمق
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 بابگ یاطی شده بودنققبمه ی حسام 
 غگقققناباوریقققسردرامیققنگرانیقققشوققق

 بابردیا وارد بیمارستان شدیگ و رفتیگ پرسیدیگ ببینیگ آذینو کجابردنقق
 دکترحاتمی هودش اومد بهمون تبریک افت و هیالمونو راحت کردقق

 آذین تواتاق ریناوری بود و بنور به بوش نیومده بودقق
بشاره مده  ار دکتر هواستتتگ  یا او بدن نارس  فت نون  دالرامو ببینگ ولی ا

 اشاشتنش تو دستگاه و فق  میشه ار بیرون نگاش کردقق
 ار بیچی بهتربودقق

 منو برد تو یه اتایی که نندتا ارون دستگابای شیشه ای توش یرارداشتقق
اینگ هوابرراده ی ال -به ستتمت ینیشتتون رفت و بهش اشتتتاره کرد و افت

 باشهقق شماققایشاالیدمش هوب
 نزدینش شدمقققیه موجود کونولو با صور  سرهه سرک اون تو هوابیده بود!

 دلگ یجوری شدقق
 هیلی ریزبود!

 اشک تونشام جگ شد و تودلگ هداروشنرکردمق
 سرمو بردم نزدیک شیشه به و هیره شدم بهشققق

 وای هدای منققق
 یه آرامش عجیبی پیداکردمقق!

 ستای کونولوشو بب*و*سگقققکاش میتونستگ ب*غ*لش کنگ و اون د
 ولی دکتر مجال بیشتر پیشش موندنو ندادقق
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دکتر دالرام مشتتنل -ویتی داشتتتیگ ار اون اتاق بیرون میومدیگ ارش پرستتیدم
هاصتتی که ندارهب!نندرور باید تودستتتگاه بمونهبآذین نیورباونگ حالش 

 هوبه دیگهب!
 مده سورفاکتانتشنه نیز جدی ای نیست فق  ارونجایی که بفت مابه دنیا او-

 کامل ترشح نشده و ریه باش کمی نسبندای داره که تنفسو مشنل میننهقق
محی  دستگاه مشابه محی  رحگ مادره و کمک میننه روند رشدش مبل بمون 
شهققنگران نباش فک  ساله م بزودی حل  مویعی که تورحگ بود پیش بره و این م

 کنگ سه نهاررور دیگه بتونین ببرینشقق
 آذین هانمگ هیالت راحتققار بابت 

 ار منوشما سالگ ترهق-با یه لبخند اضافه کرد
 

 آبانی افتگ و تشنر کردمققق
مغزم انقدی پر بود که دیگه نتونگ به ستتورفاکتانت و نستتبندای و محی  رحگ 

 فنرکنگق
 فهمیدن این که مشنلش جدی نبود و حال آذینگ هوب بود کفایت مینردقق

### 
 بوش اومد و منتقل شد به بخشققیک ساعت بعد آذینگ به 

با این که ساعت مالیا  نبود اما بخاطروجوددکتر حاتمی اجاره دادن ننددیقه 
 برم پیششقق

 ویتی دیدمش بی اهتیارردم ریراریهقق
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 اشاره کرد برم جلوقق
 ساورینامقق-نزدیک تخت که شدم باصدای ضعیفی افت

 حالش هوبه آجیقق-میون اریه افتگ
مه دادمواستتته عوض کردن جو ندروری ادا یه لبخ نه -با  فق  عین لبو میمو

 انقدسرههقق
 شبی بیچندوممونگ نیقق!فک کنگ اشتب شده

لبخندی رد و نشتتاشتتو بستتت و ریرلب یچی افت که شتتبابت ریادی به 
 هدایاشنر  داشتق

### 
سه رور بعد آذین ار بیمارستان مرهص شد و فرداشگ دالرامو اردستگاه بیرون 

 کردنقققاوردن و مرهص 
 تواین نندرور تلفنی پیگیرکارای باباشدیگقق

صحبت کرد و افت تاینی دورور دیگه یراره  شده بود و بابام  مامانگ ینگ بهتر
 جناره بابارو بیارن ایران براکفن و دفنققق

نمیدونستگ باید واسه مرر بابااریه کنگ یا این که باید آذینو بچشو با اون حالش 
 یی نبرهقققرابرا مینردیگ تاکسی بو

 برجوریگ حساب مینردیگ بلخره باید تو مراسگ بابا که شرکت مینرد!
 بمه نی پیچ هورده بود توبگقق!

شون  ستانا به آذین کرده بود که بم سگ و این دا سفارشا برای مرا سری  مامان یه 
 تو او  وضعیت افتاده بود رودوش منقق
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کله ی صب تا بوق سک داشتگ ار استرس میمردم مدرسه رو ول کرده بودم و ار 
 بمراه بردیا میدوعیدیگقق

کار به جایی کشتتیده بود که ستتولمار،بیت،دکتر حاتمی،امیر و آتنام بهمون 
 پیوسته بودن و کمک مینردنقق

من و بردیا بمراه امیر و آتنا دنبال کارای مراستتگ بودیگ و ستتولمارم اومده بود 
 هونمون مرایب آذین و بچش باشهققق

 کمک مینرد و اابی غشایی نیزی میپختققبیتگ میومد بهش 
 دکتر حاتمیگ با رنک ردنا و پیگیریه احوال آذین و دالرام بوامونو داشتقق

هالصتته که تواون رورای ستتخت دوستتتای وایعیمو شتتناهتگقققااه اونا نبودن 
 منقققیه دهتر نورده ساله! دست تنها نجوری ار پس اون کارا برمیومدمب!

شون بمه ی کارایی که مامان به آذین سپرده بودو انجام با وجود کمنا و حمایتا
 دادیگققق

 بیشتر ارون موندن دالرام توهونه صالح نبودققق
 برلحظه امنان داشت ینی ار فامیال بخواد بیاد تهرانقق

 مامان ارونجا به بمشون هبرداده بود!
سو شتن با بیت و امیرو آتنا و  مار و لشبی که فرداش مامان و آیای نقوی پرواردا

سته بودیگ تا فنرامونو روبگ بریزیگ یناری کنیگ این نندویت  ش آذین و بردیا ن
 به هیربگشرهقق

 هب االن مشنل اصلی اینه که دالرامو کجابشاریگ تواین مد ققق-من
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شنله نی مگه من اینجا بویگبینی نمیتونگ یه مد  ار بچه ی -سولمار آوین م
 بهترین دوستگ مرایبت کنگب!

عزیزم ساوریناشیرمیخورهققنمیتونگ ولش کنگ به امون هدا -افتآذین روبهش 
 که!

 ارسنه میمونهقق
سیگاری که رومیزبود هاموش کرد و افت سیگارشو توجا یگه ناره ی د-بردیا 

 ای نداریقق
 مجبوری روری نندبار بری بهش سربزنی و سیرش کنیق

 آههب!آذین نیور با این حالش این مدتو دووم بیاره -آتنابانگرانی افت
شوداد ضاع عادی بود به بهونه ی -بیت جواب ستققااه او بقول بردیا ناره ای نی

 سفری نیزی یه مد  میپیچیدقق
 ولی االنققق!

 نمیشه تو مراسگ باباش نباشه کهققق
 بمه درا انگار به رومون بسته شده بودق

 بنک نشسته بودیگ و به بمدیگه نگامینردیگقق
 جو بد رو مخ بودقق

 آیایناری کنیدق-امیرافتیهو 
این نندروره آذینو به بهونه ی غش و ضعف النی -بمه سرابه سمتش براشت

 مبال بستری کنید ریاد جلو نشگ مادرش و فامیل نباشهقق
 میتونید ببریدش هونه سولمار که راحت کناربچش باشهقق

 تا بعدنگ هدابزراهقق
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 فنر بدی نبودقققینی ار بیچی بهتر بودقق
 اره هدا بزراهقققشایدماریادی کونینیگ که نمیبینتمون!-و افتگآبی کشیدم 

بردیا پیشتتنهاد داد این نندروری که میخوایگ آذینو به بهونه ی بستتتری کردن تو 
شه ببریمش هونه ی بهمن  ستان ار هونه دورش کنیگ تا ینگ حالش بهتر  بیمار

 تا سولمارم بتونه بره پیشش و ارش مرایبت کنهقق
مار اینا بخاطر وجود مامان باباش اصتتال ازینه ی مناستتبی نون هونه ی ستتول

 نبودققق
ناره ی  گار  که مزاحگ دکترحاتمی بشتتیگ ولی ان یاد موافم نبودیگ  منو آذین ر

 دیگه ای نبودقق
 بردیا رنک رد به دکتر و ماجرارو براش افتقق

یاد دریغ  فت بر کمنی ار دستتتش برب اونگ بی نون و نرا یبول کرد و ا
 نمیننهققق

 هالصه اون شب کلی  نقشه کشیدیگ تا اون نندرور بخیر بگشرهقق
 با اومدن مامان و آیای نقوی دردسراشروع شدقق

 ساعت بفت غروب بود که بعد ار تحویل جسد به سردهونه رسیدنقق
 یرار بود فرداش مراسگ هاکسپاری رو برازارکنیگقق

رورایی که ارم دور ویتی مامانو دیدم رفتگ ب*غ*لش کردم و به انداره ی تموم 
 بود اریه کردمقق

 الغر و نحیف شده بودو ریرنشاش حسابی اود رفته بودقق!
 مامانی که نمیشاشت یه میلیمتر ریشه موباش دربیاد و مرتب رنگشون مینردقق
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بت مانینور ناهناش یه رور عقب نمیوفتادقققحاال شتتنستتته و  مامانی که نو
 ژولیده بود!

 دلگ واسه تنهاییش سوهتقق
 ا بابا رفت و تنها براشتققب

 بنور جوون بودقققسی و نه سالگی سن کمی بود واسه بیوه شدنش!!
 ار این فنرا درومدم و حواسمو جمعه آذین کردمقق

بهش ستتپرده بودیگ ینگ بیشتتتر ار حد وایعیش اریه راری کنه و جو بده تا بهگ 
 هوردن حالش طبیعی جلوه کنهققق

بود و بمین کمک مینرد غش و ضتتعفش   البته رایمان حستتابی ضتتعیفش کرده
 وایعی تر به نظربیادقق

هالصه با ورود مامان اینا یه دل سیراریه راری کردیگقققبیت که هونمون مونده 
بود تا تو کنترل اوضاع بگ کمک کنه واسمون شربت اورد و سعی کرد آروممون 

 کنهقق
 اینا اومدنققبنور یه ساعتی ار اومدن مامان اینا نگششته بود که عمه 

 البته اومدن که نه!
 بهتره بگگ سه تایی با بچه باشون شبیخون ردنقق

 اریه راریای النی و ار روی تظابرشون بدجوری رو نروم بودقق
تا بابام رنده بود ستال تا ستال یه رنک بهمون نمیزدن حاال تشتریف اورده بودن 

 مرده هوریقق
 بابام تک پسربود و عمونداشتگقق

 کال تک فررند بود و هوشبختانه یا متاسفانه هاله و داییگ نداشتگ!مامانمگ که 
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حین این که عمه با داشتن آه و ناله و اریه راری مینردن به آذین اشاره کردم که 
 ویتشهقق

یه کردن اونقدی که حس کردم وایعا  ناله و ضتتجه ردن و مو اونگ شتترو کرد 
 حالش بدشدقق

 بردیمشقق رفتگ سمتشقققبیتگ اومد با بگ تا اتاق
مهسا دهترعمه بزراگ یه لیوان آب یند اورد تشنر کردم و ینمشو به هورد آذین 

 دادمقق
 تقریبا هودشو رده بود به بیهوشیقق

 بیتا حالش هوب نیققفک کنگ فشتتارش-بانگرانی ستتاهتگی رو به بیت افتگ
 افتاده حاضرشو ببریمش بیمارستانقق

شال شد و یه  ستپانه آماده  سابی  اونگ النی مبال د سر آذین کردققتونینش ح
 ال و اشاد بود و مانتو نیارنداشتقق

هودمگ ستتری یچی پوشتتیدم و اومدیگ با بیت آذینو ببریگ پایین که ناری دهتر 
عمه وستتییگ که حستتابی لوس و ار یه جای فیل افتاده بود س پیچ شتتد که منگ 

 میامقق
 نقشمونقق کالفه دادی سرش ردم و درو پشت سرمون بستگ تا اند نزده به

ویتی میمئن شتتدیگ دیگه کستتی نمیبینتمون ار رل باری کردن درومدیگ و ستته 
 تایی عین آدم رفتیگ توماشین نشستیگققق

 بیت روند به سمت هونه ی پسراقق
 نون دالرامو اونجا اشاشته بودیگ که سولمار و آتنامرایبش باشنققق
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شت شون دا شیر داد و بعد با بیت بر سیدیگ آذین بهش  شون یگ که ببویتی ر ریم
 هونه ی دکتر حاتمیقق

 دکتر هونه نبود و کلیدو داده بود بردیا بهمون بدهقق
 رسیدیگ دم هونش و پیاده شدیگقق  

 یه مجتم  مسنونی شیک تو یه محله ی دنج و آروم!
تا برستتیگ باال کلی ستتفارش به آذین و ستتولمار کردمقققانگار نه انگار که من 

 هوابرکونینه بودمققق
د رو-دالراممو ار آذین ارفتگ و به هودم نستتبوندمش و دم اوشتتش آروم افتگ

 رود میام بت سرمیزنگ نفسقق
 اونگ تو هواب هندیدققق

 دلگ براش ضعف رفتققوای هداققنقد این دهترهوردنی بود آهه!
 آسانسور که تو طبقه سه وایساد بیرون رفتیگ و واحدو پیداکردیگق

 رو بارکردمققباکلیدی که بردیا داده بود د
 رفتیگ داهلققق

 هونه ی نسبتا بزرای بودقققدیزاین ساده ش حس هوبی به آدم القا مینردقق
تنهانیزی که تو هونه و اتایا ریاددیده میشتتد کتابخونه بای کونیک و بزرر ام 

 دی ا  بودقق
 تو پشیراییقققاتاق هواباققو حتی آشپزهونه کتابخونه تعبیه شده بودقق

 دن هونه نداشتگققویت واسه دید ر
 اتاق مهمانو پیداکردیگ و بچه رو بردیگ اشاشتیگ رو تخت تا راحت بخوابهق

 یرار شد من براردم هونه و بگگ آذینو بستری کردنق
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تا  باره آذین غش مینرد میبردیمش هونه ی بهمن  فردام وستتیای مراستتگ دو
 نندرور بگشره و حالش اوکی شهقق

 
 یزی نگگ بهترهقققار فردای اون شب و مراسگ بابا ن

 اندترین رور رندایگ بودقق
 استرس آذین و غگ ار دست دادن بابا یه طر قق

حرد هوردن و هودهوری بابت تظابرا و اشک تمساحای اون جماعت مرده 
 هورم ار یه طر  دیگه رو اعصابگ بودقق

 جورینه رسما داشتگ بخاطر سردردم اریه مینردمقق
هوشی رد و من و بیت و آتنا بردیمش هونه تواون بل*ب*شو آذین هودشو به بی

 ی بهمنقق
 هود دکترم هونه بودققق

 بهگ اطمینان داد که مرایبشونهقق
 منگ بعده تشنر ار اون و سولمار با بیت و آتنا براشتگ بهشت ربراقق

داشتتتن مرده هورا رو بدایت مینردن به ستتمت اتوب*و*س تا ببرنشتتون تاالر 
ه دل ستتیر هوردن دوتا پیس پیس کنن به جای نابارشتتونگ بدن و اونام بعده ی

 فاتحه و یه غگ آهرتون باشه"بگن و شرو کن کننقق
 رفتگ سریبربابا و نشستگققق

نه رود ولمون کردی رفتی -اشنام هشک شده بودنققلبخند تلخی ردم و افتگ
 باباقق
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 نبودیققندیدی نی به سرمون اومدقق
ار اون سبک سریاش هبری آذین رر  نندماه عوض شدقققهانوم شدقققدیگه 

 نیستقق
 آوین بزرر شدققدیگه اون دهتر بی هیال و بی مسئولیت نیستقق!

 کمرمون هگ شد ریر این فشاراقق
 ولی نمیدونی کهققتاره دردسرامون شروع شدهقق

یا  فا هدا و نمیرفتین این ات به امون  مان ولمون نمینردین  ما اه تو و  ید ا شتتتا
 نمیوفتادققق

 اشک ار نشمگ ننید رو یبرباباققلحظه ی آهریه ییره 
 هوب بخوابی باباقق-پاشدم و ریرلب افتگ

 و ار هدا هواستگ جای هوبی بهش بدهققق
یاورده بودققاما واستتته این نیزا  بارن بابام ابل دین و ایمون نبودققمارم مشببی 

 احترام یاعل میشدقق
 هققباشدرکل آدم بدی نبود و میشد امیدداشت که اونور رندای راحتی داشته 

درحالینه به این نیزافنرمینردم بمراه بیت و آتناستتوارماشتتین شتتدیگ تا بریگ 
 تاالرقق

 اونجام کسل کننده تر و مسخره تر ار مراسگ صبح بودق
باید مودب و هانوم به تستتلیتای ملت جواب میدادم و نگابای ترحگ برانگیز و 

 احمقانشونو تحمل مینردمقق
قییی  برین ااه میخواین من آروم شتتگ برین بریییین ف-دلگ میخواس داد بزنگ

 تنهام بشارینقق
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 اما حیف که نمیشد و مجبوربودم اللمونی بگیرمقق
 نتونستگ غشابخورمققفق  نندیولوپ آب هوردم تا هشنی الوم برطر  شهق

 بلخره مراسما تموم شدن و راحت شدیگقق
سراغ آذینو ارم ارفت و منگ دروغایی که آما شت   ده کرده بودمومامان توراه برا

 تحویلش دادمق
 سری تنون داد و نیزی نگفتقق

 فک کنگ باورکرد!
ویتی رستتیدیگ هونه بی توجه به مهمونا بمراه بیت و آتنا رفتیگ داهل اتایگ و 

 بعده عوض کردن لباسامون ولوشدیگ رو رمینقق
دیگه جونی تو تنگ نمونده بود ار بس این نندرور دوییده بودمققبه این فنرکردم 

نا  ترم اول شتتروع میشتتته درس ک حا که امت گه  ندرور دی ه نیوری یراره ن
 بخونگ!!!!!

 انقدر هسته بودم که سرم به بالش نرسیده هوابگ بردقق
 ویتی بیدارشدم دیدم بیت و آتنادارن اتایمو مرتب مینننقق

 شرمنده ارشون تشنرکردمقق
 داشتیگ تعار  تینه پاره مینردیگ که اوشیگ رنک هوردقق

 بودققق میخواست حالمو بپرسه و آمارآذینو بگیرهققبردیا 
 ینگ حر  ردیگ و بعدیی  کردمق

 حوصله ی بیرون رفتن ار اتایو نداشتگقق
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ینگ با بچه با حر  ردیگ و بعد ار هونه ردیگ بیرون که النی مبال داریگ میریگ 
 بیمارستان پیش آذینقق

 ولی دروای  رفتیگ هونه ی دکترحاتمیقق
یدارش کنگ فق  ینگ آذین دالرامو  مد ب نده بود و منگ دلگ نیو تاره هوابو

 باالسرش نشستگ و آروم باباش حر  ردمققق
 آوین دکتریه پیشنهادی دادنقق-ویتی رفتگ تو سالن آذین رو بهگ افت

 به نظرمن که هوبهقق
 نه پیشنهادیب!-نگابموبین آذین ودکتر حرکت دادم و کنجناوافتگ

ما-دکترجواب داد به  ید  هانوم درد ارفت و میتون ندیس آذین  پا ید آ درتون بگ
 مجبورشدن عملش کننققق

فویش اارم هواستتتن بیان مالیاتش ترتیب یه نصتتفه رور بستتتری شتتدنشتتو تو 
 بیمارستانو میدمققق

 نظرتون نیهب-بعد نگابی به جم  کرد و افت
 هبققق معموال واسه آپاندیس نن رور بستری میننینب-مردد افتگ

 تا یه بفته نمیتونه شک برانگیزباشهقق-د و افتدکتر نونشو هارون
 بمونگ غنیمت بودققق

سربگ  شد این دروغگ  صه این که یرار  شنهاد هوبیه و هال بیت و آتنام افتن پی
 کنیگ تا آذینو نندرور بیشتر ارمامان و فک و فامیل دور نگه داریگقققق

 این نندرور انقد دروغ افته بودیگ دیگه برامون عادی شده بودق
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با دغل باری داستتتانه آپاندیستتو واستتته مامان اینا ستتربگ کردیگ و با کمک 
فت بشتتتت روری آذینو  یا  ستتوریگ دادیگ و اینجوری ب یه مال یب  دکترترت

 کناربچش نگه داشتیگقق
بعده مراسگ بفتگ عمه با و فک و فامیل شرو کگ کردن و ماتونستیگ به حول یوه 

 ی الهی یه نفسی بنشیگقق
 شده بودققرورا میشست تو اتایشون و به یه نقیه هیره میشدققمامان آرومتر 

آذینگ طی یه نقشه ی دیگه به اصرار من النی مبال با دوستش رفته بود شمال تا 
 روحیش عوض شهقق

هودمگ که باشتتروع شتتتدن امتحانای ترم اول بنوب درس میخوندم و ویت 
 سرهاروندن نداشتگقق

 رابیگ بابردیا هوب بودققق
ی عشتتم آتشتتین و اینانبودیگ ولی بمه جوره بوامو داشتتت و حمایتگ ارون فارا
 مینردققق

صیت دکترحاتمی هیلی تعریف مینرد و میگفت تواین مدتی که  شخ آذین ار 
 هونش بوده اربرنظر کمنش کرده و حواسش بهش بودهقق

باید هداروشتتنر مینردیگ که ایردکترحاتمی افتادیگ وارنه معلوم نبود عایبت 
 آذینی که بیچی ار بچه و دردسراش نمیدونست نی میشدقق!دالرام با 

 بعدار دوبفته آذین ار مسافر  ساهتگیش براشتقق
یای نقوی  مان و آ ما نه  مد هو که آذین او ارشتتتانس هوبمون فردای روری 

 مجبورشدن واسه یه سری کارا براردن دوبیققق
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 و ماتونستیگ تا نهلگ بابا دالرامو بیاریگ هونهقق
 شده بودققیه کمی بزرر 

 نشای عسلیش به مامانش رفته بود و موبای فرش به منقق
 یه فرشته ی به تموم معنا بود!

سایه ی  شت  شت و ار ویتی پا به این دنیا اشا شنگی ندا فق  حیف که تقدیر ی
 کسی به اسگ پدروباالسرش حس ننردقق

 وایعا ار موش و اربه باریای این نندویت هسته شده بودمقق
صه م ارفته  شتن باید نینارکنیگ که بمون رور غ بود این دفعه که مامان اینا برا

مامان رنک رد و افت یه مشتتنالیی پیش اومده که نمیتونن فعال براردن و ااه  
 براردنگ مجبورن بالفاصله بعده نهلگ برن فرانسهق

 بخاطر بمین مراسگ نهلمو کنسل میننیگ و بعدا بجاش یه مراسگ میگیریگقق 
 داروشنر کردمققار تهه دلگ ه

 ار مدرسه داشتگ میرفتگ هونه که دیدم یه نی تو کیفگ لرریدقق
 یاناموس نی میتونه باشه :/

 دس کردم تو کیفگ و ینگ نرهوندم که دیدم اوشیمهق
 ای هاک تو سرو کله م من ا کی اوشی میارم مدرسه هودم بی هبرمقق

نگه اوشتتیه بودم دورو برمو نیگا کردم ا معلما هبری نباشتته وضتتمن این که ب
 جواب دادمق

 آویییین کجایی صدبار رنک ردمق-آذین
 جانبآجی دارم میامق-

 مک مدرسه نبودی توب!-متعجب افت
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 نه رفته بودم بار بیارم دیرم شده عجله دارم :|-پوکر افتگ
 مسخره میگگ نرا اوشیت بمراته پب-آذین

تو مدرستته نمیدونگ فک کنگ ا بی حواستتی انداهتمش این توققشتتانس اوردم -
 رنک نخوردق

 آبا اوکی رودبیا میخایگ بریگ بیرونق-
 او ام جی مخفف او مای ااد(باکی کجاب-
 با ر یس کارهونه پشمک حاج عبداللهق-

 منو تو و ساورینا دیگهقق
 هوباش اومدم نزنق-
 بجنباقققفلن-
 نشگقققفلنق-

 و اوشیو یی  کردم و ریر لب به بی حواسی هودم فحش دادمق
 م آذین و دالرامه هاله آماده بودنقویتی رسید

 یه ماک ار لپ نینی کردم و پریدم تو اتاق تا لباس عوض کنگق
 سره سه دیقه کارم تموم شدق

 سه تایی ردیگ بیرون و رفتیگ ار آژانس سر هیابون یه ماشین ارفتیگقق
شا اابی با مامان و بابا میومدیمو داد به  سال پی ستورانی که نند آذین آدرس ر

 رانندهق
تا هوده رستتتوران  که نیزی بپرستتگ عشتتقمو ب*غ*ل کردم و  منگ بی اون 

 شنلنایی که در شان یه دهتر نورده ساله نبودو دراوردم تا هانوم بخندنقق
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 ویتی رسیدیگ آذین کرایه رو داد وپیاده شدیگق
شته بودن و ما  سمتی که تختارو اشا صا ی صو شلوغ بود مخ ستوران ینمی  ر

س شستن تو بوای آراد ترجیج دادیگ وا سرمانخورن ار ن ه این که جینگیل هانوم 
 نشگ پوشی کنیگ و بریگ داهل لنگر بنداریگق

یید هب هوابرارام بفرما-سفارشمونو که به پیشخدمت دادیگ رو به آذین افتگ
نواونه شتتده که شتتما ناپربیزی کردین به بنده ی حقیر این افتخارو دادین که 

 شامو  بابگ باشیگب!
 ربون نریز بره ی نایال کار  داشتگ-ندید و افتآذین ه

ید - یای نش ستتف با این برد بد رو  اثر کرده ا ویتی  مال بمنشتتین  اوال ک
 معاشر  میننی تینه بای اونوروم پیاده میننیق

ستقاندم ار اندم بروید جو  ر  سالم ارر بی طم  نی سگ  دویما من ک میدون
 جو!

 ربیی داشتب! االن این آهری نه-نپ نپ نگام کرد و افت
 جون تو نمیدونگ به دل نگیر حاالق-سرمو ینگ هاروندم و افتگ

 بگو نینارم داشتیققب
 هبقققمیدونی نیهققراستشققق-ینگ من و من کرد و بعد افت

ه ابااااننننن د بگو دیگ-من که کنجناو و منتظر داشتتتگ نیگاش مینردم افتگ
 بی راستش نپشقق
 بی تربیتق-تیز نگام کرد و افت

 ه فهمیدم نی افتگقتار
 منظوری نداشتگ حاال بگوققق-
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 ببینققهبقققنیزهققار ویتی ار هونه ی بهمن اومدمققق-
 استپ استپققا کی تاال شد بهمنبباااانننب-

 -نیگ هیز شدم و افتگ
 آآآآآییییی نفس کشقق

 بیسسسسققبگیر بشین آبرومونو بردیقق-آذین بهگ تشر رد
 ااه اشاشتی بگماقق
 بگو-نگاش کردم و افتگ نشستگ و مشنوک

 ارهققداشگ میگفدمق-
 ار ویتی ار هونش اومدمقققمدام رنک میزنه منو ساورینارو نک میننهقق

 ینیققتو این مدتگ یجورایی حس کرده بودم توجهاش معمولی نیستققاماقق
شده  نی-دوباره حرفشو یی  کردم و با صور  سرک شده ار عصبانیت افتگ

 آذینب
 نیزناجوری افتهب

 مش داشه بتب! نش
 نمندونه رو میزو برداشت و به سمتگ نشونه ارفتق

-با  نشگ وابرو به ادمایی که با تعجب هیره شده بودن به ما اشاره کردم و افتگ
 جون دلی تابلومون ننن بیارپایین اون المصبوقق

 تاره متوجه مویعیت شد هودشو جگ و جور کردقق
ام نمندون نشتتونه میگیره المصتتب هوابر نیستتت کهققحرمله سققتو مال ع

 سمت آبجیشق
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دو دیه ساکت شو ررمو بزنگ -ویتی نگابا ار رومون برداشته شد آذین ادامه داد
 بد شروع کنق

 منگ الل سرتنون دادمق
ببین بهمن تو این مد  ار بمه نظر بوانو داشتتتهقحتی بیشتتتر ارون نیزی که -

 شمابا دیدینقققق
 یبرد و اون بابام حر  رد و آرومگ کردققنه شبایی که  ار فنرو هیال هوابگ نم

 رابنماییگ کردققق
 به جاش سررنشگ کرد به جاشگ حقو به من داد و تو یه جمله بگگقققدرکگ کرد!

 هود  درجریان هوبیایی که بهمون کرد بستی پس نیاری به افتن نیستق
 حاال بهمن ار من درهواست اردواج کردهق

ل اون یه دوستتتی که استتتفادشتتو ببره و بد اردواج آوینقققنه مث کیانوش و امبا
 جیگ شهققق

با  که دارمقق با بمین شتتراییی  که بستتتگققق که منو بمینجوری  فت  اون ا
 ساورینا!یبول داره و میخواد تو رندایش باشگق

هودتگ که میشناسیشقققبچه و هام نیست که بگیگ ار سر ه*و*س اینارو میگه  
 و نند رور دیگه بیخیال میشهقق

ی و پنج ستتالهققعایلققبا اون مویعیت اجتماعیققنمیتونه دروغ باشتته یه مرد ستت
 ادعاباشقق

 دروای  دلیلگ واسه دروغ افتن نداره بزارتا بهتر ار من بستن براشقق
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به برحالققاینارو بهگ افته و منگ هواستتتگ اول ار بمه به تو بگگققنون حتی 
اره جوابی بهش بدم تو بیشتتتر ار مامان به اردنگ حم داری و الرم میدونگ ااه یر

 راضی باشیققق
 هبقققنی میگیب!

 من بنک رل رده بودم بهش و داشتگ فنر مینردم  نی شد که اینجوری شد!
 0دکتر حاتمی :

 0آذین :
  0پیشنهاد اردواج :

-تک سرفه ای کردم و ضمن این که سیسه این هوابر به فنرا رو میگرفتگ افتگ
شدم ار اینی شوکه  که االن افتی ولی هبقققاونگ حر   هب ببین آذینقققمن 

 بدی نزدهق
 اره حم با توعه بچگ نیست که رو بوا حرفیو بزنهققق

 مام یبولش داریگ ثابت شده سقق
 فق  یه نیزایی این وس  برام مبهمه!

 نیب!-
هدایی ننرده - یا  هاطر دل هودش داده  هادو واس  که اون این پیشتتن این 

 ترحمش ال کردهب!
 و این کهقق

 موافقیب! آیا توام
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و ااه موافقی ار تهه یلبته یا واسه این که سایه یه مرد باالسرهود  و بچت باشه 
 و دالرام بدون پدربزرر نشه میخای یبول کنیب!

بمون لحظه پیشتتخدمته پاراریت غشابارو آورد و باعث شتتد ینگ تو حرفامون 
 ویفه بیوفتهقق

یه منث کوتاه ویتی میزو نید و رفت من منتظر آذینو نگاه کردم و او نگ بعده 
ساورینا نیست -جواب داد شدن  صال به هاطر پدردار  آوین ااه بخوام بگگ نه ا

مه دروغ افتگققنون بلخره من ینگ جوانبو  خاطر دل هود و صتتتددرصتتتد ب
 سنجیدم و میدونگ که ااه یبول کنگ بمه جوره به نفعمهقق

گ م دلخستشاما هبقققاحساس و دل هودمگ نمیتونگ نادیده بگیرم!نمیگگ عاش
ستگققبهتره  سبت بهش بی میل نی نهققبنور رهمای دفعه ی یبل رو تنمهققولی ن

 بگگ بهش عالیه دارم تا ایننه عاشقش باشگقق
بعد درمورد ستتوال اولتققنه ترحمی درکارنیستتتت اینو ار رفتاراش و حرفاش 

 کامال میشه فهمید که بخاطر دل هودش اومده جلو نه نیزدیگهققق
 ژست متفنری به هودم ارفتگققاوبومی افتگ و 

یه افتگ عده نندثان مامان -ب با  نداره  دیگهققق هب ااه ار نظرتو اوکیه موردی 
 حر  بزنیگققاونگ فک نننگ مخالفت کنهقق

 بلخره دکی منی وقققق-بعد شییون افتگ
فق قققبهمن پیشتتنهاد داد که ااه جوابگ مببت بود و بمه -آذین هندید و افت

و فک و فامیل بگیگ ستتاورینا بچه ی بهمن ار رن  نی درستتت شتتد به مامان
 یبلیشه و با اسگ هودشگ براش شناسنامه بگیرهقق

 بومبنظر  نیه!ب
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 ااه بشه که عالیهقق-غشایی که تو دبنگ بودو یور  دادم و افتگ
هودش افت تو ثبت احوال آشنا داره و مشنلی پیش نمیادقققراجب کیانوشگ -

 رفته دیگه هیالش راحت شدق سوال کرد که افتگ کال ار ایران
هاری ننگ کردم و افتگ یای ج یده نعلبن یانوش ار ایران -نشتتتامو  مرر من ک

 رفتهب!
 بومققیه مابی میشهقق-بی تقاو  افت

 کی به تو افتب!-
 آوا رنک بود حال و احوال کنه افتقق-

 هودش افت!من نیزی نپرسیدمقق
 آوا دوس دهتر دوست صمیمی کیانوش،سهیل بودق

بانی ا غشامو آ یانوش مینردم  ندان ک بارها تافش ن ند که ن فتگ و ضتتمن این 
 هوردمققق

پاک کرد و افت غشامون تموم شتتتد آذین دورل*ب*شتتو  فق  موندم -ویتی 
 نجوری بحث اردواجو پیش بنشگ بنو نن ویت ار مرر بابا نگششتهقق

سش - شگ هودش حوا شو که بخیر اشرونده ارین جا به بد هدابزراهقققتاحاال
 بمون بسقق

آذین ستتری تنون داد و پاشتتد دالرامو داد ب*غ*ل من تا بره صتتور  حستتابو 
 بدهققق

ار جام پاشدم و درحالینه دالرام ب*غ*لگ بود آروم آروم به سمت در هروجی 
 رستوران راافتادمقق
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بقیه ی اون رور با فنر به پیشتتنهاد دکترحاتمی و آینده ی آذین و دالرام ستتپری 
 شدققق

موضوعو با بردیام درمیون اشاشتگققاونگ کلی استقبال کرد و با با اجاره ی آذین 
 رندایی رندایی افتن آذینو دست انداهتقق

 رورا بدون اتفاق هاصی  میگششتنقق
 دکترو آذین بیشتر بابگ مچ شده بودن و تصمیمشون جدی شده بودقق

میخواستتتن به محض براشتتتن مامان باباش حر  بزنن و ااه اوکیو بده با یه 
 ونیه ساده و یه سفر برن سر رندایشونققمهم

 واسه هوابرم هوشحال بودم!
 با این که اولش رابو اشتبارفت ولی وسیاش فهمید و هیاباشو جبران کردقق

هداروشتنر دکتر حاتمیگ ارونجایی که آدم تحصتیل کرده و روشتن فنری بود 
ده ی ادرک مینرد که آذین بخاطر نداشتن یه بزراتر درست و حسابی و یه هانو

 دلسور تو اون هیا افتاد و اون اتفایا براش پیش اومدقق
آدم متعصتتب و بی منیقیگ نبود که رنو فق  واستته یه تینه اوشتتت بخواد و به 

 محض این که فهمید باکره نیست ولش کنهقق
که ار هون  چه ای  یت بزراواری حتی ب ها که درن ته بودن  قد پخ نارش ان اف

 ود براش پدری کنه!هودش نبودو پشیرفته بود و حاضرب
 حاال نه که نون عاشم هوابرم شده بود بخوام ارش تعریف کنما!

ضاو  کنن  ولی درکل بمچین آدمایی تو این دوره و رمونه که مردم فق  بلدن ی
 و برنسب بزنن کگ پیدا میشد!
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-ریردوش وایساده بودم و به این نیزا فنر مینردم که آذین درحمومو رد و افت
 آوییینققاوشیتق

 کیهب!-
 بردیاسققجواب میدیب!-
 دست و بالگ هیسهققبردار بگو رنک میزنگ بشق-

 باشه ای افت ورفتقق
 تند تند  هودمو شستگ اومدم بیرون تا ببینگ بردیا نینارم داشتقق

 ار بل بودن هودم هندم ارفت:(
 به جر ت میتونستگ بگگ بنور یده رورای اول عاشقشگ!

 اوشیو برداشتگ شمارشو ارفتگقق
 وق دوم جواب دادقب

 جونگب-
 بردییییی دلگ برا  یه ذره شده بودق-

 بله دیدم نقد رنک میزنیقق-باهنده افت
 ععع  بردیاققهوبه هود  میدونی وضعیتموقق-معترض افتگ

فت فارو -با بمون لحن ا یدونگ عزیزمققشتتوهی کردمقققرنک ردم بگگ رپ م
 نک کنقق

 ین!نگو که ترک داد-ناباورانه و تهدید آمیز افتگ
 ترک دادیگق-تخس افت

 مییییییننننننشمتتتتتت بردیاااااااققق-
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 نرا رودتر به من نمیگی تو باااااانننننب
 سورپرایز دیگه فرفریگق-هندید و دلجویانه افت

 هب ی  کن مجعد جان فلن برم ترکو اوش بدم بعدا باشما مفصال کار دارمق-
 ای جاااانقققارون کارهوباب!-شییون افت

 و با تهدید اوشیو ی  کردمققجیغی ردم 
 سری  ردم رپفاقق

 کاور آبنک اومدقق
 تا هواستگ بزنگ پخش آنالین اوشیگ دوباره رنک هوردق

 بردیا بودق
 بردییی ی  کن اوشش کنگ بد بزنکق-
 بل ننن تورایققپاشو بیا پایین هودم میشارم اوش کنیشق-
 نیییی کدوم پایینب!-
 جلو درم فرفریققاومدیا-

 کردم و تن تن یه نی تنگ کردم و پریدم پایینق اوشیو یی 
 تو ماشین نشسته بودق

 تا درو بار کردم بشینگ آبنگو پلی کردق
 (todsu 18*نشناهتی بنو آندر ایتینیا رو 

شدم  شو ریاد کردم و با ذوق هیره  صداپخ ست  ست م سالم علیک و د بدون 
 بهشقق

 ریرنشمیگ حواسگ به بردیاکه پنجر نگام مینرد بودق
 یسمتی که وکالیسته هوند دیت ننردمق به
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ویتی رستتید به ورس بردیا ولومو بیشتتتر بردم باالققجورینه شتتیشتته با داشتتتن 
 میلرریدنقق

 *نشناهتی بنو آندرایتتینیاروقق
 بمسایه رو حرد میدیدم تا صب

 بمابنک میریگ شبیه منزینیا موج
 تو بریقققبگیره بیبی کی جاتوب!

ضمن رانندای به اینجاش که رسید بردیا  شن کرد و اارشو ارفت و  شینو رو ما
 هودشگ شروع کرد باباش هوندن

 * بر کی برنی میخواد بزار بگه راجبمون
 مهگ نیست مهگ تویی 

 بمه جا اولی جز موسیقی اونجا نت دویی
 ژولیتمی نباشی میشه رومئو ایج 

 تورو ول کن من برم با کی اهه هلگ مگه
 عاشم هودمونو پارتیای دو نفره

 یه رندای ساده که بی مادیاتش مرفهه
 میسورونیگ یل*ب*م انگار سیگاره تو فندکش

 این مدلی نیست بردیا  بمینه هالصه
 داستانامونگ که بمه شبیه رمانه رمانه مارو میگه بااااا(

 شاید ار دیده بقیه نه آس نه تیپت هاصه
 موبا  بمینجوری ناره حتی ویتی ولو باره 
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 ر صا  یا میبافی نیستمهگ ویتی میننیشون ف
 بو تنت رو مخه نه عیر ورساک یا نیناریچیت

 مث این احساسا بیچ جایی نیست 
 فک کنگ هدا مارو با یه ال ساهت هیالی نی

  
 پریدم ب*غ*لش و تا میتونستگ ب*و*سش کردمق

 به درک که تو هیابون بودیگقق
 به درک که مردم میدیدنقق

 شگققتو آینه ی دستشویی به هودم هیره می
 به درک که نیسی:(

 به درک که لهگ کردی و بنور عاشقتگ:(
 به درک که این بغض لعنتی داره هفگ میننه:(

 به درک:(
 به درک:(

 به درکنننننک:(
 سورشی تو دستگ حس میننگققنگاش میننگقق

 هونیه!
 بی توجه ار رو تینه بای شنسته ی آینه رد میشگ و ار دستشویی میام بیرونقق

 داره هون میرهققمیدونگ نیار به بخیه دارهقق!ار دستگ 
 بی حال شدمققسرم داره ایج میرهقق

 حالگ بده و حالگ هوبه:(
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 بدتر ار بمیشه و بهتر ار بمیشه:(
 حس سبنی دارمقق

شاید فق  یه بار تو طول عمر یه آدم براش  سه ی عمیمققارونایی که  یه جور هل
 اتفاق بیوفتهقق

 یندارمققبه یوطی یرد آرامبخشگ نگا م
 آوینبدیدی یدونشو میخوری نقد حالتو هوب میننهب!

 حاال فرض کن بمشو با بگ بخوری:(
 نه نه نمیخامقق

 نمیخام هودکشی کنگ لعنتی نمیخااااممممگقققق
 اهتیار حرکا  بدنگ دست هودم نیستقق

 دست لررونگ به سمت یوطی یرد درار میشهقق
 ینی داره رابنماییگ میننه!

 شابتقققبریزشون تو نو-
 دستاوپابام دیگه ار مغزم فرمان نمیگیرنقق

 پامیشگ نوشابه رو ار یخچال درمیارم و یرصارو میریزم توشقق
 بمش میزنگقق

 انقد که یرصاپودرمیشنقق
 یکقق
 دوققق
 سهقق
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 بای بای دنیاققق
 قققق

 ول میشگ رو تختقق
 بنور ار دستگ هون میرهقق

 حس میننگ دارم ار حال میرمقق
 میبندمقققنشامو 

 نمیدونگ!هوابگ میبره یا بیهوش میشگ:(
 صدابای مبهمی میشنومقق

 نمیدونگققق
 شاید دارم هواب میبینگقق

 انگار نن نفر اسممو صدا میزننقق
 ینمی ویفه وققق

 انگار دارن تنونگ میدنقق
 بیچی نمیفهمگ بیچیققق

 نشامو بار میننگقق
 تو یه جای تاریک و سردمقق

 و فرامیگیرهققترس تموم سلوالی تنم
 صدای یدمای ینیو میشنومق

 وحشتگ دونندان میشهققق
شی  سگ آرام شتر بتر اون فرد نزدیک تر میاد و این باربابریدمش جای این که بی

 به وجودم تزریم میشهققق
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 بوی عیرش آشناستقق
 بمون عیرمالیگ و هواستنیقق

 جلوم رانو میزنهقق
 صورتشو نمیبینگقق

 رم نزدیک دستشققمیزنگ ریراریهققدستمو میب
یا نباشتتتهققهدا فق  یه بار دیگه دستتتاشتتو بگیرم دیگه نیزی ار   کاش رو

 نمیخامقق!
 بی توجه به دست درارشده م منو مینشه تو ب*غ*لشقق

 نفسگ حبس میشهقق!
 هدایاققمیتونی جونمو بگیریقآهرین آررومگ براورده شدق

 روی موبامو میب*و*سه و پیشونیشو میچسبونه به پیشونیگقق
 لب بار میننه یه نیزی بگه کهقققققق

#### 
صتتتدای نن نفرو میشتتنوم که باالستترم دارن انگلیستتی بلغور مینننقققپس 

 نمردمققق!
 پلنام جوری سنگینن که انگار یه ورنه ی دوکیلویی رو برکدومشونهقق

 تالشگ برای بار کردنشون بیهودسقق
 انگاردوباره بیهوش میشگقق!
 میام کسی باالسرم نیستققدفعه ی بعدی که به بوش 

 نگابی به آنژیوکت تو دست نپگ میندارمقق
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 دست راستگ ار مچ به پایین تو باندهقق
 با ناامیدی رل میزنگ به سقفققق

 واس نی برم اردوندی هداب!
 دربار میشه و دکتر میاد داهلقق

 شروع میننه انگلیسی بابام حر  ردنقق
 هستگقققانداره ی تموم این رورا هستگ!تالشی برای فهمیدن حرفاش نمیننگقق 

 بعده نک کردن وضعیتگ میرهققق
 من میمونگ و فنرای مسخره ی بمیشگیقق

 جواب امیر و آرتا رو نی بدمب!
 پوفی میننگ و سرمو برمیگردونگ به سمت پنجرهقق

 یاده اس ام اسی که اونشب توویالی رامسر بهگ داد میوفتگقق!
 نمیفهمگ! به ماه هیره میشگ و دیگه نیزی

اون شتتبگ با دو ستته ستتاعت دور دوره دوتایی و کلی هوش اشروندن با بردیا 
 سپری شدق

### 
 نند ویتی اوضاع آروم بود تا این که مامان ار فرانسه براشتقق

 کارای ایامت درست شده بود!!!!!!!
مامان تصتتمیمش مبنی بر فروهتن هونه و وستتایال و کله دارو ندارمونو بامنو 

 ن اشاشتققآذین درمیو
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من کامالشتتوکه بودم و نمیدونستتتگ باید نه واکنشتتی نشتتون بدم اما آذین رود 
مل برای  کا حاتمی رو  ماجرای دکتر هودشتتو جم  و جور کرد و بمونموی  

 مامان افتقق
سرد افت شو اوش کرد و بعد هون د باید ببینمشقققااه مور-مامان تا آهر حرفا

 ه افتگقتاییدم بود که مشنلی نداره،وارنه بمون ک
 جم  میننیگ سه تایی برای بمیشه میریگق

 ار تحنگ توی صداش بغضگ ارفتقق
 بیچ کاری ار دستگ برنمیومد و فق  امیدم به آذین و دکتربودقق

ااه میتونستتتن رضتتایت مامانو جلب کنن ایال بخاطر اردواج اونا این داستتتان 
 نندویتی به تاهیرمیوفتادقق

 هوابیدمقققققاونشب با یه کله ی پرار فنر 
### 

 فردای اون رور دکترحاتمی اومد هونمونقق
برنی به بردیا اصرار کردم باباش بیاد یبول ننرد و افت تومراسگ هواستگاری 

 بزراترو میبرن نه ینی یده منوق
 هیلی استرس داشتگققشاید حتی ار هود آذین و دکترم بیشترقق

 قدکتر نشسته بود روبروی مامان و داشت صحبت مینردق
 بنور وارد بحبای جدی نشده بودن وداستان بیخ پیداننرده بودقق

 رفتگ آشپزهونه پیش آذینقق
 داشت یهوه میریختق
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 آجیققکمک نمیخایب!-
 نهققنی میگن آوین!بب-بااسترس نگام کرد و افت

 فلن نر  و پر  -دستمو تو بوا تنون دادم و افتگ
 و ار آشپزهونه هارج شدمق

 به بردیا ردمقق رفتگ تو اتایگ و یه رنک
حر  ردن باباش ینمی آرومگ کرد مخصوصا این که افت نمیشاره مامان منو 

 ببره فرانسه و بلخره یه کاری میننهق
هب جناب حاتمیقققاینیور که من شنیدم شما یبال اردواج کردین و یه -مامان

 بچه م داریدققق
 درستهققق-

 بچتون پیش شما رندای میننهب!-مامان ادامه داد
 بله بمینیورهق-ر یه منث کرد و بعد افتدکت

 که اینیورقققو شما توی  دارید که آذین بشه مادر بچتون و براش مادری کنه!-
البته من دراین مورد با هود آذین جان صتتحبت کردم و -دکتر با فروتنی افت

ایشتون افتن مشتنلی ندارنققااه غیرارین بود یه بیچ وجه امرور مزاحگ شتما 
 نمیشدمقق

 هترمن غیرار هودم بیچنسو ندارهنون د
سری تنون داد و افت ست دهترا -مامان  شتگ د صد دا ساله من ی جداار این م

 رو بگیرم کال ار ایران ببرمقق
 حاال با این مسا لی که پیش اومدهققق

 نمیدونگ واال نی بگگ!
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 میتونگ بپرسگ نرا متارکه کردیدب-با کمی منث ادامه داد
 رو بنداره و ار ایران بریگققق بمسرسابقگ اصرار داشت بچه-

 سر این مساله و نندتا مورد دیگه که البته کونینگ نبودن به تفابگ نرسیدیگقق
مجبورشدیگ ار بگ جداشیگققایشونگ بعد ار بدنیاآوردن بچه اونو اشاشت پیش 

 من و رفت کاناداققق
 من دبنگ بار مونده بودقق!!!!

 توسیگ ثانیه سربگ کردیب!ایول دکتر ناموسا نجوری این دروغارو 
مامان بعد ار ینگ بمدردی با دکتر نگابی به آذین که داشتتتت با ناهناش ور 

رابرا شتتما حرفاتونو بابگ ردین و آذینگ موافقهققاما ارتون -میرفت کرد و افت
 میخوام ینگ مهلت بدین ما بیشترفنرکنیگقق

مای- ما امر بفر که شتت یت  تا برو یدققمن  یاردار ید منتظر هوابش میننگ اهت
 میمونگق

 اونقد سرم درد مینرد که حس نداشتگ بیشترارون حرفاشونو اوش بدمققق
 بقیه ی تایمی که دکتر هونمون بودم با حرفای معمولی اششتقق

 جای شنرش بایی بود که الایل مامان نه نیاورد تو داستانقققق
### 

 نندروری ار ماجرای هواستگاری اششتقق
امان رفتیگ تا اوکیش کنیگ و رودتر دستتت این دوتا من و آذین مقداری رو مخ م

 بلدرنین عاشقو بشاریگ تو دست بگ برنقق
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دوستته بار دیگگ دکتر اومد هونمون واستته آشتتنایی بیشتتتر و این نر  و پرتا و 
ارونجایی که مادرارام بنده ریادم ایرنبود و یه جورایی مستتتا ل مربوب به بچه 

 دققباشو دایور  مینرد!!!بلخره رضایت دا
سگ  شحالی دم درمیاوردم نیه هو تو بمه رمانا بال درمیارن هوا شتگ ار هو دا

 ینگ تنوع ایجادشه(
 نندرور بعده این که مامان اوکیو داد شروع کردیگ هرید رفتن و این داستاناققق 

دالرام اکبراویا  پیش سولمار و اابیگ پیش ینی دوتا ار دوستای نزدیک آذین 
به  که  جایی  یاد مشتتنلی بودققو ارون عادتش داده بودیگ ر شتتیرهشتتنگ 

 پیدانمینردقق
 نند ویت که اششت آذین دالرامو آورد هونهق

عاد  کنه  حاال بهش  مان افت نون دوستتش داره و میخواد ار بمین  ما به 
 ایننارو کردهقق

 اونگ مخالفتی ننردقق
 هداروشنر بمه نیز داشت هوب پیش میرفتققق!

#### 
 ه مهمونی نسبتا بزرر ترتیب داده بودقبردیا به مناسبت ولنتاین ی

 آذین و دکترم دعو  بودنقق
 رور یبل مهمونی رفتیگ هرید لباس و نیزایی که واسه اون رور نیار داشتیگق

شگ بگردمو  ضر و آماده بشارن جلوم و من مجبورنبا سامو حا ست لبا دلگ میخوا
 انتخاب کنگق 
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سبزلجنی و یه دا شنی بود که ارآهرش نیزی که ایرم اومد یه بلیز   من بلند م
 روی رون سمت نپش ناک داشتقق

 ار بار بودنش هوشگ نیومد ولی آذین و بیت و آتنا مجبورم کردن بخرمشققق
شون کردن تحمل  سا صر  انتخاب لبا ساعتیگ که بچه با  به رور اون ینی دو

 کردم و بلخره براشتیگ هونهقق
 فردا صبح باید میرفتگ برابردیا کادو میگرفتگقق

 نشامو اشاشتگ روبگ و یبل ار این که فنرم مشغوله کادوعه شه هوابگ بردقق
### 

 آوییین ویت نداریگ باید بریگ آماده شیگ اذیت نننققبمین هوبه دیگه!-
شنده  ستش کردم و با نیگ نگابی به فرو ساعت طالیی توی د کالفه تگابی به 

صحبت مینرد افتگ شتریه  شت با اون ینی م سا این -که دا ه آهه این نینامو
 آذینب!برا پیرمرد شصت ساله که نمیخایگ کادو بخریگ عزیز منقق

 این مبال االن واسه سن دکتر هوبه
 ینی منظور  اینه بهمن پیرمردهب!-نامحسوس نیشگونی ارم ارفت و افت

 نه جون آبجیققفق  با این ساعته حال ننردمق-با هنده افتگ
دستتتمو کشتتید و بابگ ار مغاره  پوفی کرد و ضتتمن تشتتنر ار یارو فروشتتنده به

 بیرون اومدیگققق
 پس میخوای نینار بننیب!-درمونده نگابی بهگ کرد و افت

سیدقققبا یه لبخند نامیمئن رو به آذین افتگ ماره ی ش-یهو یه فنری به ذبنگ ر
 شینا رو داریب!
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 نیناره اون داریب!ب!ب!ب!ب!-متعجب افت
###### 

 ر و آماده منتظر آژانس وایساده بودیگقبمه نی اوکی بود و منو و آذین حاض
 میگگققآوین میمئنی هوشش میاد!ب-

آینه ی کونینمو ارفتگ جلوی صورتگ رژی که ار اوشه ی ل*ب*م ینگ اومده 
نمیدونگ اما ایال اطمینان دارم که ستتورپرایز -بود بیرونو درستتت کردم و افتگ

 میشهق
 سری تنون داد و دیگه بیچی نگفتق

 ماشین اومدققق
 ستیگ و آذین موبایلشو دراورد به سولمار رنک رد تا حال دالرامو بپرسهقنش

 ار دیدن مامان باریاش هندم میگرفت!
شه فق  به فنر یر و فر هودش بود حاال نگران یه بچه  جالب بود،آذینی که بمی

 ی فسقلی که ار وجود هودش بود میشد! 
 تایمی که تو راه بودیگ با بمین افنار سپری شدق

 راه االیی که سفارش داده بودمگ ار ال فروشی ارفتیگقسر 
 انقد بیجان داشتگ حواسگ به دور و برم نبودق

ویتی به هودم اومدم که توب*غ*ل بردیا یرارارفتگ و اون با عشتتم پیشتتونیمو 
 ب*و*سید!

 وای هدای منققق
نقد به آغوشتتش نیار داشتتتگققاابی حتی با این که پیشتتش بودمگ دلگ براش 

 قققتنک میشد
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 نه حسی بود!
 عشمب!

 حتی ار عشقگ باالترقق
 حسی که بردیا رو ار شلوغیه دورش کنارکشوند و اونو کرد عشم من!

حستتی که به من جرا  داد وارد یه بربه ی جدید ار رندایگ بشتتگ و مستتئولیت 
 نیزایی رو یبول کنگ که یبل ار ورود بردیا حتی بهشون فنرم نمینردمققق

بردیا مصاد  شد با صدای سالم ناآشنایی که باعث  بیرون اومدنگ ار ب*غ*ل
 شد کنجناو به اویندش هیره شگق

 سالهقق5-24یه پسر تقریبا
 درشت و یدبلندقق

با نشتای بادومی و ته ریشتی که توصتورتش بیشتتر ار بقیه ی اجزا هودنمایی 
 مینرد!

 کنجناو سالمی کردم و دستمو اشاشتگ تو دستش که به سمتگ درار کرده بودق
 معرفی میننگقققآوین،عشقگ-ردیا با لبخند به من اشاره کرد و افتب

 اایشونگ که میبینی داوش الگ آرت-بعد به اون پسره اشاره کرد و رو به من افت
 ارهارهوشویتی کردم و فنرم رفت سمت لبخند مغرورانه ی رو ل*ب*شقققق

 یه جوری بود!یه جور ار دماغ فیل افتاده ی هاصی!
ه و لبخند ژکوندش با بقیه ی مهمونام ستتالم و احوال پرستتی بیخیاله اون پستتر

 کردم و بااون تعدادیگ که نمیشناهتگ آشنا شدمقق
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شه به راه  ستانگ که طبم روال بمی شروب و این دا سگ بزن و بر*ق*د و م مرا
 بودقق

 مام که بابامون تاره به دیاربایی شتافته بود اصن هوبیت نداشتق
 تگ و با بچه با مشغول حر  ردن شدمقبه جم  هودمونی هودمون پیوس

 بردیای نامردم یه بند ور دل این پسرلبخندژکوندیه بود و مارو تحویل نمیگرفتق
هب هبققمیخوایگ یه -ینگ که اششتتت نینان بمه رو ستتاکت کرد و افت

 جور یرعه کشی کنیگ واسه ر*ق*د
 ناموبچه با کنجناو نگاش مینردن تا ببینن این دفعه نه نقشه ای داره بر

ببینید به این صورته که یه دهتر میاد ما نشماشو میبندیگ -رو به جم  ادامه داد
شه یه آبنک  سرارد می سراقققاین باید حینی که ار جلوی پ بد مینداریمش بین پ

 بخونهققق
شو بار میننیگ و اون  شما شه ن سری با به محض این که منث کنه جلوی برپ

 باید با اون پسر بر*ق*صهقق
 و این داستانارو بشارن کنار ینگ دوربگ هوش باشیگق جفتام غیر 

بچه با پیشنهاد مسخرشو یبول کردن و اولین دهتری که داوطلب شد بلیادوس 
 دهتر ینی ار بچه با بودقق

 بمه هیره بودن به صحنه تا ببینن بلیا یراره باکی بر*ق*صهقق
دو اون شتتروع کرد ار جلوی پستترارد شتتدن و آبنک بلی  یه طرفه ی ستتوان

 هوندنققق
شو بارکردقبلیا  شما سیاش که رسید کگ آورد و بمون لحظه نینان پرید ن به و

 جلوی نوید بود!
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 سارا و دوس پسر بلیا به شوهی نینانو فش کش کردنققق
 نفربعدی آتنابودق

 نگاه مظلومانه ای به امیر انداهت نشگ بندو کشید رو نشاشقق
 جلوی پسرا رد شدنقی ادلو هوندن و ار sseemشروع کرد آبنک 

بمون لحظه امیر یه یوطی ادکلن ار جیبش بیرون آورد وجوری که کسی نفهمه  
 ینگ به هودش ردقق

 آتنا به محض این که جلوش رسید دست ار هوندن کشیدق
ناستتتایی میننینبببتف تو  نامردا تقلبتونو ارفتگ ار رو عیر بمو شتت ایییییی 

 یناری کنه بابگ بیوفتیگب!ذاتتون حاال من نجوری به بردیا بفهمونگ 
یبل ار این که فرصتتت فنرپیدا کنگ نوبت من رستتید ار جام پاشتتدم و ستتالنه 

 سالنه رفتگ سمت نینانق
 نشگ بندو برام بست و منو بدایت کرد سمت پسرا

 با اون کفشای پاشنه بلند اونگ نشگ بسته راه رفتن وایعا سخت بودق
 شروع کردم:

 وایسادم که بار شه در تو
 باشی منگ تاجه شهرو پشتش

 بشارم سر  هدای من
 بگو باید پیداشه کجای شهرو

 دارم کلی فنرققمغزمگ که
 باور کن دیگهقققواین بریدهققق
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 برارااه فک میننگ منگ مث توشگ عوض بار
 هوشگ نمیومد ار  کاش

 بمون اول میرفتی در ار الش که دیگه انتظاری نبود
 ماروباش که فک میننیگ مث مایی بنور

 اونی که پیشت بستش اشتبایی پلوته! یا
 یادته بمه نی شروع شد ارون دوره بمیه

 که ترجیح داده شدی توش تو به بقیهب
 دستشو با اون دستگ که باندپیچی نی میگیرم و میگگق

 یادته بمه نی شروع شد ارون دوره بمیه-
 که ترجیح داده شدی توش تو به بقیهب!

 نگام میننهق
شدم ترجیح داده ن-ناراحتی و عصبانیته ولی آروم میگهتونشاش پره دلخوری و 

 هانومقق
 پاشنه ی کفشتون ریادی بلند بود ولوشدین تو ب*غ*ل بنده!

ندبیجونی میزنگ و میگگ- تاییبنمیخوای بگی توام اصتتن ذوق مرر -لبخ آر
 نشدی کهب!

با دوس دهتر رفیقگ -نش غره ای بهگ میره و میگه باید ار ر*ق*صتتیدن  نرا 
 میشدمب!هوشحال 

 حاالتوام رار  و رور  بزن تو ذوق ماق-پوکرفیس نگاش میننگ و میگگ
 سعی ننن فنرمو ار کاری که کردی منحر  کنی هبب-

 انقد ار دستت عصبانی بودم که دلگ نمیخواست حتی بیام داهل اتایتق



wWw.Roman4u.iR  358 

 

 بربار ارون بیرون ننت مینردم میرفتگق
 میشه!مامی ننش میننه اماوصول ن-شییون میخندم ومیگگ

هلستتته نخون واستتته -یه دونه ارون نگابای آوین هفه کن بهگ میننه و میگه
 منققق

 مراعاتتو میننگ نیزی بت نمیگگق
 بشار فم مرهص شیقق

اره من یبول دارم بمش مایه ی -بی توجه به ه  و نشتتون کشتتیدناش میگگ
دردستترم بمش در حال باالآوردن یه اندتاره مققولی این بار که من به کستتی 

 ی نداشتگ!کسی مجبور  کرده بود فرشته ی نجاتگ بشیب!کار
سعی میننه کنترلش کنه تاریاد باالنره میگه صدایی که  ش-با  وقققفق  ساکت 

 ساکت شو هوب
 رومو برمیگردونگ تا اشنامو نبینهققق

 میدونگ دارم اذیتش میننگققق
 میدونگ ار ویتی بابام آشناشده بمیشه واسش دردسر بودمقق

 میدونگ ولیقققبمه ی اینارو 
 صدای بهگ هوردن در اتاق نشون میده که رفتهققق

شبی فنر میننگ که تواوج آبنک پام پیچ میخوره و ولو  شامو میبندم و به اون  ن
 میشگ توب*غ*ل ینیقق

 ینی که ویتی نینان نشگ بندمو بار میننه میبینگ آرتاس!
 قنگاه شرمنده ای بهش انداهتگ و بمزمان تودلمگ کلی فحشش دادم
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 پسره ی لبخندژکوندیققق
 ای هدا آدم یح  بود منو انداهتی با اینب!

 نانار رفتگ سرجام نشستگ تا جفت بقیه م مشخص شهق
هداروشتتنر نون تعداد دهترا ار پستترا کمتر بود بردیاو نن نفر دیگه انتخاب 

 نشدنققق
 مسخره باریه نینان که تموم شد یه آبنک آروم اشاشتن واسه ر*ق*د تانگوقق

 ه با جفتامون رفتیگ وس قبم
صبانی نبود بلنه  صال ناراحت یا ع سی به بردیا انداهتگ ولی اون ا ستر نگاه پرا

 داشت با لبخند به این صحنه نگاه مینردق
 حس بدی پیداکردمق

 دوس داشتگ غیرتی شه و نشاره باآرتا بر*ق*صگ ولیققق
 اشاشتگقدست انداهت پشت کمرم و منگ ار روی اجبار دستمو رو شونش 

 شروع کردیگ به تنون هوردنققق
شماش نگاه نمینردم و بمش نگابمو میدردیدم اما اون با بمون  ستقیگ تون م

 لبخند مسخره ی رول*ب*ش رل رده بود بهگقق
 بلخره اون ننددیقه ی عشاب آور تموم شد و اومدیگ نشستیگق

یح بچه با اعترا  کردن که ارین باری مستتخره هوشتتشتتون اومده اما من ترج
 میدادم با شخص شخیصه دن بیلزرین بر*ق*صگ جای این پسرلبخندژکوندیه

  دن بیلزرین این وس  نیناره بودب(
به برحال مسخره باریاشون که تموم شد  یه آبنک اشاشتن تابرکی با عشقش 

 بر*ق*صه و ماک و موک و کادو مادو رد و بدل کنهق
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 دنشقققهودمو نسبوندم به بردیا و دستمو انداهتگ دور ار
 تو نشای بگ هیره شده بودیگ و با ریتگ آبنک هودمونو تنون میدادیگق

 آوینقق-آروم دم اوشگ افت
 جونگب!-
 دوست دارمق-

 منو بیشتر یا رپوب!-با لبخند جواب دادم
 یه تارموتو نمیدم به کل ریتماقققبه-ل*ب*شو به الله ی اوشگ نسبوند و افت

 کل ملودیاققق!
صو ستگ تا بیچ ت شامو ب ساس هوب ن یری نتونه مزاحگ مزه مزه کردن این اح

 ریر ربون یل*ب*م بشهق
ضیح داد که با  سری  بهگ تو شمارش معنوس و بردیا  شروع کردن به  بچه با 
سه ی بر کی طوالنی  سن و ب*و* سیدن به عدد یک جفتاباید بمو بب*و* ر

 ترباشه عشقشون پایدارترهق
 سری تنون دادم و ل*ب*مو با ربون تر کردمق

هانی م تاب رکوردای ج نه تو ک یا رو در این رمی اه آوینگ استتگ هودمو برد ن ا
 اینس ثبت میننگق

 ب*و*سه مون شروع شدق
یخورده ار آذین هجالت مینشتتیدم اما بافنر این که اونگ االن با دکتر ماک و 

 موک راه انداهته بیخیال شرم و حیاشدمق



 361 یاشتباه کردم اشتباه کرد

فت نان ا قه نی حدود پنج دیی عد ار  با ب-بلخره ب با ستتتهقققآوین و هب 
 بردیااااوووووققققبسه کندین بموققاوکی فهمیدیگ عشم شما پایدارتره!

 سری  به هودمون اومدیگ و ار بگ جداشدیگق
 بمه اونایی که کگ اورده بودن داشتن ماروتماشا مینردن و دست میزدنق

 هجالتزده لبخندی ردم و سرمو انداهتگ پایینق
 کت دراورد داد بهگقبردیا ب*غ*لگ کرد و ار تو جیبش یه پا

 با کنجناویه تموم بارش کردمق
 بلی  بواپیما بود!

نمدونتو ببند که آهر بفته  یه ستتفر -ستترمو آوردم باال نگاش کردم که افت
 نهارروره به کیش داریگققق

 دوتاییقق-بعد نشمنی رد و اضافه کرد
 جیغ حفیفی ردم و پریدم ب*غ*لشققق

 تموم نشده تورای وایساقق-
ار اوشه ی سالن جایی که بچه با کادوباشونو اشاشته بودن یه جعبه بعد رفت 

 برداشت اورد و داد دستگق
 بارش کردمق

سیدم و ارش  شو ب*و* شگل بود اون شنالتای یلبیه هو سک و  توش پره عرو
 تشنرکردمق

 کادوی منگ تا یه رب  دیگه میرسهقققالبتهققق-بعد دم اوشش افتگ
 یخورده درد داره با!

 اهیلی منحرفی به هد-یون نگام کرد که ردم تو باروش و افتگمتعجب و شی
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 یهقهه ای رد و بابگ مشغول تماشای کادودادن بقیه ی جفتا به بگ شدیگق
 نند دیقه ی بعد شینا رنک رد به اوشی آذین و افت جلوی درهق

 سری  رفتگ کنارش و افتگ بهش بگو سه نننهق
 قبعد پیچیدم رفتگ دم در و درو براش بارکردم

ست برنزه و موبای  سبتایدبلند با پو ساده بودم که یه دهترن جلوی در واحد وای
 بلوند ار آسانسور درومد

 سالم آوین شماییب-
 سالم عزیزم بله بیا توق-

 بابگ دست دادیگ و سفارشای الرمو بهش کردم و رفتیگ داهلق
 بچه با بنور داشتن کادو رد و بدل مینردنق

 هب هبقققاینگ کادوی من!-به جم  افتگتن صدامو بردم باال و رو 
 بمه متعجب به سرتاپای شینانگاه مینردن

آهه عجیب بود که یه دهتر بخواد یه دهتر دیگه رو به عنوان کادوی ولنتاین به 
 دوس پسرش بده!

 بردیا جلو اومد و با دست اشاره کرد که جریان نیهب
 هندمو هوردم و به شینا نگاه کردم

 جان دعوتگ کرده اسماتونو رو باروی بگ تتوکنگقمن تتوکارمققآوین -
بمه با بگ ینصتتدا اووووووووویی افتن و بردیا نفس راحتی کشتتید و به شتتینا 

 هوش آمد افتق
 پس این بود کادویی که درد دارهب!-بعد اومدکنارمن وایساد و آروم افت
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 نیه نننه واین فک کردی کهقق-هندیدم و افتگ
 ردمق و به جای بقیه ی حرفگ یهقهه

 شینام رفت پیش آذین تا بعده مهمونی کارشو شروع کنهق
بچه با ستترارم عنس ارفتن بودن منو بردیام بهشتتون پیوستتتیگ و نندتا عنس 

 توپ ارفتیگق
 بقیه ی مهمونیگ با الو ترکوندنای بچه با و ر*ق*د و این داستانا اششتقق

 قشروع کنه به محض این که مهمونا رفتن شیناوسایلشو آماده کردتا کارشو
اول رفت سراغ بردیا و ارش پرسید که کجای باروش تتو رو پیاده کنه اونگ افت 

 که نمیخواد رو باروش باشه و ریراستخون تریوه شو پیشنهاد دادق
من و آذین داشتیگ تماشا مینردیگ امیر و آتنا و بیت و شایانگ داشتن بابگ حر  

 میزدنق
 صورتی که بردیا افت براش تتو کردق شینا با ررافته تموم اسگ منو به بمون

 هیلی یشنک شده بودقققبگ من راضی بودم بگ هودش!
 بردیا پاشد و من رفتگ به جاش نشستگ

 من ترجیح میدادم تتو رو باروم باشه و شینام موافم بودق
 شروع کردققینمی درد داشت اما میشد تحمل کردققق

 کارش ریادطول ننشیدق
شغول بود شد  تو طول مدتیگ که م شت نگاه کنگ و ویتی بالبخندافت تموم  نشا

 سری  نگامودوهتگ به بارومق
 یه هورده یرمز بود و میسوهت اما انصافا هیلی تمیز و رریف کارکرده بودق
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شدقققارش  سایلش  شغول جم  کردن و شنرکردم و اونگ م ضی ارش ت کامال را
 شماره کار  ارفتگ که پول تتورو بریزمق

کردن منگ داشتتتگ میرفتگ حاضتترشتتگ که آذین اومد  کگ کگ بچه با عزم رفتن
 هب آجی مرایب هود  باشقققکاری نداریب-افت

 نرا هدافظی!!!!!!ببببب-بانشای وریلمبیده افتگ
فت ندر منگلی بهگ کرد و ا یل ا عا گاه  گه نمیخوای امشتتتب پیش -ن م

 بردیابمونیب!هودش االن افت به من!
 مود کردم که منگ میدونستگقتاره دوراریگ افتاد داستان نیه و جوری وان

 اباققاره اره حواسگ نبودق-
 هیلی هب پس من رفتگقفردا رود برارد دیگه منگ تنهام-

 نشگ رو نش و نال بمشیره-باباش دست دادم و افتگ
بهگ نشتتمنی رد و با افتن یه هوش بگشره"دستتت تو دستتت دکتر ار بقیه م 

 هدافظی کرد و رفتق
واستته دور دوره شتتبونه و امیروآتنام که یه پارتیه  دو دیقه بعد شتتایان و بیتگ رفتن

 دیگه دعو  بودن هدافظی کردن و مارو تنها اشاشتنق
 حاال فق  من مونده بودم و بردیا!

ستی کردم و افتگ شد ورمااااار ای م-اومدنزدینگق یبل این که حرفی بزنه من پی
 هوب آذینو پیچوندیقققنرا به هودم نگفتی ایال هبرداشته باشگب!

 اومگ سورپرایزبود دیگهق-ب*غ*لگ کرد و افت
 مگه هوشال نشدیب!
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 سری به معنای اره تنون دادم و یه اوبوم افتگق
 هب االن نی میچسبهب!-هندید و افت

 این که تو یه کادوی دیگه بگ بدی ;(-
 نه کادوییب!-نشاشو به معنای فنرکردن ریزکرد و افت
 و اینجوری نننننننننشات-دستمو انداهتگ دوراردنش و باجیغ افتگ

 عه نراب!بب-
 دلگ یه جوری میشه-

 هب حاال بگو نه کادوییب!-یهقهه ای رد و افت
 برام بخون-تونشاش نگاه کردم و افتگ
 نی بخونگب! -لبخندهوشگلی رد و افت

 برنی دوس داریقققفق  بخونق-
 بردیا شروع کردققق

 :کاشققق
 اینجا بودیو و من

 نصفه و نیمه 
 نبودمققق

 نفست
 میپیچیدتو اوشگققق

 این یلب صدا  نمیزد اینقدر
 بر  و بارون نمیتونن

 منو ارتودور کنن
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 صدسال توی راه موندن
 یه لحظه س ویتی باتوام

 دنیارو بگ بدن میگگ نمیخام ااه یه وک تو نباشی توش
 مواربشگ این که بین منوتوعه نمیشارم یه هراشی روش بیوفته

 سته میشن""""""دیدی آدما ار بمدیگه نقدروده
 میخام نشه نه میخام نشه نه میخام

 بمیشه بمونه
 برویین منی تو

 داری االن ینو یه وک نری تو
 ندی بگ اون حس غریبو

 """"نون برمیگردی ولی میگگ که دیره میرم و میرم دیگه بر نمیگردم"""""
 بقیشو هودم ادامه دادم:

 بر  و بارون نمیتونن
 منو ار تو دور کنن

 راه موندنصدسال تویه 
 یه لحظه س ویتی باتوامققق

 لبایی که رو ل*ب*م یرار ارفت مجال ادامه دادنو بهگ ندادقققق
نیزریادی ار حس اونشتتبمون یادم نیستتت و حتی نمیدونگ نی باعث شتتد به 

 هودمون اجاره بدیگ که رابیمونو ار اونچه که بمیشه بود جلوتر ببریگققق
 ونگ بگگ ار کاراون شبگ پشیمونگ یا نه!و حتی اینگ نمیدونگ که آیا االن میت
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 ارنه اونقدرام پیش نرفته بودیگ که یضیه بیخ پیداکنه اماقققق
#### 

 امرور روریه که ار بیمارستان مرهص میشگقققق
دلگ یه دوش آبگرم و یه فنجون نای و یه اپ و افت دوستتتانه میخواد بنابراین 

 ونهقار آرتا هوابش میننگ که بیاد نندساعتی پیشگ بم
 اونگ بی حر  یبول میننهقق

 بنور ارم ناراحته ولی یصد ندارم بشارم دیگه بحبی درمورد اششته پیش بیادق
 بسهققق

 دیگه بسهققق
نه  نه یرد میخورمققق به در و دیوار میزنگقق نه  یه میننگققق نه ار گه  دی

 لبخندمصنوعی میارم رو ل*ب*مققق
ست نه اتفایای صمیگ ارفتگ رندای کنگقققمهگ نی شته افتادهقمهت گ اینه ی تو اش

عد ار ستترم بیرون  مه نیزو مرور کنگ و ب گه ب بار دی یه  که من میخوام 
 بریزمشونقققق!

 بمه ی اتفایاققق
 حرفاققق

 تصویراققق
 یادااریاقققق

 آبنگاقققق
 کادوباققق

 و برنیزی که به اششته مربوب میشهقق
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شگ یه آدم آرهقققمن بارنده ی این باری نیستگ بعدار مرور بمه ی  ستانا می این دا
 دیگهققق

 نمیدونگ نقدیراره طول بنشهققق
 یک بفتهقققدوبفتهقققیا نهایتا ینماهققق

 ولی بعداراون یه رندای جدیدوشروع میننگق
## 

درحالینه ریرنشی دارم آرتا رو میپاعگ با دست سالمگ استنانای نایو میشارم 
 تو سینیققق

 به هودش مبلبه! حرکاتش یه مقدار عصبیه اما مشخصه که
 سینی رو میشارم جلوش یه استنان برمیداره و میشاره رو میزه جلوی پاشققق

 شنال ققبدو دستگ آیقققق-محتاطانه نگاش میننگ
 بدون این که نگام کنه یه شنالتگ برمیداره و میشاره ب*غ*ل استنانشق

 نفس عمیقی مینشگ و رو مبله روبروش میشینگق
 یننهقققسیگاری درمیاره و روشنش م

 جرعت ندارم بش بگگ ینیگ به من بدهقق
نمیدونگ نرا بمه فنر میننن من برویت ستتیگارمینشتتگ لزوما ینی اعصتتابگ 

 هیه!
 اابیگ بی دلیل و ار روی عاد  این کارو میننگ هب!

 یاده حرفه بردیا میوفتگ"بادهترای سیگاری حال نمیننگ" 
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به حضتتورآرتا رم آره الگ -زمه میننگپورهندی میاد رو ل*ب*م و بی توجه 
 هب نبودی منگ دیگه صا  رفتگ تو دیوارققققجاتوار  هب سیگار!

 دستامو مشت میننگ تا ار پر  شدن به اششته جلوایری کنگق
"االن ویتش نیس آوین هببببعدا میتونی مفصل راج  به این یضیه فنر کنی 

 االن نهقققآفرین دهتر" 
پر  شتتدن حواستتگ رو به آرتا با تلقین هودمو ریلنس میننگ و صتترفا برای 

 به امیر که نیزی درمورد این موضوع نگفتیب-میگگ
 هیلی کارهوبی کردیققققققحاال برم پیش بمه م جاربزنگققق!-با طعنه میگه

 میدونستگ عایل تر ارین حرفاستقق
یک  به ل*ب*م نزد یدارم و  برم نانمو  جاش استتتت به  یدم و  جوابی نم

میومدقققنای مونده و سرد طعگ نای میننگقققبیچویت ار نای سرد هوشگ ن
داغ و لب سورو نمیده و بمیشه برام یادآور نیزاییه که مبل یبل نمیشهقققحسایی 

 که دیگه برنمیگردهققق
 پوفی میننگقققق

 این رورا بمه ی نیزارو النی به بگ رب  میدمققق
 آهه نای سرد نه دهلی داره به داستان رندایه من!

 نگابی به آرتا میننگق
نیشتتشتتشقققاینو آوردیگ مارو ار تنهایی دراره مبالقققبدتر حوصتتله ی آدمو 

 سرمیبرهقق
 آر ب-با لحن مظلومی روبهش میگگ
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نمیتونه ار اومدن لبخند محوی که بخاطر مخفف کردن استتمش توستتیه منه 
 بومب-جلوایری کنه اما بمچنان با حفظ موض  میگه

 نیزی بگگ بهتققق یه دیقه مهربون شو میخوام یه-بابمون لحن میگگ
 بگو میشنومق-

 تامهربون نشی نچق-تخس میگگ
 بگو-نانار تک هنده ای میننه و میگه

 هنده ی رورکی نه-بهونه ایر میگگ
اال آباااا ح -هگ میشه شنالتشو برمیداره پر  کنه طرفگ که یهقهه رنون میگگ

 شدق
-گگیاونگ میخنده و من که وضتتعیتو ستتفید میبینگ میرم نزدینش میشتتینگ و م

 هب میدونی نیه آرتابمن یه تصمیمی ارفتگق
یدم مه م ندارم و ادا فه ی منتظرش می یا به ی گابی  خام عوض -نیگ ن می

 شگقققینیقققنجوری بگگ!!میخام ارین فارادربیام بیرون!
 و بعد تموم یوالیی که به هودم دادمو براش دونه دونه میگگق

 قققم ابروش باال میپرهتوکل تایگ حر  ردنگ متفنر نگام میننه و بعضی جابا
 حرفگ که تموم میشه هیره میشگ بهش تا عنس العملشو ببینگق

 مشخصه حرفام هیلی روش تاثیراشاشتهقققق
 هبقققباید ثابت کنی!-با ینگ منث میگه

 نگابی به نهره ی مرمورش میننگق
 نجوریب!-مشنوک میگگ
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شم شنالتش ورمیره  شتیه مبل و درحالینه با کاغش  شمرده ردتنیه میده به پ ه 
 وارد یه رابیه ی جدید میشی!!!!!!-میگه

 جامیخورم اما هودمو نمیبارمق
 معلومه شمشیرو ا رو بسته و تاار درستی تزام میمئن نشه ولگ نمیننهق

 باکیبب!-با اعتماد به نفس میگگ
 برکی هود  دوست داشته باشیقق-بی یید شونه ای باال مینداره و میگه

 اومقققهب فعال شخص هاصی-بنابراین میگگ حس میننگ میتونگ بپیچونمش
 مدنظرم نیسقققینی کهققققکسیو دوست ندارمقاما تو فنرش بستگققبزودی!

 عنس العملش واسگ غیرمنتظره س!
 با هودم رل میزنیققققققققق!-

#### 
 فردای اون رور با یه حس عجیب ار هواب پاشدمققق

 یه حس مالنیت هیلی هیلی ریاد نسبت به بردیا!
که ار اون تایگ به بعد حتی به صتتمیمی شتتدنش با دوستتتای مشکرشتتگ  جوری

 حسودیگ میشدق
## 

 نمدون بسته و حاضروآماده جلوی در وایساده بودم منتظربردیاق
بنو بنگه این بودم که مامان نیوری راضتی شتد و نمیتونستتگ تا این حدنفوذ 

 آذینو روش درک کنگق
س ست به د شبختانه بمه نی د سفرمون اما به برحال هو ت بگ داده بود که 

 اوکی شه و من اینو مدیون آذین بودمق
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اویا یبله دوربمی بردیا باباش صتتحبت کرده بود تا ار راضتتی شتتدن مامان 
میمئن بشتته و اونگ بابرترفندی که بود مغز مامانو شتتستتتشتتو میده و بقیه ی 

 داستانق
اشیا  هاپتیمای سفید بردیا اردور بهگ نشمک رد تشخیص داشتا!جان بخشی ب

'-)' 
 جلوم ترمز ارفت وپیاده شد تا نمدونمو بشاره صندوقق
 نگابی به داهل ماشین انداهتگ که آه ار نهادم بلند شدق

 هدای من پسرلبخندژکوندیه اینجا نی میخواستب
سالم  سری به معنی  سته بود  ش بمین که اومدم اربردیا بپرسگ نینان که عقب ن

 بهگ تنون دادق
 بود! ینی الل بود( آرتاعه که کال یلقلی

 نفسموباحرد فو  کردم و جواب سالم نینانو دادمق
 بردیا درصندویو بست ویبل اراین که فرصت افتن نیزیوپیداکنگ سوار شدق

 نانار درعقب ماشینو بارکردم و با یه سالم کوتاه نشستگق
پس اردن آرتا انگارداشتتتت بابام حر  میزد و میگف یه اف ارای بخوابون 

 رومق
و لعنت کردم و ضتتمن این که هندمو میخوردم با فنر این که تافرودااه شتتییون

ست هودمو آروم کردم و نگامو دوهتگ به آینه تا نگاه بردیا رو  شتر بابامون نی بی
 شنارکنگق

 نندثانیه بعد متوجهگ شد و یه نشمک تحویلگ دادق



 373 یاشتباه کردم اشتباه کرد

ت البقیه ی راه باحر  ردنای آرتا و بردیاو نینان بابگ که من اصتتال توش ده
 نداشتگ طی شدق

دم فرودااه منتظر بودم این دوتا ارمون هدافظی کنن و ماشتتینووردارن برن که 
 دیدم بعله!

 آیاآرتا نمدونشونو ار صندوق دراوردنق
 آیامنو میگیقققق

 بادم هالی شد اصالققق
 اون لحظه میل شدیدی به جویدن هرهره ی بردیا داشتگق 

ر بردیاارفت بعد ارمون حدافظی میون حرد هوردنای من نینان ستتو یچو ا
 کرد و رفتق

 ار حرد افتاده بودم به جون ل*ب*م و بی پوستشو با دندون مینندمق
 رفتیگ نشستیگ تا این رن صداملوسه شماره پروار و این داستانارو اعالم کنهق

ریرنشمی نگابی به آرتاعه کردمقمشغول صحبت با بردیابود و یه جوره مسخره 
 نادیده میگرفتقای وجودمنو 

 کال فارشو درک نمینردم!
 رفتیگ نمدونارو تحویل دادیگ و ینگ بعد سواربواپیماشدیگق

 هیره شده بودم به یارومهمانداره وبی بد  داشتگ به حرفاش اوش میدادمق
 ار شنیدن صدای این پسره هیلی بهتربودق

 اونگ داشت مخ بردیا رو تیلیت مینردق
 ش نداشتگ انگار که بووم بود!!!نمیدونگ نرا کال حس هوبی به
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پوفی کردم و برای هالصی اراین فنرا بدفونمو اشاشتگ اوشگ وآبنک نون که 
 دیوونتگ ردباری رو پلی کردمق

 نون که دیوونتگققق
 براردققق

 نون که دیوونتگقققصبرکنقق
 میخوام بارم بیایقق

 توروبارم میخوامقققصبرکنقق
 دیوونتگ برارد!نون که دیوونتگقققصبرکنقققنون که 

### 
 اردنبند توی اردنمو لمس میننگق

 بمونیه که بردیا برای اولین باربهگ کادو دادشققق
 تا نندرور دیگه باید بااینگ هدافظی کنگق

 بنور تو بهت حر  آرتامق
 این که بهگ افت با هودم" رل میزنی!
 نیورممننه آرتا این حرفو رده باشهب

ی با  مد   باور کنگ تموم این  که ینی  یا این  گاه مینردهب گه بهگ ن ه نشتتگ دی
 حرفش صرفابرای این بوده که منو امتحان کنهب!

 نمیدونگققق
 ایجه ایجگق

 حاالنظرهود  درموردآرتانیهب!-یه صدای موذی ار درونگ میگه
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هوب  یه دوستتتت  جز  یزی  ن تارو  یت آر چو ی ب من  ظرب ن کدوم  ظرب! ن
 ندیدمقققحاالنیورمیتونگ اونو جایگزین بردیاکنگب

 بو ققققنرا اسگ لعنتیش ار ربونگ نمیوفتهب
 رو اینگ بایدکارکنگقققدونه دونهققق!-باوسواس پیش هودم تنرار میننگ

گاه  یا حتی دوس پستترم ن به نشتتگ عشتتقگققق به آرتا  عا نمیتونگ  ولی من وای
کنگقاما،باید بهش ثابت کنگ که حرفام راستتت بوده و تصتتمیمگ جدیهقققپس 

شیمو برمید سند باکمی دودلی او سیجو  ارم و تایپ میننگ:یبول!و نامیمئن م
 میننگقققق

 توکل تایگ سفر این آرتاعه رو نرو من بودق
شو بگیرم و  شتگ حال ست دا شگ اما یه جورایی دو البته نه این که ارش متنفربا

 پورشو به هاک بمالگق
 نخ سورن این که بردیام هیلی هاطرشو میخواست و باباش اوکی بودق

 ه بگ ردنی اششت و ماباکلی هاطره براشتیگ تهرانقسه رور تو نشگ ب
 کمتر ار یه بفته ی دیگه مراسگ عقدآذین بودققق

 البته یرارنبود جشن بگیریگق
سنده  ساده ب سگ  سال بابا بنور درنیومده بود و ماباید به یه مرا نون به برحال 

 مینردیگق
### 

 نگابی به مامان انداهتگق
 هیلی هوشگل شده بودق

 د آرایش الیت و لباس و مدل موی ساده ش جشاب بودقحتی با وجو
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 صدای رنک اوشی منو ار فنرکردن به تیپ مامان دراوردق
دستتتبند نقرمو ستتری  انداهتگ دستتتمو ار اتاق اومدم بیرون و دایره ی ستتبزو به 

 سمت راست کشیدمق
 جونگب-

 نی شد دارین میاینب-بردیا
 اره دیگه حاضرشدیگق-
 اوکی بیبی فعالق-

 نی افتگ و اوشیو یی  کردمقفعال
 نه کوتاه!

 شونه ای باال انداهتگ و رفتگ تو اتاق پیش آذینق
 داشت شالشو سر مینردق

 لبخندی ردم و براندارش کردمقق
 تیپش کال سفید میتی بودولی هیلی جیگرشده بودق

 ینگ رفتگ جلو و با دیدن لنزآبی توی نشمش اهمام توبگ رفتق
 ا مگه رنک نشگ هود  نشهب!اون المصبو درار دیگه باب-

 حرد نخو پوستت هراب میشه دیگه بردیا نمیگیرتتق-هندید و افت
 درارشق-با لجباری افتگ

 االن بده!-ریز هندید و افت
جوووون که قققنت میستتوره من بیجده ستتالمه ولی اوشتته دهیا تا بیس پنج -

 بامنهب!
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 نقاومدم بیرو یوطی کرم پودرو برداشت پر  کنه سمتگ که دررفتگ و ار اتاق
 ویتی درومد دیدم لنزاشو برداشتهققق

عستتلی نشتتماش هیلی معصتتوم ترش مینرد!دالرامگ ب*غ*لش بودقققبا اون 
 لباس ینسره ی صورتیش هیلی نارشده بود پدرسوهته!

ار فنر این که یراره ار پیشمون برن نشام پرشد ولی نشاشتگ اشنگ بریزه نون 
 اندمیخورد به آرایشگق

 ونهارتایی رفتیگ بیرونق مامانگ اومد
 حین کفش پوشیدن مدارکو یادآوری کردم که افتن بمه نی تنمیلهق

 تو طول راه بمش حسگ تغییرمینرد یه دیقه هوشحالیقققیه دیقه دلتنگیققق
 بلخره رسیدیگ دم محضر و پیاده شدیگق

 آذین هودش ار دکترهواسته بود جدا جدا بیایگ نمیدونگ نرا!
 پرسی کردیگ و رفتیگ داهلقبابگ سالم و احوال 

جلوی مامان نشتتتد ریاد بابردیا ارم بگیرمقق آذین یه نیزایی بهش افته بود و 
 اونگ ار ماجراهبرداشت اماهب بهرحال نمیشد که مبل بمیشه باشگق

سگ بهادر اومده  صمیمی دکتر به ا ستای  ار طر  دوماد فق  بردیا و ینی ار دو
 سولمار که بعدا به جمعمون پیوستق بودن و ار سمت مام که من و مامان و

 درکل بمه نی هیلی ساده داشت برازارمیشد ولی هب نه اشنالی داشتب!
شت به تجملی که  شه ارجحیت دا شبختی با سادای هو شت این  ااریراربود پ

 پشتش اهتال  و کدور  و آهرشگ جداییه!
یلگ ا وکدوشتتیزه ی منرمهقققهانوم آذین بدایتیققبرای بارستتوم تنرار میننگققآی

شتتمارا با مهر و صتتتداق یک جلد کالم الله مجید یک جام آینه و یک روج 
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سنه ی تمام بهارآرادی به عقد و نناح جناب  صدونهارده  شمعدان و تعداد 
 آیای بهمن حاتمی دربیاورمب

 آذین یرآنو بست و لب بار کرد
 با اجاره ی پدرمرحومگ و مادروهوابره عزیزمققققبلهق-

 ریخت رو اونه مق اشنگ راشو ارفت و
 اول ار بمه مامان رفت ب*غ*لش کرد و ماک و ب*و*سهق

بعدم من و آهرار بمه م ستتولمار فیلمو یی  کرد و اومد با آذین فارماک و موک 
 ارفتق

 بردیا و بهادرم دکترو ب*غ*ل کردن و بهش تبریک افتنق
 بابا ولشون کنین حلقه رد و بدل کنن دبهههققق

ند گار دکتر فنرمو هو قه ی  ان قه رو دراورد و حل به ی حل نون ار جیبش جع
 توشو برداشت تا دست آذین کنهق

 سولمار داشت با وبنمش فیلگ میگرفتق
ست ردیگ و آذینگ حلقه ی دکترو دراورد  شت آذین بمه د با رفتن حلقه توی انگ

 و دستش کردق
 هب حاالباید میرفتن واسه تخیلی ترین یسمت عقد ینی بمون امضا!

ارین دوتا ربون بسته امضاارفتن که من به شخصه شک کردم که این ینی انقد 
 عقدنامه س یا یرارداد الستان و ترکمنچای:|

هالصتته که بعد بزارجور بدبختی این دوتابلدرنین عاشتتم مال بگ شتتدن و 
 عایبت اون بمه دوییدن هتگ به هیرشدق
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 من رودتر ار بمه ار محضربیرون اومدم و بردیام پشت سرم درومدق
 مبارکه هانومق-

 مبارک صاحبشققایشاال یسمت شمام بشهق-لبخندی ردم و افتگ
 بابگ ایشاال!-نشمنی رد و افت

 اومدن مامان اینا مان  جواب دادنگ شدق
 بعده محضررفتیگ رستوران تانابارومهمون دکی باشیگق

شک و هالی  شگ یه دوربمی کونیک تو هونه ی دکتر ارفتن تا هیلیگ ه شب و 
 نباشهق

شده  ارون شتب به بعد آذین ویت بیشتتری رو بادکترمیگشروند و بمین باعث 
 بود که من تنهاترشگق

 واسه پرکردن تایممگ یا هودمو با دالرام سرارم مینردم یا میرفتگ پیش بردیاقق
 که البته بمیشه م تو اونجورموای  مجبور به تحمل آرتا میشدمق

ولی علت اومدنش بنور برام  نمیدونستتتگ نرا نمیرهب!اویا یبل ارون دوبی بوده
 مشخص نبود و اینیورم که ار روابر امر پیدابود نمیخواست فعال بره!

 بردیاو امیرشروع کرده بودن باآرتا کارکردن رو یه تنستی که ترکش کننق
 منگ برهال  میلگ یه تینه ار کورسشو باید میخوندمقق

شته بااه به هاطر بردیا نبود عمرا یبول مینردم با آرتا ترک  شترکی دا شگ ولی م ا
 هب بردیا اینو ارم هواسته بود و ناره ی دیگه ای نداشتگق

### 
تو استدیو نشسته بودیگ تا فرفری رو رینورد کنیگ فرفری اسگ آبنگشه( آرتارفته 

 بود پشت ماینروفون و منتظر اشاره ی امیر بود که بخونهق
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 با بشنن امیرشروع کردق
 صدای آرتا برامون پخش شدقبردیا هگ شد دکمه ای رو رد و 

 میادایر میده بیزا بوش بده  
 منگ میترکونمش انگا جوش رده

 دافی واسه ی امضا ب*و*س نده ااه میشه 
 اونو بنن ققق دوستمه

 دوستمهقق
 دوستمهقق

 بنسمون بدهقق!بنسمون بده!
 مابا دوعه شب بفته صبمونه

 تورور میزنی نشت بار تا بفت صب بمونه
 لفظ نیا النی تو ترکا  واسه ی ما "

 نون قققق نی اصن حر  تویدونه"
 دیگگ پرننن التیشو داش 

 سرشو میگیرم و میمالگ به دافیت و 
 با قققق

 رنک میزنگ میگگ فاطیو راش نده نون درده ولی فم پایینو ققق ردهق
 به قققق اصن جنک داری به درک

 این دفگ ققق بگی میشی با پنج تادیگه طر 
 دادی که ورق شدی یه موادیه پلشت رد
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 که بول ققق کبیف لش دسمالیه شهرن کهققق پانیدم انقد سانسورکردم =|| (
 بار(3/4نه نه نگو بنس ما بده 

 نون بنس ما بدهقق
 اینجا یه تینه ی هیلی کونیک بردیا داشت که اشاشتن آهرسر ضبیش کننقق

 آرتا ورسشو ادامه داد:
 شک ننن میخوره تیمگ تیمتو

 ببین کی ردیه
 شل بگیری میبرمت سری به منفیه دو

میگگ ببندینش ل*ک*  کف رمین بدش سری ا رو  رد میشگ عین یه وحشیه 
 هل

 میدم ققق به دوربین
 من و ساک پول اارمیدم توشهر

 بلی کوپتر رومه
 آرتابایداالن بره رود یه ققققبننه و لعنتیو بره اوله هونه

 ترکوند  هوبه
 آرتا امیرجاشو داد به بردیا و هودش رفت پشت ماینروفونقباتموم شدن ورس 
 آرتام اومد نشستق

دییقا روبروم بود و منگ داشتتتگ یه تینه ار ورس امیرو درحالینه بهش رل رده 
 بودم میخوندمق

 :اسنل قققق هز بدتیریپ نه فنری کردی میای دس به من میدی
 بدی نی! شبا میزنی رو عنس من فیریک به بمه میگی رفیقمه بچه
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 یهودیدم یرمزشدقق
 باباقققحقته

 ایول حال کردمق
بمین که امیردرومد لبخند پیرورمندانه ای به آرتاردم و رفتگ پشتتت ماینروفون 

 به بهترین نحو تینه ی هودمو هوندمق
 آهره بمه م واسه بردیا رو ارفتن و تمومق

 باید دید بعده مینس و مستر نی ارش درمیاد!
 فرفری!!!!
 استقبال هوبی شدققق ار فرفری

صدای تک آرتا و  ستگ اننار کنگ که  صافنگ نمیتون شتگ و ان سش دا هودمگ دو
 تنست باحالی که نوشته بود باعث محبوبیت فرفری شده بودق

کارکردن رو صتتدامو ار ستترارفته بودم و ار یه طرفگ تو تغییردیزاین هونه و هونه 
 تنونی به مامان کمک مینردمق

 ورود من به اروه میگششتقدییقا یه سال ار 
ساال پرماجراتر و بهتربود و با به یاد اوردن هاطره  سال آهر رندایگ ار بمه  این 
بای این مدتمون نه بابردیا نه با بقیه بنس اروه لبخند عمیقی رو ل*ب*م 

 مینشستق
### 

 اون رورا مهمترین دغدغه م وجود آرتا بودق
 نیزی که حاال نیارمهققق
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شه ولی من به وجود آرتا تورندایگ نیار دارم و میترسگ شاید این هودهوا بانه با
 ااه اون نباشه نتونگ ادامه این رابو برمق

 باروشن شدن صفحه ی اوشی نگامو ار  پارکت برمیدارمققق
 ینی نی میتونه افته باشهب

 تیریپ الو نزنه دیگه روم نشه توروش نگاکنگب!
 بلخره جرعت پیدامیننگ که پیامشو بارکنگق

 نفسی ار سر راحتی مینشگق
و یه بار دیگه جملشتتو میخونگ:اوکی فردا میام دنبالت بریگ بیشتتتردرموردش 

 حر  بزنیگق
 جواب دیگه ای نمیدمقققاوشیو هاموش میننگ و میشارم یه اوشهق

 باید برم سرویت هاطراتگققق
 برنی رودتر مرورکردنشون تموم شه به نفعمهق

### 
 داشتقکل کالی منو آرتا ادامه 

البته ینگ جنبه ی پنهونی داشت و دورار نشگ بقیه حال بمو میگرفتیگقدرست 
 نبود بمه بفهمن مابابگ بدیگ که!

 بی ار من دیس و ار آرتا دیس بکققق
اابی انقد رو اعصتتابگ میرفت که ار ترفندای بچگونه واستته اذیتش استتتفاده 

 0_0اسپری کردممینردم مبال یه بار یه یوطی حشره کشو رو لباسای مارکش 
 درسته هودم سردرد ارفتگ ولی بیچویت اون رورو یادم نمیرهققق!

 بردیاااااااا-
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نده  که ار ه اار میگرفتگ  نه ل*ب*مو  فت و منگ درحالی یا بومی بهش ا برد
 نپانگ کاناالی تی وی رو باال پایین مینردمق

سک این سونرامیخ-آرتا ار اتاق بردیا اومد بیرون و شروع کرد داد و بیداد کردن
 کش بزنین یه هبر نمیدین ادم لباساشو بردارهبااااابههه

 تو سوسک کش ردیب!-بردیا نگاه امیرکرد و افت
 امیرم ار بمه جا بیخبر متعجب افت نه!

 *-*اراوشای آرتا دود میزدبیرون 
 پ نرا این لباسای وامونده ی من بوی سوسک کش میدنننننننبب!-

کنگ مشنل ار ادکلنت باشهقققدنبال عیر سه آرتا فک -هونسرد و ریلنس افتگ
 بزارتومنی ای بمین میشه دیگهقق!

 نگاه مشنوکی بهگ انداهت و رفت تو اتاق و دوباره براشتققق
شون  صبی نبودققبلنه یه لبخند کجنی و موریانه رو ل*ب*ش بود که ن دیگه ع

 میداد یا بک داده یا توفنرشه!
 هداروشنر یادش رفت دیگهق یه کگ اششت دیدم هبری نشد منگ افتگ هو

پاشتتدم رفتگ آشتتپزهونه و بعده ینگ نرهیدن دور هودم تصتتمیگ ارفتگ عدس 
 پلو درست کنگق

 بردییییب-ار تو آشپزهونه باصدای بلندافتگ
 جونگب-سرشو براردوندسمتگ و افت

 عدس پلو دوس داریبب-
 اره عزیزمق-
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 با کشمش یا بی کشمشب-
 بی کشمشق-هندید و افت

رستتیدمقققاون افت براش فریی نمیننه ولی ا یصتتتد ارتا رو به تخگ ار امیرم پ
 •ق•مرغای تو یخچالمونگ حساب ننردم 

 ینی تابلو بود داره حرد میخورهق
 امیرو بردیام میخه تی وی بودن و اصن حواسشون نبودق

 حاال نوبت من بود که لبخند کجنی بزنگ:(
 عدس پلو رو با موفقیت درست کردمققق

 تجربه ی درست کردنشو داشتگ هوب شده بودقنون یبال 
 نخ سورن اون عیر دارنینش که بوش ا سر آدم میبردق

 هالصه کلی ار هودم هالییت درکردمقققرعفرون و فالن و اینا!
 میزو نیدم و بچه بارو صداکردمق

 برسه تاشونواومدن اومدن سر میز و نشستنق
 شایان هونه نبودق

شگ  ستگ برا بردیا غشا بن شت یمیخوا شو بردا شقاب ستی کرد و ب ه که آرتا پیش د
 لحظه برد پایین و هیره شد بهشق

اردنمو درار کردم ببینگ داره نینارمیننه اه افت نیزی نیستتتت و فنر کرده 
 بشقاب لنهق

 مشنوک داشتگ بهش نگاه مینردمق
 بردیام بنک بودققققآرتامهربان میشودب!ینی انقد که بیاد واسه ش غشا بنشهب!

 فتگ و توسنو  شروع کردم به هوردنقنیزی نگ
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 یهو دیدم بردی دست ار هوردن کشیدق
 نگاش کردم که دیدم رل رده به بشقابشقق

یاشتتم ننگالو  عد آروم  با ننگال ینگ غشای تو بشتتقابو اینور اونور کرد و ب
مرستتی عزیزم هیلی -اشاشتتت و جوری که ستتعی مینرد طبیعی باشتته افت

 هوشمزه بودق
یده بودم که فهم یاشتتم -یچی شتتتده افتگ من  تا نار که  عه نی شتتتد تو 

 بیشترنخوردیب!
 نه تورای هوردمققریادارسنگ نبود مرققق-

بنور جمله ی بردیا تموم نشتتده بود که آرتا بشتتقابشتتو ار جلوش برداشتتت و 
سبابه ش  صت و  ش شت  سعی کرد با انگ شو نگاه مینرد  درحالینه بادیت تو

 یچیزیو ار توش درارهق
ش شقاب اورد و افتیهو یه تار موی م ست -نیه بلند ار تو ب اوین موی  غشا در

 کردن موباتو نمیبندی بمین میشه دیگه!
 و بمون لبخند کجنیه بمیشگیشو ردق

 هدای منقققق
 بردیا ار دیدن مو تو غشا نفر  داااااااششششتتتتتق

 دندونامو روبگ سابیدم و باشرمندای ار بردیا معشر  هواستگقققق
شای آرتا برق میزد شته بود و باید منتظر یه ن ست اشا ضی رو بدنیزی د قققعو

 دیس بک یوی ار من میبود!
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اون شب امیر بی توجه به داستان موعه غشاشو هورد ولی آرتا برا این که لج منو 
 دراره با ایش و پیف ار سرمیزپاشدق

 داشتگ منفجرمیشدم ارین که نمیتونسگ به بردی بگگ بمش کار ارتابود!
 ا آوردم به مراتب بدتر ار انداهتن مو تو بشقاب بردیا بودقبالیی که سرآرت

شتتمارشتتو فرستتتادم دایرکت ینی ار فن پیجاش و افتگ آرتا هوشتتحال میشتته 
باور ننرد ولی ویتی رنک رد و صتتتدای  طرفداراش بهش رنک بزنن اونگ اول 
آرتارو شنید فهمید که راسته و کلی ار من تشنرکرد و شماره آرتارو اشاشت تو 

 ش و حرفایی که من بهش رده بودمگ ریرش نوشتقپیج
 اوشیه آرتا راباری رنک میخوردق

 داشتگ تجزیه میشدم ار هندهقق
با تعجب نندتای اولی رو جواب داد و ویتی دید ناشتتناستتن فهمید شتتمارش 

 پخش شدهقق
 حاال فق  فناش نبودن کهققق

کشتتش بیتراش و اونایی که ارین بشتتر بدشتتون میومدم رنک میزدن و فحش 
 مینردن

جوری که بعده نیگ ستتاعت مجبورشتتد اوشتتیشتتو هاموش کنه ولی بربار که 
 روشن مینرد بمون آش بودوبمون کاسهق

شدم ارین  سیگ کار  دیگه بخره و من کلی هرکیف  شد بره یه  آهرش مجبور
 که تونستگ توسه سو  ه  ثابتشو به فنابدم قق

و بیشتتتر جم  مینردم بیچی بهگ نگفت اما فهمیدم که فهمید و باید حواستتم
 نون ممنن بود فیدبنش هیلی هفن ترار دفه بای یبل باشهق
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 نندویتی اششت و آرتا بیچ عنس العملی به اون حرکت من نشون ندادقق
 تعجب کرده بودمقققاونو اینجور ارهوداششتگیاب!

به استتگ نیلوفر ریخت روبگقققالبته  بادهتری  توینی ار مهمونیای دوستتتانه 
 و صرفاواسه هوش اشرونی بابگ رابیه داشتنقق عاشم بگ نبودن

که ار راه  گه  بابرکس دی هدواین نیزام توکارشتتون نبود و  که تع ته نمونه  نااف
 میرسید تیک میزدن:/

 نیلو دهتر بدی نبود اما هب مبل بیت و آتنا نبودم باباشققق
 ولی وایعا اونو اسیوره ی صبر و پایداری میدیدمققق

 ین آرتارو تحمل کردنقواالقققکاربرکسی نبود ا
تعییال  عید ار راه رستتیدقققنون اولین عیدبابابود ماجایی نرفتیگ اماآذین و 

 دکتر با دالرام حدودا یه بفته ای رفتن ترکیهقق
ید و  بارد که واستتته دید و  مان بمونگ و ار مهمونایی  ما منگ مجبور بودم پیش 

ند پشیرایی کنگ و بشتتینگ جلوشتتون لبخ مدن  ملیح بزنگ و  اینجور نیزا میو
 باباشون تعار  تینه پاره کنگ:/

 دو بفته ی مسخره ای بودق
با بی مهمونی و اینور و اونور بود و کلی بهش هوش  چه  با ب یا  درعوض برد

 میگششتق
 منگ آدمی نبودم که فیریک بزنگ و بگگ نون من نمیام توام نباید بری و فالنق

 دم:|||و درنتیجه مجبوربودم اربیناری توهونه جلبک ببن
 واسه سیزده بدر بچه باکلی برنامه داشتنق
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بردیا رنک رد و افت توام حتما باید باشتتی یا مامانتو اوکی کن یا هودم رنک 
 بزنگ باباش بحرفگق

 ار طرفی دلگ نمیومد مامانو تنهابشارم ار طرفیگ دوس داشتگ بابچه بابرمق
 به بردیا افتگ بت هبرمیدمقق

 اومدم برم به مامان بگگ صدای رنک تلفن اومدقاوشیو یی  کردم و بمین که 
 رفتگ اوشیو جواب دادمقق

 دوست مامانگ بود و میخواست دعوتمون کنه بریگ باغشون فرداروبابگ باشیگق 
 تودلگ افدم ایوللل فرشته ی نجاتگ شدی هاله ژینوس

ااه مامان یبول مینرد باباشتتون بره منگ هیالگ راحت میشتتد و میتونستتتگ برم 
 بردی ایناپیش 

اوشیو دادم تاباهودش صحبت کنه و وایسادم بمون دورو برا که استراق سم  
 کنگق

 مامان اول ینگ تعار  کرد و اینا ولی بعد به من اشاره کرد که بریگ یا نهب!
 منگ باسر موافقتمو نشون دادم و اونگ اوکیو به هاله دادق

 ینگ دیگه حر  ردن و یی  کردنق
 -ی افتگبا لحن مامان راضی کن

 میگگقققماماااانب
 بله-
 نیزهققمیشه من فردا بادوستام برمب!-

 توام که دیگه تنها نیستی هیالگ راحتهق
 کجا باکیاب!-
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 جاشو بنو نمیدونگ بمین دور و براقق-
 با بیت و آتنا و بقیه بچه با و نیزققق

 نیزب!-منتظر افت
 بردیا!-
 پارتی که نیستب-
 یگ بزنیگ بیرونقققباشه مامیب!نهههه بابا پارتی کدومه میخوا-

سر تنون  شت و بی اون که نیزی بگه  ست رو کاناپه کنترل تی وی رو بردا ش ن
 دادق

 عاشقتگ ینیق-جیغ ردم و رفتگ سری  یه مانش کردم
 بعد پریدم تو اتایگق

 عاد  نداشتگ به مامانگ ابرار عالیه کنگ هجالت مینشیدم:|
 رنک ردم به بردیا و جریانو براش افتگق

 اونگ کلی هوشحال شد و افت احتماال میریگ ویالی ینی ار بچه باقق
 منگ که جاش برام مهگ نبود بمین که کناربردیابودم کفایت مینردق

 ننددیقه دیگه حر  ردیگ و بعد هدافظی کردیگ که بریگ بگیریگ بخوابیگق
شه و  سگ تموم می سه بفته ی دیگه مدر یبل هواب به این فنرکردم که پره پر تا 

 باید با دبیرستان هدافظی کنگ!
 واسه کننور بیج نخونده بودم بیچیییی!

 تاره میخواستگ بعده تموم شدن مدرسه شروع کنگق
 امیدیگ نداشتگقققبا دوسه ماه درس هوندن نمیشد توی  پزشنی داشته باشگق



 391 یاشتباه کردم اشتباه کرد

 فوق فویش دانشگاه آراد میاوردمققق
 اونگ ااگگگه"میاوردم!

 کردم بخوابگقبیخیال این نیزاشدم و سعی 
 به برحال جز استفاده ارین فرصت بایی مونده ناره ی دیگه ای نداشتگق

یه لحظه م شتتتک ننن!ار نشتتمنگ - ببین بردیاقققاین آبنک بمب میشتتتهقق
 بیشترسروصدا میننهق

 نش غره ای بهش رفتگق
 نون من تونشمک بودم اونجوری افتققق

رک بمبو ما برای اولین بار حاال فک کن این ت-ینمی فنر کرد و مرمور ادامه داد
 توی اولین کنسرتمون اجراکنیگققققق!

فت ا هت و  ندا هش ا ب هی  ی ف ندرستتت یل ا عا گاه  ن یا  نه -برد غو دا
 فانتزیاتگقققکنسر !:|
 ایول رد تو برجنشق

کاره ستته ستتوته اوکی -آرتا هودشتتو ار تک و تا ننداهت و حم به جانب افت
 کردنشققق

 حرفش جای تامل داشتققق
سه  سر !وا ست ویتی که تو اوجن میتونه به معنای کن سن اونگ در یه اروه کگ 
 وایعی بترکونهق

 النی نیستقققبزار جور دنک و فنک دارهق-بردیا نندثانیه فنرکرد و افت
 اونگ تویه کشور دیگهقققنچقققنمیشهققق

 حدایل االن نمیشهقق
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 تو اوکیو بده بقیه ش با منققق-
 ققبرفرضگ من بیام فالن یدر بزینه کنگق-

کلی دنک و فنک و داستتتانو پشتتت ستتربشارم،اونوک کنستترته اونی نشتته که ما 
میخوایگقققبگ پولگ به فنامیره بگ ویت و انرژی ای که میتونگ صتتر  نوشتتتن 

 نارتا تنست و رینورد دوتا آبنک کنمشونققق
فت تا مصتتمگ ا نارنفرپرس و جو -آر کهقققرفتگ ار  رو بوا حر  نمیزنگ 

 دارم میگگقکردمقققمیدونگ میشه که 
 حاال بار میل هودته فنراتو بنن ااه نشد که منگ برم با سپی اینا وننوورق

 تودلگ افتگ بری که دیگه برنگردی بیریختققق
 ولی ار یه ورم هیلی دوست داشتگ کنسر  بشاریگققق

 وایقققتهه بیجان بودققق
کال دیگه باید به هودم ستتوند وصتتل مینردم تا ویتی میرم رو استتتیج جیشتتگ 

 ریزهققققق!ن
 به هودم اومدم و ار فنرم هندم ارفتق

 بنو بیچی نشده بود من به فنر جیشگ بودم!
 بچه با دایره شده بودن واسه بیری باریق

 رفتگ کنار بردیا نشستگ که با یه تیردونشون بزنگق
 بگ بردیا پیشگ باشه بگ روبروی آرتا نیوفتگق

 دور اول افتادبه ایلیا و نینانق
 جرا قحقیقتب-نینان
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 حقیقتق-ایلیا
 توعاشم مهرناریب!-نینان یه نگاه موذی به مهرنار کرد و پرسید

 بچه با بمه ساکت شدنق
 ایلیای بدبخت کپ کرده بودققق

مهرنارم با هجالت و انتظار نگاشو بین نیک و ایلیا میچرهوندققفهمیدم با نیک 
 ه حر  بنشنقدس به ینی کرده بودن تا ار ریرربون این ربون بست

 اونگ نامردی ننرد و یاط  افت
 آره!!!!!-

 بچه با باناباوری و ذوق دست ردنقق
 مهرنارم حسابی سرک کرده بودق

شو ارفت و دوتایی  ست ساد و آروم یچی بهش افت بعد د ایلیا رفت جلوش وای
 جمعو ترک کردنق

 صحنه هیلی بندی بود بمه لبخند به لب داشتن تماشا مینردنق
 ر نه انگار که نیزی شده جابا رو عوض کرد و بیری رو نرهوندقنینان انگا

 افتاد به سحر و آتنا
 سحر جرعتو انتخاب کردق

آتیگ با لبخند پلیدی که رو ل*ب*ش بود بهش افت پاشتته آرایشتتشتتو کامل 
 بشورهق

 من و بیت داشتیگ تبخیرمیشدیگ ار هندهق
صور   شو پاک کرد و به  ش شتسحر با اعتماد به نفس رفت آرای تو  لولو برا

 جم ق
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 ییافه ی دوس پسرش دیدنی بود هداااااااا
 اون ابروبای کچل و لبای سفید امنان نداشت مال سحرباشه!

 آهه مگه آرایش نقد روریبایی تاثیردارهب!
میون ییافه بای پوکره ما بارم نند نفرجاشونو عوض کردن آرتا نشست روبروی 

 بردیا و نیک بیری رو نرهوندق
 رتا و بردیا ولی نینان افت تهش بیشتر طر  آوینه پس آوین میپرسهقافتاد به آ

 منگ ار هداهواسته یبول کردمق
 اون باید جواب میداد دیگهققق

 جرا  یاقق!ب-
 آرتاعه و  ققققاشق-لبخند کجی رد و افت

 جرا !
 ولی تونشاش ترسو میدیدمق

 تو ذبنگقجانمی جااااانننننققققبه صدم ثانیه ننشید که فنرپلیدی اومد 
شتگ  شین بردیا رو بردا سوییچ ما شدم  مث هودش لبخند کجنی ای ردم وپا

 رفتگ بیرون ویالق
 یبال دیده بودم ماشین ریش تراشش توداشبرد جاموندهقق

 برداشتگ و توشو نک کردمق
 اون شونه ش که مخصود ردن مو بودم داهلش بودق

 ارفتمش پشتگ و رفتگ داهلقق
 نشا هیره به من بودق
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 آوین رحگ کن بهشققق-با هنده افت بردیا
اما راهار سلمونی نرو ب-رفتگ باالسرش وایسادم و ماشینو نشونش دادم و افتگ

 بدباش فق  میزنیگ کلتو باشی حتی کچل!!!!
 بهقققنجوری میزنی برامب!-باپورهند وحرد افت

 فرق ا وس قققفرق ا ب*غ*ل!-
 بچه با پانیده بودن ینیققق

 یبول کرد که موباشو ار ته بزنگق آرتا با هونسردی رابری
ویتیگ که بردیا و نندنفر دیگه اعتراض کردن نینان افت میتونستتتت حقیقتو 

 انتخاب کنهقققباری بمینهق
 و من باهنده ماشینو اشاشتگ رو صفر و روشنش کردم بردم نزدیک سر آرتاق

-بایادآوری اونرور لبخندعمیقی به ل*ب*م میاد وبه آرتا هیره میشتتگ و میگگ
شرک کرده  صفر بزنگ ییافتو عین اربه ی  شین  سگ موباتو باما آرتا یادته میخوا

 بودیب
بانی دیدی که ققق نبودق هود  لحظه ی -با هنده و حرد نگام میننه و میگه

 آهر پشیمون شدی!
نمک نشتتناسقققحقت بود تاستتتت -باکیفگ یه دونه میزنگ تو باروش و میگگ

 تگ نننهققمینردم تا دیگه اون نیلو هانومت نگا
 با اومدن اسگ نیلوفر آرتا ار یصد نیششو اشاد میننه و میره تو فنرق

 -_-بویققبش فک ننن-ینی دیگه میزنگ تو باروش و میگگ
 یهقهه ای میزنه و دستمو تو دستاش میگیرهققق

 نفس عمیقی مینشگ و نگامو میدورم به موجای دریاقققق
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شمالو برام تداعی  ساعت بااین که نمیتونه دریای  کنه اما بارم منو یاده اون رور 
 پنج صبح لب سال میندارهققق

 بمون رورایی که جریه بای عشم بردیا داشت تووجودم میخورد!
شو دورم حلقه  ستا شت د ساده و ار پ شتگ وای ینمی میرم جلوترققققآرتا دییقا پ

 کردهققق
 سعی میننگ با هودم روراست باشگققق

 ارین حرکتش بیچ حسی پیداننردم!
 ااه بردیا بود االن یل*ب*م تو دبنگ میزد!!!!!

 بسههههق-صدای درونگ بهگ تشر میزنه
ند تو دلگ تنرار میننگ ندت کار ت یه شتتتاارد فراموش  ی-عین  نهققققبرد یا  نه برد ا 

 منظورم یچی دیگه بودققق
 ولی هودم ار بمه بهترمیدونگ که منظورم نیه:(

 قققمیدونستیب!موبا  اینجوری هیلی بهترن-آرتا دم اوشگ میگه
 بهقققاین موبای صافه دورنک که مال من نیستن!من موبام فرفری و مشنیهقق

 نیورب!-لبخندرورکی ای میزنگ و میگگ
 اون سیگ تلفنا هیلی رو مخ بودنقققاینجوری جشاب تری!-

 ار مغزم این جمله میگشره:بردیا عاشم بمون سیگ تلفنا بودقققق!
 تشنرروری ای میننگ و نیزی نمیگگق

 ار ربون بردیا:رمان حال_
 دنده رو عوض میننگ و پامو رو پدال اار فشارمیدمققق
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 سرعتگ دیوونه کننده س ولی بی توجه بمچنان میرونگق
سه داره  صدای پربام که ار پخش به اوش میر شبقققجاده نالوس و  سیابی 

 اهتیار اشنامو ارم میگیرهق
 سر نزنی به هونه یه وک

 تهالی کنی برنی تو دلت بس
 منگ بنوربمون دیوونه و مست

 که هالی میننه شیشه بارو تودل شب
 دیدم فم منو توییگ 

 بمه بامون بدن نون راه اومدم با  
 بمه رابامون عوض شد

 آرهققق
 میزنگ توبارون یدم نون کسی اشنامو نبینه بمه رورامون تلف شدققق

سرم برنمیدارهقققحتی االن!حتی ست ار  شت با ا لعنتیققققلعنتیقققفنرش د ش
این بمه ویتقققنمیخوام فنرکنگ که حاال دیگه شتتباشتتو توب*غ*ل ینی دیگه 

 صبح میننهقققق
 شده صبمگ غروب میگگ به هودمگ دروغ بااین که دورمگ شلوغهققق

 ولی کسی یه رور جاشو پرننرد
 به دهترایی فنرمیننگ که برای فراموش شدن اوین اومدن تو رندایگققق

 جاشو پرننرد!ولی وایعا کسی یه رور 
 منگ این یرصارو هوردم این اوضارو کنگ رد

 "یه روری کردی دنیامو تو عوض یه رورم کردش دنیاتورو عوض"



wWw.Roman4u.iR  398 

 

 لعنتیقققق
 به اولین روری که دیدمت فنرمیننگققق

 ویتی تونشمام رل رده بودی و کورس ترک این دوسه روره رو میخوندیققق
 به آهرین رور فنرمیننگقققق

 تعجب و مبال""" پشیمونت!بهقققییافه ی م
 اابی ویتا آدم میننه ه*و*س که بره

 دلگ تنک شده برعنس دلت
 تونه میدونی نی اششته نن وهته بش

 مگه نمیدونی نمیتونه ا دستت بدهب!
 نمیتونگقققققد المصب نمیتونگ یبول کنگ که دیگه مال من نیستیققق

 دنبال توجهیققق
 دنارتوبمیققق

 هب آره فم تویی
 راشو تو هواب شبگ برید  بمونی که

 یه فار توبمیقققکه برثانیه ش میننه موبای تنمو سیخ
 این دفه جدیه سورپزایز تولد نی

 آره ایندفه جدی جدی داغون شدم!!!
 نرا بریزم تو هودمب!

 هو آره منگ بریدم بسته شده جدیدنا راه تنفسیگ
 نون نباشی کنارم جایی واسه تنفس نیققق
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 و نفس کی شدیب!نفسگ باال نمیادقققبگ
 نه اصن یه درصد فک ننن که بدشگققق

 دیگه یل*ب*مگ ار  کندققق
 به اون روری که اشک میریختی تا یه فرصت دیگه بهت بدم فنرمیننگققق

 نمیشه که برویتگ ه*و*س کردی براردیگ ار اولقققق
 برعنست من بستگققق

 میخوام ا دستت ندم نههههه ار دستت ندم نهههه
 ندم نهقققمیخوام ا دستت 

 بی حس میشگققق
 دستام یدر  نگه داشتن فرمونو ندارنققق

ندای لعنتی  به تموم شتتتدن این ر یاد منو  برو داره م که ار رو کامیونی 
 امیدوارمیننهققق

 نشمامو میبندم و آروم رمزمه میننگ
 دوست دارم فرفریگ :(-

 ار ربون آوین:اششته_
دکمه ی آ  ماشتتین ریش لحظه ی آهر به طور کامال نااهانی پشتتیمون شتتدم 

 تراشو ردمق
 آرتا نشای ریزشو ریزترکرد و رل رد بهگق

 دلگ برا  سوهتق-یه لبخند سی و دو دندون نما بهش ردم و افتگ
 باحرد دندوناشو روبگ سابید و پاشد رفتق

 تونگاه بردیا رضایت بودق
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 فنر مینرد وایعا آرتارو کچل میننگبببب
 با هنده رفتگ تو جم  نشستگققق

سارا داوطلب  شنهاددادن یه باری دیگه بننیگقققنندنفری بلدبودن و  بچه با پی
 شد واسه کسایی که بلدنیستن توضیح بدهق

ببینید این باری مخصتتود روجاس و هیلیگ جشابهقققجدیدم نیستتت وفک -
 کنگ ده پونزده سالی بست باری مینننشق

وال به نند تاستت اینجوریه که یه روج انتخاب میشتتنقققینیشتتون میر پیش داورا
 جواب میدهق

بعد اونا بمون ستتواالرو ار طرفش میپرستتن و برروجی که جواباشتتون به بگ 
 نزدینتر باشه برنده ن و مشخص میشه عاشقترنققق

 یبولب
 بمه روجا استقبال کردن و اولین نفرم سارا و نوید هودشون داوطلب شدنق

 نینان وسعیدم داور بودنققق
 نندتا سوال پرسیدن و بعد اومد نشستق سارا رفت پیششون اونا ارش

 نیک شروع کردق
 هب نوید جواب بدهققق-

 هواننده ی مورد عالیه ی سارا کیهب
 کیتی پری-نوید پوکر افت

 سارا ار هوشحالیه جواب درست نوید جیغ کشیدق
 اولین بار کجا بمو ب*و*سیدینب!-
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 توجشن سال نو-
 این دفعه نوبت سارا بود که پوکربشهققق

 انگارجوابش اشتباه بود!
 شماره پای سارا نندهب-

 38امونگ-نوید سرشو هاروند و افت
 نه نوع ساالدی دوس دارهب-
 فصلق-
 بچگیاش دوس داشته نیناره شهب-
 اینو دیگه انصافن نمیدونگ!-
 عههه نوید من صدبار بت نگفتگببببباشه دارم برا -
 بیسسسس شلوغ نننیدقققنوید بیا-

یدم رفت بمون ستت بت ستتارا بود که جلوی جم  نو واالرو جواب داد و بعدنو
 حدس بزنه نوید نه نیزایی رو دوس دارهق

 سوال اول هوانندهب-
 تایگا-
 دومب-
 تو ماشینشق-
 بعدی-
 نهلو دو-
 بعدی-
 ساالد دوس ندارهق-
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 آهری-
 دوس داشت فوتبالیست شهق-

 بچه با براشون دس ردن و اونام رفتن نشستنق
 تلنته( انگا امرینن اا  

 روج بعدیقققکی میادب!-نیک
 ما-دست بردیا رو که تو دستگ بود بردم باال و افتگ

 نیک بردیا رو برد و سواالرو ارش پرسیدق
 رنک مورد عالیه شب-بعد رو به من افت

 مشنی-
 من ک بدونگ آیا نون هودم مشتتنی دوس دارم افدمقبیچ مستتئولتیگ در یبال 

 کنه ندارم(نیزی که هال  این موضوعو اثبا  
 ویتی عصبیه نی آرومش میننهب!-
 تنست نوشتن و دوش آب سردقققینیشگ سنرته:(-
 درسی که تو دبیرستان ارش متنفربودهب-
 ربان فارسی-
 سوال تنراریقققبچگیاش دوس داشته نیناره شهب-
 رپر-

 *(- فدااااش اصن رپر ب دنیا اومده این بشر:
 فیلگ مورد عالیشب-
- ss ndebioo dsddققق 
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 بردیا جواب بدهققرنکب-اوکیقققبعد منو برد ارم پرسید و اومد افت-
 بنفش-
 ویتی عصبیهب-

 ب*غ*ل من-با اعتماد به نفس افت
 درسب-
 بندسه فک کنگق-
 بچگیاش میخواسته نیناره شهب-
 دکتر-
 فیلگ مورد عالیشب-
 ارر و میش-

 هداااای منقققبمرو درست افته بود!
 بهمون هیره شده بودنق جوری که نینان و سعید مشنوک

 رفتگ کنارش نشستگ و منتظرشدم ببینگ آهر کی برنده میشهقق
سرشقققآرتا و نیلوفر و بقیه روجایی که اونجا بودنگ  سحر و دوس پ امیرو آتناققق

 رفتن به سواال جواب دادنق
 نیک هودکاره تو دستشو تنون داد و مشنوک به منو بردیا نگاه کردق

 برنده شام مهمون بقیه نققاوکیب روج-بعد رو به جم  افت
 اونام یبول کردنققق

 آوین و بردیاققق-بعد نگاشو تو جم  نرهوند وافت
 ما پرسشی نگاش کردیگق

 شامو مهمون بقیه این-
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 من با ذوق و ناباوری به بردیا و اون با عشم به من نگاکرد!
 نگابای بقیه م متفاو  بودق

 تفاو ققق!تحسین آمیزققققبا حسر قققهصمانهققققبی 
بقیه ی اون رورم به هوبی ستتپری شتتد و بعد ارین که شتتامگ تو یه رستتتوران 

 هوردیگ براشتیگ هونهق
### 

 ویتی براشتگ هونه انقد هسته بودم که یید فردا مدرسه رفتنو ردمق
 نهارده فروردین اندترین رور سال بود!:/

 لباسامو کندم و پریدم تو تختق
کردم و حین ایننه یه لبخند رضایت آمیز میزدم  به کلید المپ باالی تختگ نگاه

 و به این فنر مینردم که من نقد هوشبختگ باپام هاموشش کردمق
 وایعا نندنفر تودنیا باالی تختشون کلید المپ و پریزبرق واسه شارژر دارنب!

 واال هوشبختی مگه نیهب!بمین نیزاس دیگهققق
ه   که هوشبختی رو تو هاک تو ریز پررای رود-صدای درونگ با تاسف افت

 این نیزا میبینی:|
برو بابایی نبارش کردم و بعد ار شتتتب بخیر افتن به عنس بردیا که رو تخته 

 شاسی انداهته بودمش و اشاشته بودم رو پاتختیگ،بیهوش شدمق
### 
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تقریبا یه بفته بعد ار سیزده بدر ار بردیا شنیدم که آرتا افتاده دنبال کارای مربوب 
برای اوایل هرداد اوکیش میننه که امتحانای منگ %99به کنسر  و به احتمال 

 تموم شده باشهق
 بیجان غیریابل وصفی داشتگ و هیلیگ هوشحال بودم!

 نیزی نبودقق بلخره هوندن رو استیج جلوی نشگ نندصد نفر آدم کگ
با فهمیدن این یضتتیه به طورجدی کارکردن رو صتتدامو ادامه دادم تا بتونگ به 

 بهترین شنل رابربشگق
 یه بفته مونده بود به تولد بردیا و من سخت تو تناپو بودمققق

 آتنا و بیت و آذینگ کمنگ مینردنققق
 یرار بود یه پارتی بگیریگ و بردی رو سورپرایزکنیگق

 بود که اونگ دکترباغ ینی ار آشناباشو اوکی کردقفق  مشنل جاش 
هیلی ذوق داشتتتگ و یجوراییگ بخاطر آرتا بود که میخواستتگ بمه نی درحده 

 عالی باشه تا بقیه و مخصوصا آرتا حسودیشون شه من کیف کنگق
 وایعا که افنار بچگونه ای داشتگ!

ی واستتته پارت نند رور یبله مهمونی با بچه با رفتیگ هرید لباس و نیزایی که
 الرم داشتیگق

 بعد ار پنج ساعت بی ویفه اشتن بنور نتونسته بودم نیزی انتخاب کنگ!
عجیب بود منی که هیلی راحت پستتند مینردم حاال بیچ لباستتی به نشتتمگ 

 یشنک نمیومدق
 با ناامیدی رو به بیت و آتی افتگ

 بچه با ناموسا من لهه لهگق-
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 بلیام ینیشو میپوشگقبیاین بریگقققبیخیال ار بمون لباس ی
فت گام کرد و ا نپ ن یت  به -ب اه آدم بودی  نت:/ا گا هاک رفت رر نزن تورو 

حرفگ اوش مینردی اون شتتیریه رو میگرفتی االن هبرمرامون رستتیده بودیگ 
 هونه کپه ی الالمونو اشاشته بودیگق

 سنو  اهتیارکنق-حال کلنل باباشو نداشتگ فق  بی رمم افتگ
 بیاید اینجارم نگاکنیگق-داد و افت آتنا مغاره ای رو نشون

 با اکراه هودمو تا دم ویترینش کشیدم و هیره شدم به لباساققق
یشتتنک بودن اما به درد من نمیخوردنققق!یا هیلی ل*ک*تی و بار یا هیلی ال 

 منگولی و شلوغ پلوغ
فت با ذوق ا باس مشتتنی رو نشتتون داد و یه ل یت  هه -ب آوین تهشتتهههه

 المصبقققاووففف
 ریده بودم بمینو میگرفتگ هداییااه نخ

 لباسی که نشون داده بودو براندار کردمقققهوشگل بود اما ریادی ل*ک*تی!
ید  هد غاره و ت یت بولگ داد درون م هار نظر کنگ ب که بخوام ار بل ارین  ی

 اگ میشی میری پرو میننیشقققبعدم میخری اوکیب!-آمیزافت
 پس دموکراسی نی میشهب!-با هنده و تعجب افتگ

 امشو تا دموکراسی رو ننردم توققققق-
 آتنا بییینی اف که بیت ادامه داد

 اوشت باباقققدموکراسی رو میخام بننگ تو اوشش نرا فنر بد میننیب-
 بعد هندشو هورد و ار فروشنده هواست ارون لباس سایزمنو بیارهق



 407 یاشتباه کردم اشتباه کرد

وایعا حوصله ی نک و نونه ردن نداشتگ پس به محض این که آورد داد دستگ 
 ن حر  رفتگ تو اتاق پرو و پوشیدمشقبدو

د المصتتب یه دومتر پارنه صتتر  کنین -نگابی تو آینه کردم وریر لب غر ردم
 هو نه فاریه!

 بعد بیتو آتی رو صدا ردم که بیان ببیننق
 هوبه درار بدم بپیچهق-بیت با هونسردی افت

 این پایینش یجوریهقق!-آتنا لب و لونشو کج کرد و افت
ارش ارفت و بعد ار کلی غر غر که ستترمادوتا رد مجبورم کرد بیت نیشتتگونی 

 لباسو درارم و بدم بهش تا ببره صندوقق
 منگ دیگه دیدم ناره ای ندارم کوتااومدم!

 پو  راحت شدیگ وایعا!
نفهمیدم نجوری براشتتیگ فق  میدونگ که به محض رستیدن به اتایگ یبل این 

 بردقکه به تخت برسگ کف رمین پهن شدم و هوابگ 
### 

 حال:بردیا
 ار ربون راوی!

صاد  کرده  شده بودن و راننده ای که با بردیات شین کنار اتوبان جم   نند تا ما
بود درحالینه اریه مینرد و توستترهودش میزد ار مردم هواستتتت رنک بزنن 

 آمبوالنسققق
با  ار طرفی بهت و ستتردرامیه هودش و ار طر  دیگه جمله بایی که ملت 

 فتن کالفه ش کرده بودقبیرحمی بهش میگ
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 نگا کن مرتینه رد جوون مردمو ناکار کردق-
 رندسب-
 نمرده باشهقققبرین نبضشو بگیریدق-
 نه نه دس نزنید مسئولیت دارهق-

 مرد اریه کنون دادی کشید که باعث شد بمه متفرق شنق
بعد رفت جلو و ستتعی کرد بدن نیمه جون بردیا رو ار بین اون آبن پاره با و 

 هورده بابیرون بنشهقشیشه 
  واییی دور ار جونش ربونگ الل(

 حدود یک رب  بعد اورژانس و نیروی انتظامی رسیدنقق
ست که  شتن میخوا سفید به تن دا شون و ژولیده ار دونفری که روپوش  مرد پری

 بهش بگن بردیا رنده سق
 بوا سنگین بودققق

 دنقققارستان انتقالش ببردیا رو با براننارد به داهل آمبوالنس بردن تا به بیم
 کگ کگ جمعیت متفرق شدققق

 و کسی نفهمید که اون پسرکی بود!
شتتاید اونجوری بهتربودقققکی هوشتتش میومد آرتیستتت موردعالیشتتو وستت  

 اتوبانقققغرق هون و در حال مرر ببینهب!
 اششته:آوین

شتیگ با یه موریک  ستام دور اردنش بود دا توب*غ*ل بردیا بودم و درحالینه د
 یت و آرامش بخش میر*ق*صیدیگقققال
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شب فوق العاده ای بودققمیتونستگ هوشحالی رو توی نشماش ببینگ و آرامش 
 بگیرم!

 عاشقتگقققق-با انگشتام اردنشو نوارش کردم و رمزمه کردم
پیشونیشو نسبوند به پیشونیگ و نشماشو بست تو اوج فار احساسی بودیگ که 

 یهو بمه جاتاریک شدق
شنه نند تا ار  شای پا شیدن و منگ برای ایننه با اون کف دهترا جیغای کوتابی ک

 نی شدب-بلند سنندری نخورم بیشتر نسبیدم به بردیاقققومتعجب پرسیدم
برنی شتتد به -تک هنده ای کرد و بدون این که تعجب کنه ریراوشتتگ افت

 ماربیی نداره ماداریگ کارهودمونو میننیگق
 شت رو ل*ب*ا*مقققبعده افتن این جمله ل*ب*ا*شو اشا

بگ هندم ارفته بود بگ متعجب بودم اما بعده نندثانیه بیخیال شتتدم و شتتروع 
 کردم باباش بمرابی کردنققق

شو دراورد تا با نورش بتونیگ  شی شونیگ رد و بعد او شو روی پی س آهرین ب*و*
 بیایگ یه کنار و ببینیگ نی شدهق

ندری محنگ هوردم و بمین که نندیدم برداشتتتگ یهو پام پیچ هورد و یه ستتن
 پر  شدم تو ب*غ*ل یه نفرقق

بمین که اومدم مویعیتمو تشتتخیص بدم  و بفهمگ که کجاافتادم آرتا ریراوشتتگ 
 عالی شده نهبپارتی بدون برق!-افت

 لعنتیییییی
 پس کارهودش بودق
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یبل ارین که فرصتتت کنگ جواب بدم بردیا اومد ریرب*غ*لمو ارفت و پرستتید 
 نیزیگ شد یا نقق

سیب س  مهمونی آهه آ شتگ آتیش میگرفتگقققآرتای نامرد و ی ندیده بودم ولی دا
 جای تالفیهب! تف ینیقققتففف

 صدای اعتراض مهمونا و شلوغ باریاشون رو مخ بودق
 نند دیقه بعد بردیا و دکتر موفم شدن مشنلو حل کننق

 کل باغ دوباره با ریسه باو نراغای رنگی رنگی روشن شدققق 
 تا اشتگقققبانشگ دنبال آر

 این دفه بدجوری برا  دارم آیاآرتاقققوایسا تماشا کن فق 
 آوین:حالققق

 براشتگ هونه و هیره به صفحه ی اوشیگ دارم فنر میننگققق
 نمیدونگ نرا امشب یه استرس و دلشوره ی عجیبی دارم!

 یه تماس با ایران میگیرمققق
 مامان اینا حالشون هوبه!

 پس این حاله من برانیهب!
 دیاقققبردیاقققبر

 نننه برای اون اتفایی افتادهققق
 به تو ربیی نداره آوینقققبیچی ار بردیا به تو ربیی ندارهققق

یا االن ک*ی*ا*ن*  محستتوب  به برد تاییقققبفهگققفنر کردن  با آر تو االن 
 میشهقق
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 ک*ی*ا*ن* ققب!به
 نه کلمه ی جالبی!

 راستی ک*ی*ا*ن*  ینی نیب!
بهش میگی دوستتت دارم بمزمان با یک یا نندنفردیگگ ینی ویتی با یه نفری و 

 تیک بزنی وققق
 آره بمین میشه معنیش!

 اما من که بیچویت ایننارو ننردم!!!
 ینی اون باریه مسخره براش تا این حد یابل باور بودب!

تاحدی که پاکی و وفاداریه اون مدتمو یادش بره و فق  با تنیه به یه صتتحنه 
 بودمب! باورکنه که من ه*ر*ر*ه
 نه احمم بودم منقققق

 و نقد احمم بستگ منققق
 که بنور دارم به این نیزافنرمیننگققق

 آره من احمقگققق
 نون با یه ه  ناشناس شمارشو میگیرم و 

 :دستگاه مشترک مورد نظر هاموش میباشدقققق!
 شماره ی هونهققق

 بوققققبوقققققبوققققکسی برنمیداره لعنتیققق
 ارفتهققق دلشوره تموم وجودمو

 نمیتونگ مقاومت کنگقق
 یل*ب*م داره ار جاش کنده میشهققق
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شماره ی امیرو میگیرم و ارش هوابش میننگ بدون این که آرتا بفهمه یه هبری 
 ار بردیا بهگ بدهققق

 اونگ درکمال تعجب یبول میننه ومیگه یی  کنگ تا بهش رنک بزنهققق
 حدود بیست دیقه بعد رنک میزنهققق

 ام بگه نی شدققق!بل ارش میخ
 اونگ کامال عادی میگه که بردیا پیش دوس دهترشه و موبایلشو هاموش کردهقق

 نفس راحتی مینشگققق
 بمین که هوبهقققققققق

 اماقققب!
 دوست دهترشب!

 با حرد ار امیرهدافظی میننگ و اوشیو یی  میننگققق
 لعنتیه بی لیایتققق

 دوس دهتر عوضیت آروم ارفتیب!من اینجا دارم پرپر میشگ تو تو ب*غ*ل اون 
 جیغی میزنگ و برای تخلیه ی حرصگ لیوان آبو پر  میننگ تو دیوارققق

 بزار تینه میشه و میریزه رمینققق
باهودم تنرار میننگ هه ی بیستتترینی میزنگ و  تو برای من بیچچچچ -یهق

 ابمیتی نداری برو به جهنگقق
بم بم میشه و سرم فرو میره تو و انقدر این جمله رو میگگ که هنده م تبدیل به 

 بالش:(
 آوین:اششته
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 بعده این که بریا اومد انقد عصبی بودم دیگه نتونستگ ار مهمونی لش  ببرمققق
کادوی بردیا رو که یه ایتارمشتتنی بود و استتگ دوتاییمون روش حک شتتده بود 

 بهش دادمققق
 نشاش میخندیدن:(

 نقد به وجودش محتاج بودمققق!
 نسبت بهش داشتگ ب*غ*لش کردم و تولدشو تبریک افتگققباتموم عشقی که 

بیت بدون این که هودم بفهمگ نندتاعنس تو بمون حالت ارمون ارفت که 
 بعدا دیدم هیلی ناب شده:(((

 بعدارمن بقیه م کادوباشونو دادن بهشقق
 حواسمو جم  کرده بودم که آرتایققققیه موی  دوباره اریصد اندی نزنهققق

 کیک کت شلواری شنلشو بریدیگ و مشغول هوردن شدیگقققق بعد ار کادوبا
 هدمه داشتن میزارو میچیدن برای شامق

استتترس باعث شتتده بود اشتتتهام بارشتته و به محض دیدن اون جوجه بای 
 رعفرونیه نارنین اهتیارار کف بدم و مبه ااو شروع کنگ به هوردن!

 آرتا ار یصدبی میومد جلوم تا ببینمش و حرد بخورمق
 گ رابراهونسرد داشتگ لپمو پرمینردم ولی ار داهل داشگ میسوهتگ!من

بعده شتتامگ بچه با ینگ بستتاب بزن بر*ق*د و اینا راه انداهتن و بعد کگ کگ 
 هدافظی کردن و رفتنققق

 دیرم شده بود و باید رودتر میرفتگ هونهققق
 سری  رفتگ داهل ینی ار اتایا تا لباسمو عوض کنگق

 اومدم داد بزنگ دیدم بردیا اومد داهلقققدربارشد و بمین که 



wWw.Roman4u.iR  414 

 

 لباس تنگ نبود بینی افتگ و ارش هواستگ نشاشو ببندهققق
 اونگ باهنده کاری که افته بودمو کردقق

 بارکن پوشیدمق-سری  تاپمو تنگ کردم و افتگ
 نه واین فک کردین یراره صتتحنه عشتتقی شتتهببرو برو هوابرم برو بگرد دنبال 

 تسبیح بردیققق:/(
 اونگ نشاشو بار کرد و اومد جلو ب*غ*لگ کردق

 نقد هوبی تو آهه فرفریه من!-
 لبخندی ردم و سرمو تواودیه اردنش یایگ کردمققق

 هدای منقققعیرش وایعا دیوونه کننده بودقق
رودبپوش عزیزم -ارهودش جدام کرد و درحالینه موبامو مرتب مینرد افت

 دیر  شده باقق
 نگ کردمقباشه ای افتگ و مانتومو ت

 لباسو وسایلمگ نپوندم تو یه ساک و افتگ بریگق
اومدیگ بیرون ار اونایی که مونده بودنگ هدافظی کردیگ و ستتوارماشتتین بردی 

 شدیگق
 جلوی درهونمون بودیگق

 مرسی بخاطر بمه نیققق-بردیا نگاه عاشقونه ای بهگ انداهت و افت
 لبخندی ردم و اونشو ب*و*سیدمققق

 شت بهترین رور رندایمهقققهیلی هوشالگ که دارمت!بردیقققیک اردیبه-
 عشم منی که بیبیقق-
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 #دوست_دارمق -
 من بیشترققق-
 منققق-
 منننننقققحاالم بپر پایین دیرویته -

 نشگق-هندیدم و افتگ
 بعد سری  هدافظی کردیگ و من رفتگ هونهق

 بااین که آرتا وسیش یه ضدحال رد اما درکل شب هوبی بودق
#### 

 نحال:آوی
یاد  تا آرتا ب ستتیب رمینی بارو هالل میننگ و میشتتورم بعد میشارم آبش بره 

 بریزتشون توسرهننققق
 هودم کارکردن باباشو بلدنیسگ:/

 صدای رنک نشونه ی اینه که آرتا رسیدهق
 میرم آیفونو میزنگ و نندثانیه بعد سروکله ش پیدامیشهققق

 دستش پرار کیسه بای هریدهققق
سالم  سرکی با لبخند  سایالرو میشاره رو اپن و  میننگ و اونگ جواب میده بعد و

 داهل آشپزهونه مینشهق
 اینا آماده ن آر ققبیا بریزشون تو سرهننق-

هو ستتیب رمینی میخواستتی میگفتی برا  -باشتته ای میگه و ریرلب غر میزنه
 بگیرم نه کاریه آههققنیگا رپر ممنلتو به نه کارایی وادارمینننا 
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بدبخ ینگ یادبگیر این کارا رو فردا رن ارفتی -مینشگ و میگگ کالشو ار سرش
 ناله و نفرین دس پانلفتی بودنتو به جون مابا ننننق

 اینو من باید به توبگگ که بانیققق-
 بلد نیسی نارتا دکمه بزنیققق

سار  - شگ ه رو مغز میریاقققاون فرق دارهقققترسیدم بزنگ هرابش کنگ مجبور
 بدمق

 میاد جلو دست مینداره موبامو بهگ میریزهق یهقهه ای میزنه و
 ننن لعنتی نننقققحرکا  بردیا رو تنرار نننققق!

آرتا که داره بمینجوری باهنده به کارش ادامه میده تامیبینه من عنس العملی 
 نی شدب!-نشون نمیدم و بی بیچ حرفی رل ردم بهش با احتیاب میپرسه

 قبیقققبیچیق-لبخند رورکی ای میزنگ و میگگ
بامالیمت مینشتتتگ تو ب*غ*لش و ستترمو رو شتتونش میشارهقققآغوشتتش فق  

 بهگ حس امنیت میده بمین!
 وایعانمیتونگ به نشگ کسی غیرار دوستگ بهش نگاه کنگ!

 اششته:آوین_
 بمه نی برام مبل یه هواب بودققق

این که نشسته بودم روصندلی و داشتگ آبجوش میخوردم تا حنجرم اوکی باشه 
 هوندنقققبرای 

 این که امیر و بردیا داشتن آهرین سفارشا رو بهگ مینردنقق
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این که تا نیگ ستتاعت دیگه یراربود جلوی نشتتگ صتتدبانفر برم رو استتتیج و 
 بخونگققق!

سیدم یه ویت بمین بیجان  شتگ و میتر سترس و بیجان فوق العاده باالیی دا ا
 ریادی کار دستگ بده و باعث شه هراب کاری کنگقققق

 ه بای آهر بردیا اومد روبروم رو رانو نشست و دستامو ارفتقدییق
 ینگ بدنگ یخ کرده بود و اونگ اینو فهمیدق

ار آرتا یه ایالس مشتتروب ارفت و داددستتتگ افت ینگ بخورم تا ارم شتتگ و 
 ریلنس باشگق

 منگ کاری که افتو انجام دادمق
 یگقبچه با ار اتاق رفته بودن بیرون و فق  منوبردیا مونده بود

 باور  دارم آوینگق-کشیدتگ تو ب*غ*لش و دم اوشگ افت
 لبخندی ردم و نونشو ب*و*سیدمققق

 تموم تالشمو میننگققبوامو داشته باش!-بعد رمزمه کردم
تا بریگ رو  با لبخند دلگرم کننده ای دستتتمو ارفت بابگ ار اتاق رفتیگ بیرون 

 سنققق
 داشتن حضور مارو اعالم مینردنققق

یارو ار طرفی  که اون  یای بیپ باپ"ی  عبارته "این روج جوون و پرانرژی دن
افت و ار طر  دیگه فشار دست بردیا و جیغ و سوتای بوادارا  بهگ انرژی داد 

 و باعث شد با اعتماد به نفس تعظیگ کوتابی رو به جمعیت بننگق
آبنک اولی که باید اجرا مینردیگ نشتتمک بود نگابی به امیر و بردیا که عین 

 رو پوشیده بودن کردمققق ndo moaمن تیشرتای مشنیه 
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 صدای بگ و جشاب امیر کل سالنو پرکرده بودققق
 ااه منیقمه نر  ااه سره صبا من میشارم سربه سر  بیقققق

 ااه نمی ارره دوستی بام به دردسرش بیبیققق
 مدلمه به تو نهققققبببب

 جمعیت بمرابی مینردن:مدلمهقققمدلمه به تو نهب!
 مهقققمدل

 یل*ب*م تو دبنگ میزد و امیدوار بودم صدام نلررهققق
 هدایا هود  کمک کن دمت ارمققق

شروع کردم:ارونام که تو جمعا نمیخنده بلندقققو با یه نشمکقققتنمو نمیدم به 
 تو من ااهقققشبگ بری بت نمیزنه صب رنکققق

فتگ به ارصدای جمعیت و ابرار احساساتشون به یدری ریاد بود که مینروفونو 
 سمت مردمققق

 اونا ادامه دادن:شاید بهگ بگی هیلی بده غدمققق
هاطره  که  ماده بودن  مک ر  رورا آ یه نشتت با  یه رور  ندم:منگ دلگ  هو

 شنقققبعدققق
ستامو ارفتقققتا که یه  شتگ ادامه دادم:د سمت بردیا یدم برمیدا در حالینه به 

 شبققق
 ار هواب پریدم دیدم عیرش ار بالششگققرفت!
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ا بردیا هوندیگ: ارونام که تو جمعا نمیخنده بلند ااه نیزی میخای ارم باید ب
بگی یبلش لیفا شتتبگ بری بت نمیزنه صتتب رنکقققشتتاید بگ بگی هیلی بده 

 غدم هو من مدلمهققققبه تو نه مدلمهققق
 بردیا هوند:بگو دوستا  بیان

 سالن ترکید ار دست وسو  و جیغای ملت!!!!!!!!
 فدا سر  بار بشارجمعیت ادامه داد:

سالمتیگ باتالروقققنون  شبا  :لبت باش بمابنگه پار  به پار قققهالی کنین 
 ندادم ادامه را رو

 رنک بزن هالی شیققق
 با نند تا فشقققمنگ توفنرام حل میشه فردامشنل

 نری تو درهت یه وک مست با پورش پورشه(
 هود  بری بمونه بمه حرفا پشتتقق

 ن که شلوارلیه درادبا  حال مینردم یبله ای
 جمعیت:با  مست بودم مست اون شرابیه لبا قق

 که شبایی که هراب میر*ق*صیدیگ ماتاصب
 عین دیوونه با میشدیگ رو رمین بیدار مارهرققق

 هیلی رود جفتمون پس میدیگ کارماشوققق
 فم سر یرارمون بمون برجارفتی بارم برام بمون یه دوستقق

 ب*و*س!میفرستگ برا  ا رابه دور یه 
 امیرم تینه ی هودشو هوند و نشمک به بهترین نحو تموم شدققق

 آبنک بعدی ای که اجرا کردیگ فرفری بودققق
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غای مردم اوج  ندن کرد جی به هو تا مینروفونو برداشتتتت و شتتروع  ویتی آر
 ارفتققق

 آرتیست محبوب و مردمی:///
فرفری رم مث نشتتمک هیلی عالی هوندیگ و ار جمعیت هواستتتیگ آبنک 

 بعدی رو هودشون انتخاب کننققق
 بمخونه- 

 جیییغ دست سوووو قق!
 ریجنت-

 نند برابر شدن سرو صدای ملت باعث شد که ریجنتو اجراکنیگققق
تو اوج برنامه بودیگ و داشتتتیگ کلی کیف مینردیگ که بردیا ار پشتتت مینروفون 

 یروناعالم کرد میخوان یه آبنگی که ار رمستتتون دارن روش کار مینننو بنو ب
ندادنو بخوننقققداشتتگ به عداس"فنر مینردم که اضتافه کرد ورس هودشتو به 

 عنوان کادوی سالگردمون به من تقدیگ میننه!!!
منتظر و متعجب داشتتتگ نگاش مینردم که یه نشتتمک رد و اشتتاره کرد بیت 

 پخش شهققق
نا ورس  جلوی نشتتمای ارد شتتتده ی من امیردرحالینه روم کرده بود رو آت

 وع کرد:هودشو شر
 دور ار جر و بحث شلوغی و هونه تو ب*غ*لگ

 تو نباشی نیستگ شدی هونه تو بدنگ
 تو رو بروی منی منگ روی مود لشگ
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 نجوری دیوونه اون موی بور  نشگ
 انقد بی هوابی کشیدیگ که شدیگ شبیه ژاپنیا

 عادته که صب بشنویگ داد و بیداد
 موجایی که مبه ما هوابو بیدار

 آفتاب و میخوایگروغنی و نربیمو 
 دیوونه مگه میخوای بننی لبو

 نوبته منه بسه دیگه جررنی ننن
 بی هیال بمه بیا بشننیگ مرضو 

 تا بسارم این جا بهترین شبو
 کافیه تو دستت نبره هابگ

 نون دوست ندارم بخوابگ صب ب*غ*لت پاشگ
 دوس دارم نخوابگ تا صب ب*غ*لت باشگ
 emnار تو سخت میشه اششت مبه مرحله آهر 

 کورس آبنک یه تینه ی انگلیسی بود که یه وکالیست دهتر هونده بودش!
hs kusdb  ss smtua eibs nmued ia mtua 

fp Kmtu odtos K oiue dod Kmt'us pK Sde 
smuos  dkmt  m ssua i a dee dkmt  ta 

smtas Kmt bomn  ssusa om mos eibs ta 
hs kusdb  ss smtua ققققق 

 بی صبرانه منتیر ورس بردیا بودمققق
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یسمت بعدی آبنک این بود: تو کف بمو نگابا یفل بمو کیلیدشگ وصل کنیگ 
 به سنگو پر  کنیگ تو کف دریا

 بار  adSرو کله 
 انقد ور بریگ با شامپایینا نوب پنبه دراد

 ار سرشون ار شییونی مبه موشک شه پرتابو رو برا شیگ
 ویتی با بمیگ تا ویتی بدن تو لباس نیستا 

 آویزونی تو لباس و منگ نوب لباسی
 برجا اللیگ واسه رندای ربون دراریگ

 تنگ یه کاله و یه ست
 تو را میری ب*غ*لگ با حس و حال و ژستت

 کنار بگ شدیگ شبیه یه دالر و یه سنت
 میبینگ تورو یه دنیا و یه دنیارو مبلت

 رو پنجهمبه تو که شیش میشی میری 
 تا ید  برسه بگ که میدی ب*و*سگ بی

 میشی لوسگ میننی یفل لباتو با من
 یه دمو باردم حاال شد بواتو دارم

 انگار بوایی شدی میگی من آدمتگ
 یه جور مواربمی انگار امانتتگ

 میگی بواسگ بت بس
 تاره بام حر  داری
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 تا صب که ما میشیگ با یه شا  سر حالیگ
 من یه رول میگیرم الی سه کام حبس باشیگ 

 توام یه رول حتی یه سنانس برداری
 مبه باریگر یه فیلگ بایه کاراردانی

 که نمیخوای بینمون شه کا  بر باری
 شایان بعد هوندن این ورس رفت پایینققق

 نوبت بردیا بودقق!
شام،جمعیت در حال فیلگ و عنس ارفتن ساد و رل رد تون  و اومد روبروم وای

 جیغ و داد و سو  و اینا بودنق
 مینروفونو آورد باال و شروع کرد به هوندن:

  
 سردته بندارم سویشر  رو دوشتب

 یا بریگ هونه رور کنار شومینه غروب شهب
 یا بمونیگ تا که بخورن اره شاال بهگب

 یه کونولو حر  موند اشاشتگ بهت حاال بگگ
 د صدای بردیا رو واضح نمیشنیدم!انقدر صدای جیغا و ابرار احساسا  بلند بو

 ویتشه که دیگه دو ه  بزنی
 ب*غ*لگ کرد و هوند:

 ار تن و بدن و وجود  مخدرمی
 واست پیدا نمیشه یه لغت یه معنی
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شون میداد(تو تفنک  شنل تفنگو ن دنیارو دردیدمو درحالینه با دوتا انگشتاش 
 منی

 این مدلی برجا نیس
 ریگتو دینشنری ام که برین فونتیک ندا

 اینا ک نمیفهمنمون تو عشم و یاد بگیر
 من بهت نمره میدم بانب

 رندای هنده دار و کور ما کمدیناشیگ
 نور ریاده هورشیدو یه هورده میدم پایین 

 ساعتو میشنونیگ شب فیست شه پرتره نقاشیگ
 ما یاد ارفتیگ راه حل مشنل بگ باشیگ!!!:(

 قبا تموم وجود نفس کشیدمبی توجه به مویعیتمون پریدم ب*غ*لش و عیرشو 
 روی موبامو ب*و*سید و به ابرار احساسا  مردمگ جواب دادق

 بمون لحظه آرتا اومد نزدینمون و با اهگ اشاره کرد که جمش کنیگ:////
 میخواستگ جوابشو بدم دیدم اونجا جاش نی بیخیال شدمق

 داشت برمیگشت که دیدم تهه فرصته واسه ریرپایی انداهتنق
 ببرم جلو ولی پشیمون شدم:| اومدم پامو

 پای کنسر  هودمون وس  بود وارنه نه ضدحالی میشد ناموسن!!!!!!!!!!!
 رو سن پخش رمین شیققق!

 -_-نگابی بهش انداهتگ و تودلگ افتگ برو هداروشنر کن
 حال:راوی_
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 بردیا رو به بخش مخصود مرایبت بای ویژه بردنققق
شتن دوتا ار مامورای نیروی انتظامی اومده  صور  جلسه بنویسن و دا بودن تا 

 یه سری سوال ار مردی که به بردیا رده بود میپرسیدنق
 مرد در حالینه اریه مینرد پشت سربگ یسگ میخورد که تقصیراون نبودهقق

نندستتاعت بعد به دستتتور ستتروانی که مستتئول بررستتی اون پرونده بود داهل 
تن تا تلفن و مدارک شناسایی ماشین یا بهتره بگگ داهل اون آبن پاره با رو اش

 بردیا رو پیدا کنن و به هانوادش هبر بدنق
 جناب سروان این آهرین شماره ایه که باباش تماس ارفتهق-

 بگیرمشب
مرد اهمو و جدی ای که بیشتتتر ار برنیز درجه بای رو شتتونه ش نظرآدمو 
شتن نیزی رو کاغشای تو  شغول نو شو م سری تنون داد و هود جلب مینرد 

 کردق دستش
بایلمو  مامور ینگ جیباشتتو اشتتت وبعد شتترمنده افت_یربان راستتتش مو

 جااشاشتگ ادارهق
 ااه امنانش بست با موبایل شما تماس بگیرمق

سروان بدون این که سرشو باال بیاره افت_باطری نداره هاموش شده با بمون 
 بگیرق

 _نشگ یربانق
 :بوققققبوقققق

 
 حال:آرتا_
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په ی جلوی تی وی ل نا کا گشره رو  که می بال میبینیگققینگ  گ دادیگ و داریگ فوت
شه  سی به هودش میده پامی شه و درحالینه کش و یو آوین نندتا همیاره مین

 شب بخیر میگه تا بره بخوابهق
سر  شبو با من تو یه تخت  شه  صد ایننارو کرده که مجبور نبا به میفهمگ ار ی

 کنه:|
کنترل تی وی رو  بدون بیچ حر  اضتتافه ای جواب شتتب بخیرشتتو میدم و

 برمیدارم تا ینگ ولومشو بیارم پایینققق
بنور نند دیقه ای ار رفتن آوین نگششته  که نشمگ میوفته به صفحه ی روشن 

 شده ی اوشیشققق
 انگار یادش رفته  برش داره و رو میز جا اشاشته شق

 نگابی به شماره میندارمق
 ار نیزی که میبینگ نزدینه شاک درارم!

 یا رو اوشیه آوین!این ویت شب!شماره ی برد
 ینیققق

 ینی این بمه مد  منو دست انداهته بود که میگفت باباش ارتباب ندارهب!
ینی حرفای اونرورش که میگفت تصتتمیگ داره یه آدم دیگه شتته و بمه ی اون 

 هاطراتو دور بریزه بمش دروغ بودب!
 ینی آوین حتی پابند رابیه ی برنند صوریمونگ نبودبببب

 این فنرا در عرض دو سه ثانیه ار ذبنگ میگشرن و بعد به هودم میامق بمه ی
 نمیتونگ رود یضاو  کنگ باید اول میمئن بشگ که فنرم درستهق
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 دکمه ی اتصالو میزنگ و بدون این که نیزی بگگ اوشی رو میشارم دم اوشگق
 نهقنبه جای صدایی که انتظار دارم صدای یه مرد غریبه رو میشنوم که الو الو می

ینگ جامیخورم اما ویتی میفهمگ بردیا نیستتت پامیشتتگ میرم تو آشتتپزهونه و 
 شروع به حر  ردن با اون مرد میننگق

 سالم آیا ویت بخیرق-
 معشر  هوابی میننگ این موی  شب مزاحگ شدمقق

 سالم هوابش میننگقبفرماییدامرتونب-با کنجناوی میگگ
 شما با آیای ملنی نسبتی داریدب-

 یقبردیا ملن
 میمونگ نی بگگ!!!!

نه هبره میگگ_ار  که بفهمگ  ناویگ و این  ولی برای ارضتتتای حس کنج
 آشناباشون بستگقنیورمگهب!اتفایی افتادهب

حنیمی بستتتگ مامور نیروی انتظامیقمتاستتفانه ایشتتون نندستتاعت یبل تو -
اتوبان تصتتاد  کردن و االن منتقل شتتدن به بیمارستتتانقققااه ممننه برنه 

 انواده یا بستگانشون هبر بدینقسریعتر به ه
 هون توراام ار حرکت وامیسه!

 بردیا!تصاد !
 رندسب-فق  میتونگ بهت رده بگگ

 فعال بله اما حالشون اصال مساعد نیستق-
 مقققمگقققنونقحتما هبرشون میننگق-
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نمیدونگ نقدر اششته ولی من بمونجوری مبهو  وس  آشپزهونه وایسادم و 
 میننگقبه اوشیه تو دستگ نگاه 

ویتی به هودم میام شتتماره رو ار اوشتتیه آوین پاک میننگ و میرم تا به امیررنک 
 بزنگ و جریانو بگگق

ایجه ایجگقاما اینو هوب میدونگ که نباید بشارم اوین تحت بیچ شتتراییی 
 بویی ار موضوع ببره!

ببین امیر نمیدونگقققبیچی نمیدونگ فق  یه نفر ار ه  هود بردیا به اوشتتی -
 رنک رد و این داستانارو افتق اوین

 نیشششش اصال نمیفهمگ آرتاق-
 دیشب اوین بهگ رنک رد سراغققق

 به وسیای جمله ش که میرسه منث میننهق
 انگار یادش میاد که نباید این جمله رو میگفتهق

که مچشتتو میگیرم و میگگ یاد بپیچونه  ید نیستتگ میپیچونیگ!هودم -م روله و
 فهمیدمق

 بگو ادامشو
هب بمین -که معلومه ار بی حواستتی هودش شتترمنده س میگه با لحنی

شه و بش  سه این که بیخیال  ست یه هبری ار بردیا بهش بدم منگ وا دیگهقهوا
 فک نننه هالی بستگ افتگ پیش ریدشه:/

 سعی میننگ دلخوریمو نشون ندم
 _فاک!هو االن یه فنری بنن من بنگگ اصن
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 میمئنی یارو دستت ننداهتهب-
 مارستانهقکلی سروصدا میومد!_مشخص بود بی

 صداش دپ میشه و کالفه میگه
_لعنتیقققواستتتا یه هبری بگیرم ااه بمینی که میگی باشتتته امشتتتب یجوری 

 برمیگردم ایرانق
 افتی کدوم بیمارستانب

 _ققق
 اوکیقپس فلن-

 _اوین نیزی نفهمهقق
 حواسگ بس-

 اینو میگه و یی  میننهق
 دمقققتی وی رو هاموش میننگ و نشمامو میبن

 بردیا!
کستتی که تایبل ار اون داستتتان بهترین دوستتتگ بودقققحاال احتماال رو تخت 
شقش بود  سر دنیا بادهتری که یه روری ع ستان داره جون میده و من این  بیمار

 مشغولگ!
### 

 حال:راوی_
شایان و امیر و نینان با ییافه بای دربگ و کالفه جلوی پشیرش وایساده بودن تا 

 پیشخوان بود هبری ار بردیا بهشون بدهقرنی که پشت 
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که تو بخش  عد افت_هودش  مه رو روی کیبورد جلوش رد و ب تا دک ند رن ن
 مرایبتای ویژه س ولی نند دیقه وایسین میتونین بادکترش صحبت کنینق

 امیر تشنری کرد و به بمراه شایان و نینان ار جلوی پشیرش کناراومدق
 باش هبرنمیدیبنینان دودل رو به امیر افت_به با

امیر نفسشو فو  کرد و درمونده افت_صبح بابزار بدبختی شمارشو ایرآوردم 
رنک ردمققایران نبود ولی افت هودشو میرسونهقققینمگ اوضاعو آرومتر جلوه 

 دادم که ریاد نگران نشهق
ااه یه درصتتدم فنر مینردم که یراره اونجوری بشتته اونشتتب تنهاش -شتتایان

 نمیشاشتگققق
س شون امیرهوا شون شون کرد و دکترو ن صدا سئول پشیرش  شو بده که م ت جواب

 دادق
 دکتر بعد ار دادن جواب سالمشون اونارو به سمت اتایش رابنمایی کردق

پسرا دنبالش رفتن و بعد ار این که وارد اتاق شدن به تعار  دکتر برکدوم رو یه 
 صندلی نشستن و منتظر بهش نشگ دوهتنقققق

تو دستتتش کرد وبعد ار باال پایین کردن نندتا عنس  دکتر نگابی به پرونده
وض  مریضتون ریاد جالب نیستقققار نندناحیه شنستگی داشتهققبعد -افت

دوتا ار دنده بای سمت نپش کال -دوباره ینی ار عنسا رو باال ارفت و افت
 هورد شده یدونه ار سمت راستگ ترک برداشتهققق

ش کردیگقققنون ااه منتظر اومدن عالوه بر اون بخاطر هونریزی داهلی عمل
یت آمیزبود ولی  هانوادش میشتتتدیگ ممنن بود ار دستتتت برهققعملش موفق
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مشتتنل اصتتلی اینه که جمجمش آستتیب جدی ای دیده و ممننه عملنرد یه 
 یسمتایی ار مغزش برای یه مد  یا کال مختل بشهق

 مبال کدوم یسمتاب!-شایان ایج افت
یی  جواب بدم اما ممننه بخش مربوب به هب بستتتگی داره نمیتونگ به طور -

بیناییش باشتته یا یستتمتی که پیامای حرکتی رو تولید میننهقققشتتایدم بخش 
 مربوب به تنلمش یا حتی امنان داره حافظشو ار دست بده!

 سه تاییشون هشک شده بودنقققباورش سخت بودققهیلی سخت!
ضیحاش افت_البته شون درادامه ی تو دوم شاید بیچن دکتر با دیدن ییافه با

ارینا اتفاق نیوفته و دوستتون بعد ار بهبود شنستگیاش و بقیه ی آسیبای جز ی 
 ای که دیده سالمتر ار رور اول برارده هونهق

 اما هب باید احتماالتگ در نظر ارفت دیگهق
شنل جدی  شاالله که م ضیح بدمقان وریفگ ایجاب مینرد که این نندموردو تو

 ای پیش نمیادقققق
 نارام نهایت تالش هودمونو میننیگقمنو بم

شنری کنن و ار اتاق بیرون بیانقققانگارباید دیگه بردیا رو  ستن ت سرا فق  تون پ
 فق  ار هدا میخواستن!!!!

 اوج کنسر  سر اجرای عداس"بودق
ستش نفهمید  سی نیزی ار تن شد جوری که بار اول ک شت منفجر می سالن دا

نمیتونستتتن بیجانشتتونو کنترل کنن و ستتاکت انقدر ریتمش عالی بود که مردم 
 بشینن اوش بدنق
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سالن ار  شتگ به این فنر مینردم االن نن نفر تو این  آهرای آبنک بود و من دا
بیجان ریاد جیششون ارفته که دوباره بیت عداس`پخش شد و این دفعه ملت 
ستتتاکت تر ار دفه ی یبل محو تماشتتتای ژستتتت آرتا و بردیا و اوش دادن به 

 ن شدنقصداشو
تنستش فوق العاده بود هودم شخصا تو لیست بهترین آبنگای وانتونز یرارش 
میدادم حتی با این که جمعا دوبفته کار تنست و پرودیوس و رینورد و مینس 
و مستتترش طول کشتتیده بودق این وایعیته هود آرتا و کوروشتتگ افتن عداس تو 

 دوبفته جگ شد(
 حتی با این که سبنش الو نبود!

 ین مردمی که اون پایین بودن محو عداس شده بودمقمنگ ع
 _دافت بی میریزه کک روی میز

 پروعه بیز
 دماغش شده عین هرطوم فیل

4-20 
 سری میاد روی ل*ب*م جوینتقققبو  بو  بو 

 بدم یرد
 دبنگ شل

 دوس دهترم باید بیاد جمگ کنه:(
 سرم هورد به در

 رهمگ شد
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 رد النل بش
 عوض شد ینگ ل*ب*م هشک شده

 باید سفت منو ب*غ*ل کنه
 عداس:(

 انقد نزن غر بگ عداس
 بمش عداس

 بمش اینسشره
 اینسشره
 -_-#سانسور

 عداسققحاال فم فش بدهق
 ^-اینسشره^

 عداس
 بردار دافی نقابتو

 ندارم کاری به کار تو
 نون تا بودی دادی بگ حالشو

 االنگ نمیگگ هالیه جای تووووو
 فم میگگ عداس

 هبسه انقد ایر تو بگ ند
 رل نزن نگیر برام سیس تو انقد

 هود  میدونی برام نیس مهگ من که جایی برم برام بیس مدل بس
 شبی تو ریاده توش ساله دیگه توبا بمین ققق بمون



wWw.Roman4u.iR  434 

 

 -_-رنک میزنی میگی علی ال بیار بچوق من دارم میشارم کلیفرنیا یه تور
 """"بمه نیزایی که میگی عداس""""

 عداس""""""""حتی ایرایی که میدی 
 ""ار فیرینی بودنت،بگیرتا میمیک صورتت""

 عداس:(
سترس ارفتگ و لرره به تنگ  ستش من جای اون ا ویتی بردیا مینروفونو ارفت د

 افتادق
 بمه سرتاپا اوش و نشگ بودنقق

به تواناییش ایمان داشتتتگ اما اینگ میدونستتگ نقد ستتخته بخوای بخونی ویتی 
 نند صدنفر رومن رو !

 بردیا شروع کردقبا این حال 
 دیگه قققققبگ  نیسی

 انقد رو کک ردم ویسنی
 حر  نزن پشتمگقققق

 پر ننرد عقدتگ بیچی
 دورم دهترم ریختهققق برتیپی

 ولی تورو نه به قققکلک ریغی
 هانومه محترم بیس ااه فش بلد نیسسسسییییی

 ولی عداس؛((
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شوهی یا جدی  دیگه بردی بمش عداس ااه بگی اینا توی روحیاتت نی حاال 
 یادش نی ار هوبیا  بیبی

 حاال بی بگیر برام با این ققققبا سلفی
 اه نمونده اصن بهققققمیلی 

 وک ندارم برا  نون مورینام هیلیییی
 

 """"بمه نیزایی که میگی عداس""""
 """"حتی ایرایی که میدی عداس عداس""""

 ""ار فیرینی بودنت،بگیرتا میمیک صورتت""
 عداس:(

دجوری حرفه دله واستته بمین نوشتتتمش حتی با وجود کلماتی پقن:عداس ب
 که توش افته میشه و ا نظر هیلیا ممننه بد باشهق

 
من دیگه نتونستتتگ هودمو کنترل کنگ ارونجایی که ریادم تو دید نبودم ستتری  

 جیگ شدم و رفتگ به بمون اتایی که یبال توش بودیگق
 نگابی تو آینه به هودم کردمق

سرک سرک بود و ننتا تارمو به پیشونیه عرق کردبه م نسبیده  صورتگ ار بیجان
 بود ولی آرایشگ بنو سرجاش بودق

شتگ  پوفی کردم و یه بیری آب معدنی ار تو یخچال کونینی که اونجا بود بردا
 و درشو بار کردم یلپ یلپ رفدم باالق
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حس باریننای ذهیره ای که رو نیمنت میشتتینن و انقد آب معدنی میخورن تا 
 جیششون بگیره بگ دس دادقق

بد مبال بمین که میان برن دشویی مربی صداشون میزنه با ینی دیگه تعویض 
 -_-شن برن تورمین

 ینگ به فنرای هودم هندیدم و بعده نن تا نفس عمیم براشتگ رو سنق
 کنسرتمون ینی ار به یاد موندنی ترین شبای رندایگ بودق

 بمه نی در حد عالی پیش رفتق
 بی نظیر طرفدارا استقبال

 بیجان اولین اجرا رو استیج
 صدای دیوونه کننده ی بردیا

 آبنگی که به عنوان بدیه اولین سالگردمون برام هوندق
 رضایت و هوشحالیه تو نشاش

بمه و بمه باعث شدن اون شب حس کنگ وایعا تو اوجگ و دیگه هوشبخت تر 
 ارون نمیشگ:(

 نیست!!! ولی نمیدونستگ که اون هوشبختی پایدار
### 

ناکی ارفت  یا اردن درد وحشتتت پاشتتتدیگ برد فردای اون رور ویتی ار هواب 
 جوری که وایعا نمیدونستگ باید نینارکنگ تا آروم شهق

امیر تو بتل نبود و بمون دیشتتب بعد کنستتر  با آتنا و شتتایان رفته بودن دور 
 دورقق
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بندارم  بهش رو فق  میموند آرتا که ااه تینه تینمگ مینردن حاضتتر نبودم برم
 بابام تاداروهونه بیادق

بنابراین هودم لباس پوشتتیدم رفتگ با بزار مدل بدبختی و با انگلیستتیه دس پا 
 -!-شنستگ به یارو فهموندم یه ماشین میخوام تا درار استور ببرتگ

ویتی داهل تاکسی نشستگ واین افسردای ارفتگ المصبا تاکسیاشون ار ماشین 
 توکشیده تربودقعروسای ما شیک تر و ا

ینگ که رفتیگ یه حس ترس بگ دس داد و باهودم افتگ آیا نزنه وستت  کشتتور 
غریب اگ و اور شتتگ بد بردیا اینا براردن ایران منگ تا آهر عمرم تو دوبی آواره 

 بمونگ یا اصال به شیخای عرب فروهته شگ و مجبورم کنن رن ینیشون شگ :|
 وای هدای منققق

شوبر آدم ارین ل سرش ارین فک کن  شه و بیس ناری رو  سفید بلندا بپو باس 
 پارنه شیرنجیا باشهق

به  مه دارم  به نفه ند یارو ران تا  پایین  نداهتگ  اار ارفتگ و ستترمو ا ل*ب*مو 
 نرتوپرتای هودم میخندمق

 ویتی رسید دم داروهونه جلدی پریدم پایین و رفتگ داهلققق
 تا یجوری به یاروینگ ایج دور هودم نرهیدم و بعد رفتگ پشتتت پیشتتخوون 

 حالی شایدم بالی کنگ که نی میخوامق
 بمین که اومدم لب بار کنگ یه ای بابا" ار پشت سرم شنیدمق

شگلی مواجه  صدا کیه که با رن جوون و هو صاحب  سرمو براردوندم تا ببینگ 
 شدمق با ریپ کیف پولش درایربود و ریر لب به فارسی غر میزدق

 درهواست کمک کردمق هوشحال یه ببخشید افتگ و ارش
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 اونگ با هوشرویی جوابمو داد و رفت جلو تا یرصی که میخواستمو برام بگیرهق
 داشتگ نشگ میچرهوندم که یهو نگام یفل یه نیزی شدق

 اومممگ این دفه نوبت من بود دیگه مگه نهب
 دیس بک!

ویتی براشتتتگ بتل رفتگ صتتبحونمونو ارفتگ و جلدی پریدم تو اتایمون یرد 
 رو دادم و ارش پرسیدم که آرتا بیدارشده یا نهقبردیا 

 ویتی افت نه هوشال اومدم بیرون تا برم نقشه مو عملی کنگق
## 

 نفس عمیقی کشیدم و دراتایشو ردمق
 دوسه ثانیه اششت ولی کسی جواب ندادقق

شو تنش مینرد  شرت اومدم یه بار دیگه در بزنگ که بمون لحظه آرتا درحالینه تی
بدون این که ستتالم کنه یا نیزی بگه طلبنارانه رل رد تونشتتام درو بار کرد و 

 -_-ینی که بنال بینگ نی میخوای
 منگ مظلوم سالم کردم و سینی صبحونشو ارفتگ جلوشققق

نداهت و کگ کگ  به من ا عد  به ستتینی و ب گاه  یه ن یده اول  باال پر با ابروبای 
 نشاش ریز شد و مشنوک هیره شدبهگق

نهایت ستتعیمو مینردم که ییافمو ینگ عین اربه ی  منگ حین این که داشتتتگ
تگ آهه میخوایگ بریگ بگردیگ منتظر تو بودیگ اف-شرک کنگ لب بار کردم و افتگ

 صبونتو بیارم برا  که رودتر آماده شیققق
 ینگ هیالش راحت شد اما بنورم تو نشاش شک بودق
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نه افتگ پا که دستت نده  هل درو بب فت و هواستتتت بره دا  نه-ستتینی رو ار
 نهققنیزهققمنگ میام توقق

 این دفه ابروباش بیشتر باال پریدنق
 m_0ییافش تقریبا اینجوری بود

 توجیه کردم:نیزه هبقققبردیا داره لباس عوض میننه نمیتونگ اینجا وایسگ که!
 درحالینه با شک براندارم مینرد ار جلوی در کنار رفت تا برم داهلقق

 ^-ه ریز ردم^دستمو یایگ کردم کنارم و نن تا بنشن
 آرتا رفت دشویی و دومین بعد مرتب براشتق

 ییافگ عین ویتایی که پاتریک ذوق میننه شده بودق
 نشستگ رو صندلی و ینگ هودمو مشغول کردم تا نفهمه دارم میپاعمشقق 

آرتا نشتتستتت رو صتتندلیه پشتتت میزنابارهوری و با احتیاب فنجون یهوشتتو 
 یدقبرداشت و برد نزدیک بینیش ینگ بو کش

 بعد نگاه من کرد و نوک ربونشو بردداهل یهوه بهق
 من مظلوم بهش هیره شده بودم ولی ار هنده داشتگ نابود میشدمق

ویتی فهمید داهل یهوش نیزی نیستتت انگار که عشاب وجدان ارفته باشتته ار 
با آرامش نندیلپ ارش  که راجبگ کرده لبخند مصتتنوعی ای رد و  بدی  فنر 

 هوردق
شد که ار بقیه ی  سینی بود ینگ هورد و دیگه هیالش راحت  هوراکیاییگ که تو 

 نیزی نیق
ریلنس یه نون تست برداشت و روشو کامل عسل مالید و ینگ کره م اشاشت 

 تنگش و یه اار انده ارش ردق
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من که انقد هندمو کنترل کرده بودم دیدم ممننه یه وک هرابناری کنگ واستته 
ش یگ عین مرحوم میک میک ار اتاق جیگ ردم بمین به بهونه ی رنک هوردن او

 و با دو رفتگ تو اتاق هودمونق
 بمین که درو بستگ نتونستگ هودمو نگه دارم و شروع کردم به یهقهه ردنق

 انقد هندیده بودم اشنام راه افتاده بودنق
 بردیام داشت پوکر فیس نگام مینردق

 نیدمقهندم داشت فروکش مینرد که یهو یه صدای تم"هیلی بلند ش
 •ق•فک کنگ ارتا ترکید 

سیونو به جای  صود اپال سی جای اون بود و موم مخ حم میدادم بهشقققبرک
 عسل نوش جان مینرد بمینجوری میشد^_^

یاد  که ب نه آرتام آدمی نبود  یدونستتتگ دعوام مین یا نیزی نگفتگ نون م به برد
تاعمردا که  یه جوری تالفی مینرد  ما درعوض  نه ا رم جلوی بردی نغلیمو ک

 یادم بمونهق
تجربه اینو ثابت کرده بود و واسه منگ دیگه مهگ نبود میخواد ار نه رابی تالفی 

 کنهقققبه ضدحاالش عاد  کرده بودمق
ستان موم و اینا کار من بوده و هیلی  صن به روی مبارکگ نیاوردم که دا اون رور ا

 عادی و ریلنس دست تو دست بردیا اینور اونور میرفتگق
 یگ آرتای سرهر بابامون اومد ار رستوران بگیر تا لب ساحلقققبرجایی رفت

من که اصتتال بهگ هوش نگششتتت اما تظابر مینردم بمه نی اوکیه تا ایال به 
 1ارتام هوش نگشره و حرد بخوره:
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شب امیروآتناو شایانگ اومدن وبعد ار این که شابرک و اکیپشگ به دعو  بردیا 
 بهمون پیوستن رفتیگ دیسنوقق

 سعی کردم بهگ هوش بگشره اما راستش اصال با جوش حال نمینردمقهیلی 
یه ستتری دهتربا ستترو وضتت  افتضتتاح مستتت و داغون تو ب*غ*ل پستترا 

 میر*ق*صیدن و بیچ نیزجالبی واسه تماشا کردن نبودق
به محض ورود یه ستری ار طرفدارامون اومدن جلو و بستاب ستلفی و فالن راه 

 افتادق
شدم ارین شحال می شون  هیلی هو ش صدام هو شتن و ار  سگ دا که مردم دو

میومدقاصتتلنگ ابل ارفتن هودم نبودم اما اون لحظه وایعا حوصتتله ی نیزیو 
ستگ برام پرنو بریزه یه  سمت بار و ار یارو هوا سه بمین کالفه رفتگ  شتگ وا ندا

 نوع نوشیدنی النلی سبک(
شغول ستگ و آروم آروم م ش شه ن ستگ منگ یه او شیدنش جاممو پرکرد و داد د  نو

 شدمق
یه  ند کجن با بمون لبخ تا بودققدهترا دورش کرده بودن و اونگ  گام رو آر ن

 بمیشگیش داشت باباشون حر  میزدق
تا دید دارم نگاش میننگ بی تفاو  رومو براردوندمقققفک نننه هیلی هوشگله 

 حاال:/
 -_-براشتگ پیش بردیاتابیشتر ارون دهترا یورتش نداده بودن

صوال به فناش  سته ای که ریادی یربونش میرفتنگ ا شد اما با اون د سودیگ نمی ح
 حال نمینردمق

  مارو میگه =| (
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## 
 نندروری که تو دوبی بودیگ با اردشا و دوردورای اکیپیمون سپری شدق

 تجربه ی هوبی بودقققاولین سفر هارج ار کشورم اونگ با بردیا!
آرتابابامون نیاد اما بردفه که این امیدواربودم ایال ویتی داریگ برمیگردیگ ایران 

یب  نان ع فه "آررو برجوا بل معرو با ضتترب الم گششتتتت  فنر ار ستترم می
 نیست"مواجه میشدمق

و روری که داشتیگ وسایالرو جگ مینردیگ  براردیمگ کال این آررو به دست باد 
 -_-سپرده شد

م داونجوری که داشتتتت پیش میرفت بعید نبود پس فردا که با بردی اردواج کر
 اینگ به فررندهوندای یبول کنیگ و بیاریمش ریر بال و پرمون :|

 فیدبک بوادارا به کنسر  هیلی هوب بودق
 تا ینی دوبفته اینستاپرشده بودار ویدیوباو عنسای کنسر !

 بگ ما راضی بودیگ بگ فنامون:(
 بلخره آرتام نمرده بود ویه تز بدردبخور داده بود

 ارفتگ شروع کنگ واسه کننور هوندنققق با براشتنمون به ایران تصمیگ
انتظارریادی ار هودم نداشتگ ولی هب ااه ارین فرصت استفاده نمینردم بعدا 
حستترتشتتو میخوردم پس برای این که جای حرفی نمونه کالس کننور ثبت نام 

 کردم وبا نندتا کتاب تست شروع کردمق
سای صال بلد نبودم و در سومو ا سای  سگقققدر سخت بودوا دومگ یادم  هیلی 

 رفته بودقق



 443 یاشتباه کردم اشتباه کرد

شدم  شگ انقد کالفه می ست میموندم و آهر سریه ت ساعت  اابی ویتا ینی دو
 کتابامو شو  مینردم یه طر  و به بدفون و پلی لیستگ پناه میبردمق

تامن راحت تر درس  با آرتا و بقیه رفیقاش میگشروند  تایمشتتو  بردیا بیشتتتر 
 بخونگققق

وم واینا نداده بود اما بردفه بابگ روبرو آرتا بنور دیس بنی به اون داستتتان م
 میشدیگ میتونستگ نفر  و عصبانیتو تو نشاش حس کنگ:دی

شده بود و میتونست  رابیه ی دکترو آذین عالی بودقققدالرام حدودا پنج مابش 
 بشینهق

 مامان بامرر بابا کناراومده بود و رندای عادیشو ار سرارفته بودقق
س که بابابرا ستترمایه اشاری به فرانستته برده بودو پ نقوی با پیگیری ریاد پوالیی

 ارفت و بهمون براردوندق
 و بمه نی به طور مشنوکی اروم بودققق

 ارون مدل ارومایی که باید منتظرباشی بعدش یه طوفان اتفاق بیوفته ;(
### 

 
 نندروری مونده بود به تولدم و حوصلگ بدجوری سررفته بودققق   

 ب و تست و کالسگ داشت بهگ میخوردقحالگ اربرنی درس و کتا
بردیام که اصتتال مارو تحویل نمیگرفت؛غل  نننگ دنبال کارای جشتتن تولدم 

 بود!
 رفتگ در یخچالو بار کردم دومین توشو نگاه کردم بعد بستگق

 بیناری بدجوری فشارآورده بودق
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 یلنج اردنمو شنوندم اوشیمو برداشتگ شماره ی بیتو بگیرمق
 ردم اسگ ارتا اومد رو صفحهققبمین که پینشو 

 t_0داشت رنک میزد
 باشک اتصالو ردم و اوشیو ارفتگ دم اوشگق

 بلهبب-
 آرتامق-بدون سالم با لحن بمیشگیش افت

 بنام هداشو یاد  ر !-مث هودش جواب دادم
 باحرد نفس صداداری کشید و افت_هواستگ دعوتت کنگ یه جاییقق

 منتظرموندم تا هودش ادامه بده
ساعت دوارده ااه د- شب  شه ام سا ل بار  سری م شت رو یه  شتی ن وس دا

 منتظرتگقآدرسو میفرسگقق
 کودوم مسا لبینی نیب!-
نداره میتونی فراموشتتش کنی - باریگ وجود  نیزی نپرسققدرضتتمن بیچ اج

 اصنق
 فق  ااه هواستی بیای بردیا نیزی نفهمهقق

 برکیو دوس داشتی میتونی بمرا  بیاری ااه به من شک داری!
 نقشه ست نهب-
برجور دوس داری فک کن ولی دوتانیزم یاد  باشتتهق یک مجبور  ننردم -

 بیای و ااه نیای شاید حتی برا  بهترباشه!
 دو بردیا بویی نبرهق
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 فلن
شای وق  ست با ن شی به د ققققققبه هودم که اومدم آرتا یی  کرده بود و من او

 رده و با کلی سوال تو سرم وس  سالن وایساده بودم!
 مسجشو بار کردمق

 ادرس طرفای شهرک غرب بود!
 بردیا نباید میفهمیدب!

 ااه نمیرفتگ برام بهتر بودب
 میتونستگ ینیگ بمراه هودم ببرمب!

 وای هداقققنقد بمه نی مشنوک بودققق
 ینی نشام یرار بود به روی نی واشهببببب

گ اما نبه آرتا اعتماد نداشتتتگققننبارم اومدم بیخیال شتتگ وتماستتشتتو فراموش ک
 حرفاش انقدی فنرمو مشغول کرده بود که تصمیگ ارفتگ برمق

 به بیت رنک ردم و بدون توضیح ارش هواستگ امشب بابام بیاد یه جاییققق
 لنتی افت تهران نیست و فردا برمیگردهقق

 دپرس شدم و هدافظی کردمق
 به کی میگفتگب!

 آذین که نمیشد نون دکتر میفهمیدق
 میموند آتنا!ایولقق!!

 اوشیو برداشتگ و شمارشو ارفتگق
 هداروشنر اوکی داد و یراراشاشتیگ وسیای راه بمو ببینیگق

 استرس بدی داشتگققق
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با کلی  به مامان رنک ردم و افتگ میخوام برم هونه ی بیت تادیرویتگ میمونگ و
 اصرارراضیش کردمققق

آتی  ارفتگ یه دوش ارفتگ تا یخورده ریلنس شتتگ و منتظرموندم موعد یرارم ب 
 برسهققق

 آدرسو پیدا کردیگ و وایسادیگ جلوی در تا من به آرتا رنک بزنگقق
 ساعت حدود دوارده و نیگ بودق

 آرتا جواب نمیداد و من دلشوره ی عجیبی ارفته بودمققق
 آتنا افت اسنلت کرده و هواسته تا اینجا النی بنشونتت اذیتت کنهق

 قاما یه حس موذی منو ترغیب مینرد برم داهلق
 حسی که نتونسگ جلوشو بگیرم و دست آتنارو ارفتگ رفتیگ داهلقق

 اسگ آرتارو که آوردم اشاشتن بریگ توقق
 جو وحشتناک بودقق

 یه پارتی بزرر و فوق العاده هفن!
 صدای کرکننده ی موریکققق

 سرو وض  و آرایش دهترا
 لباسای پسرا

 نیمه تاریک بودن سالن
 ر*ق*د نورا 

 بزارتا کوفتو ربرماره دیگهبوی سیگارو ادکلن و 
 اینجا نه هبر بودب!
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 نه دهلی به من داشتب!
 انگار بیچنس اونجا تو حال هودش نبودققق

 یل*ب*م داشت میومد تو دبنگققق
آتنارو دنبال هودم مینشتتیدم و اینور اونور میرفتگ تا آرتارو پیدا کنگ منو ارین 

 حالت درارهق
به نن تا اتاق کناربگ منتهی اوشتتته ی ستتمت نپ ستتتالن یه رابرو بود که 

 میشدقق
 دست آتنارو سفت نسبیدم و راه افتادمقق

 حس مینردم اتفایای بدی درحال ویوعنققق
بی آوین من احساس میننگ اون پسره رو -اومدیگ وارد رابرو شیگ که آتناافت

 میشناسگ فک کنگ آشناباشه میخوای بریگ ارش بپرسیگ آرتارو دیده یانهب
سم شون دادم و نگابی به اون  سر موافقتمو ن شاره مینرد کردم و با تی که آتی ا

 توبرو من داهل این اتایارم یه نیگاکنگق-بعد افتگ
 اوکیی افت و رفتق

 آروم آروم یدم برداشتگ و رفتگ جلوقق
 بعضی ار اتایا هالی بودنقق

 دربعضیاشونگ یفل بودقق
سرایی که معلوم بود صدای دهترپ شونگ نیمه بارقققو  ش ینی دوتا غول اون تو م

 نه کارین به اوش میرسیدقق
 بمینجوری داشتگ جلو میرفتگ که یهو یه صدای آشنابه اوشگ هوردققق

 به اوشام شک کردم اما نهققق
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 امنان نداشت اون صدارو باصدای کسه دیگه ای اشتباه بگیرمق
 پابام شل شده بودنقق

 صدای دهتره ار اتاق ب*غ*لیهقق-هودمو اول میزدم
 لی اماققاتاق ب*غ*

 هالی بود!
 با دستای لررون دستگیره رو نندبار باالپایین کردمق

 یفل بود!!!!
 اوشمو نسبوندم به درققق

 نه نهققاین فق  یه تشابهه بمینقق
 صداش تشابه بود درستقق

 اما تصویری که ار سوراک کلید دیدمققق 
 هندم ارفته بودقق

 ب بود مگه نهب!وای هدا این نه هوابیه من دارم میبینگ آههققهوا
 تموم اعضای بدنگ بجزنشام ار کار افتاده بودنققق

 ای کاش اونگ ار کارمیوفتادقق
 ای کاش اون لحظه میمردم و نمیدیدمققق

نمیدیدم که هورد نمیشتتتدمققکه غرورمقققشتتخصتتیتگقققروحگققله و مچاله 
 نمیشدقق

 حرکاتگ کامال بیستریک بودق
 عین دیوونه با میخندیدمقق
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 میلرریدققدستو پام 
 نشام سیابی میرفتقق

 ولی من بنور باسماجت میخندیدم:((
 آهه هنده م داشت!

 عشقتو ببینی که با باالتنه ی بربنه رو ینی لش رده و دارهقققققق
 دهتری رو ببینی که بجای تو شریک عشقباریه عشقت شدهقققق

 هواب بودققق
 میدونگ هواب بودقق

 شه!بردیای من نمیتونست ایننارو کرده با
 بردیا منو میخواست مگه نهب!

 من عشقش بودم مگه نهب
 من مخاطب تورای افتناش بودمق

 به من میگفت بره ی نایالقق
 فق  با من هوب بودقق

 فق  به من نشمک میزدققق
 فق  منو تو ب*غ*لش میگرفتقق

 فق  منو میب*و*سیدققق
 اما حاال که ل*ب*ا*ش رو اردن ینی دیگه سر میخورد!!!!!!!!!!!

 عاشم موبای فرم بودقق
 موبای اون دهتره م فر بود!!!!!!!
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نته نته اون بتردیتا نتبتودقققبتردیتا نتامترد نتبتودققالشتتتی نتبتودقققپستتتت 
 نبودقققک*ی*ا*ن*تنار نبودققق

 اون بردیا نبودققق
 نمیخواستگ دیگه ببینگققنمیخواستگ دیگه بشنومققق

 شدمق نمیخواستگ بفهمه که دیدمقققکه شنیدمققکه هورد شدمققکه له
 فرار کردمقق

 ار جلوی در اون اتاق لعنتیققق
 ار اون رابروی لعنتیققق

 ار اون سالن لعنتیققق
 بنور انقدی تو حال هودم بودم که حواسگ به آتنا باشهقق

 پیداش کردم و بابگ ار اونجا ردیگ بیرونقق
ست براش ارفتگ و بی  سیدیگ به هیابون یه درب بیچی بهش نگفتگ فق  ویتی ر

 اصراراش روونه ی هونه کردمشققق توجه به
 بارفتن آتنا هیالگ راحت شدققق

 اونیر  هیابون یه سوپر مارکت دیده میشد که بنور نبسته بودققق
 یه پاکت سیگار و یه فندکققق

 یه هیابون طوالنی جلوی رومققق
 یه دهتر قققلهقققمچالهقققهستهققق

یه کام  توپاکت میگن }هوبه که تنها نیسگ حدایل رفیقام بابامن بیست تاشون
 بهت میدیگ:((({
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شیدم و  سه بی حس بودو با یه لبخند عمیم رو ل*ب*م هودمو مین بدنگ بی ح
 بمزمان ار سیگاری که الی انگشتام بود کام میگرفتگققق

 هاطره بامون میومد جلونشامققق
 ار رور اولققق

 اون صدای بی نظیرققق
 بمرابی کردنش تو فدای سر ققق

 بهشقققنگابای دردکیگ 
 کج هلقیاشققق

 بی پروا رل ردناشقق
 حاضرجوابیا و حرد دراوردنامققق

 ویتی مریض شدقققاولین شبی که تو یه اتاق هوابیدیگققق
 ویالی لواسونققجرعت حقیقتقق

 رینورد نشمکققق
 سفرشمالمونقق

 ولوشدن ار باالی تخته سنگاقق
 لب ساحل پنج صبقق!

 ترسیدنگقققاس ام اس بردیاققق!
 سرموریک ویدیوقققب*و*سه ی یک صدم ثانیه ایش برای اولین بار!

 پارک رفتن و پشمک هوردنمونققق
 فرری دنس و رالی سوار شدنمونقق

 سیگار بعدی رو با اونی که داشت هاموش میشد روشن کردمققتاره اولش بود!
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 براشتشون ار دوبی و تالشش برای فهمیدن علت ناراحتیگق
 میار و اون جمله ی منحصر به فرد:موریک ویدیو و تماس سا

 تو بشو الگ من میشگ رولت
 میپیچگ دور !

 بهققق
 میترسیدم بشگ التققق

 بشی رولگقق
 بزنی دورمققق

 بمینگ شد:(((
 اولین ب*و*سه  ققق

 اعترا  کردنتققق
 شروع رورای هوبمونققق

 دور دورای دوتاییققق
 تنست نوشتنا و رینورد ترکاقق

 سورپرایزای تولدققق
 دوربمیاقق

 آرامشی که توب*غ*ل بگ داشتیگققق
 حس نابی که با لمس دستا  پیدا مینردمقق

 لعنتی اررششو داشتب!
 واسه برطر  کردن نیار  بری سراغ ینی دیگهببببه بمین راحتیب!
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 این بود بمیشه مال بمیگب
 این بود تا تهش بستگ افتنا ب!
 باور کنگ بمش النی بودققققب!!!

 الشی بودی مث بقیهب! باور کنگ توام یه
 باور کنگ اون بتی که من ار  تو ذبنگ ساهتگ امشب شنستب!

 یل*ب*م تیر مینشیدققق
 بدنگ سرد بودقق

 فنره این که تنش یفل تن ینی دیگه بودقق
 فنره این که ینی دیگه رو میب*و*سیدققق

 فنر این که دراوش ینی دیگه حرفای یشنک میزدقق
قل*ب*ا*شققققصتتدای منحصتتر به فردش فنر این که لبخندشقققدستتتاشقق

 حاال مال ینی دیگه بود داشت روانیگ مینردقق
 هدایا نراقققق

 اهه نرا منققق
 نرا اشاشتی عاشقش شگبقققنرا اشاشتی بهش اعتماد کنگب

 هدایا مگه من بنده   نبودم نرا اشاشتی هورد شگب!
 تاوان کدوم ر*ن*ا*بمو داشتگ پس میدادمب

 ار  نمیگشرم آرتاققق
ستی بهگ نگی تا نیامققتا  شدی قققمیتون شدن رندایگ  توی لعنتی باعث هراب 

 نبینگققق
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هود  هواستتتی بیایقققاون تاکید کرد بیچ اجباری -صتتدای درونگ نهیب رد
 درکار نیست!

 راست میگفتققهوده احمقگ پیگیرشدمق
 هوده هرم اومدمقق

 گیرمققیمو بلعنت به هودمقققلعنت به هوده لعنتیگ که نتونستگ جلوی فضول
 کاش بیچوک نمیفهمیدمقق

 کاش بمیشه بمون تصویر هوب ارش توذبنگ میموندققق
 نگابی به اطرافگ انداهتگققق

 بیچنس نبودققق
اشتتنایی که کل صتتورتمو هیس کرده بودنو پاک کردم و باصتتدای بغض دارم 

 هوندم:
 عمرمو پای تو باهتگ

 حیف رویایی که ساهتگ
 برنی که بودو نیست

 اثرنداشترو تو 
 اون که تو اریه با جاموند

 یبل رفتن بی صدا موند
 هیلی کگ بود ولی

 واسه تو کگ نشاش:(
 دیگه تمومه



 455 یاشتباه کردم اشتباه کرد

 بسمه برنی شنستگ
 ار هودم ار بمه هستگ

 باید ار یادم بری
 دیگه تمومه

 تورو سپردم به دریا
 من میرم تنهای تنها

 اینجوری اروم تریقققق
 من نمدونگ

 بسته شده ار هیلی ویته
 اما بارم برام سخته

 به تو بگگ هداحافظ
 دیوونگیمون

 هنده بامون ریر بارون
 اون بمه آرروبامون

 ار یادم نمیره براز
 دیگه تمومه

 بسمه برنی شنستگ
 ار هودم ار بمه هستگ

 باید ار یادم بری
 دیگه تمومه

 تورو سپردم به دریا
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 منققق
 میرقققم

 تنققق
 باااقققیهقققتنقققباقق

 شد وافتادم رمینققق وجلو نشام سیاه
 حس مینردم فشارم افتادهقققمیلرریدم و بدنگ کامال بی حس و کرهت بودق

اصتتال دلگ نمیخواستتت اونجا بیهوش شتتگ نون معلوم نبود بعدش نه بالیی 
 سرم میومدقققاون ساعته نصف شبقققیه دهتر تنهاقققتو هیابونققق

 دست بردم تو کیفگ و ینگ داهلشو اشتگق
 داشتگققیه بسته شنال  

دراوردم بار کردم وینگ ارش هوردم تا یند و فشتتتارم بره باال بتونگ ایال هودمو 
 تاهونه برسونگققق

 داغون بودمقققداغونتر ار بمیشهققق
شرای  یه معجزه به  پیداکردن یه تاکسی تلفنی اونگ به طور کامال اتفایی تو اون 

 نظر میرسیدق
 ادم به شیشه ی سرد ماشینقآدرس هونمونو به یارو افتگ و سرمو تنیه د

 باید آرتارو میدیدمقق
 باید وادارش مینردم یه سری مسا لو برام روشن کنهقق

 من که هورد شده بودمققق
 پس دیگه ابمیتی نداشت ااه میفهمیدم بردیا نقد اضافه کاری کردهق
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نمیدونگ نقد اششتتت که رستتیدیگ دم هونمونقار راننده تشتتنر کردم و بعد ار 
 یاده شدمقدادن پولش پ

 امیدواربودم مامان هواب باشه تا منو با اون وضعیت نبینهقق
 کلید انداهتگ دروبار کردم و رفتگ داهلق

 نراغا هاموش بودنقق
 بی سروصدا رفتگ تو اتایگ و درو یفل کردمقق

 اشنام بی ویفه میریختنقق
 ار رو در سر هوردم و نشستگ رمینققق

 غ*ل کردم و سرمو اشاشتگ روشونققاحساس بی پنابی مینردم؛رانو بامو ب*
 میبینی لعنتیب

 من رانو بامو ب*غ*ل کردم تو اونو :((
 اریه مجال نمیدادققق

 بر هاطره ای که ارش یادم میومد انگار هنجر میشد تو یلب رهگ هورده مققق
 انقد اریه کردم که بیحال شدم و توبمون حالت هوابگ برد!

#### 
شنام ینی ینی رواونگ شاش و درمونده  درحالینه ا سر میخوردن رل ردم تون

 بمینو میخواستی مگه نهب-افتگ
 هب ببینقق

 داغون شدنمو ببینقق
 هورد شدنمو ببینققق

 مچاله شدنمو ببینققق-داد میزدم
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 شنستنمو ببین بشار دلت هنک شهققق
 دمت ارمقققایول داری به هداققق

 شروع کردم به دست ردن:
 دیس بنت عالی بودقق

 ای من هفن تربودققاربمه ی کار
 براوو براووقق

 رندایمو ارم ارفتیققآرامشمو ارم ارفتیقق
 بردی دیگهقققهیالت راحت شدبجیگر  حال اومد نهب

 داری کیف میننی که هوار شدنمو میبینیقققکه اشنامو میبینی مگه نهب
تونی می-صتتدامو اوردم پایین و با پورهند تلخی که اوشتته ی ل*ب*م بودافتگ

 بریق
 تگ تا ارون پارک لعنتی بیام بیرون که صداش میخنوبگ کردقو براش

 حرفاتو ردی وایسا ایال حرفای منگ بشنو بد برو-
 مگه حرفیگ موندهب-براشتگ و افتگ

 میخوای ار برر پریدناش برام بگیب
 میمئن باش ار اینی که االن بستگ داغونتر نمیشگ باشه بگوقق

 بشین-
 بهش بی حر  نشستگ رو نینمت و هیره شدم

ببین اوینقققمن -کالفه دستتتی توموبای بمیشتتته کوتابش برد و لب بار کرد
 نمیدونگ اونجا نی دیدی که به این وضعیت افتادیققق
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 نیشخندی ردم که هودش معنیشو هوب ارفتق
شب با بردیا رفتگ به اون مهمونیققحالگ هیلی - اره میدونگ باورنمیننیققمن دی

دم بعدش دیگه بیچی نفهمیدم نزدینای بد بودقققتاهرهره هوردم و مستتت کر
 صب بود که ینگ بوشیارشدم دیدم بردیا نیستق

 باب اسفنجی ریاد میبینی نهب-حرفشو یی  کردم و با تمسخر افتگ
حال رفتینقققاوکی  قد هوردین ار  مام ان بدشتت یا اواول مگوال بود  مهمون

 اوکیققبقیشقق
 بگو نی دیدیق-بی توجه افت

 نرا بمتون انقد منو هرفرض میننین آههب-افتگیهقهه ای ردم و 
تا  یا  فت ب نک رد بهگ ا که ر یدونی و اونیگ  ینی میخوای بگی تو بیچییی نم

 نشت رو یه سری نیزا واشه اصن تو نبودی!
 فق  بگو نی دیدیق-پوفی کرد و افت

دوستتتت و معشتتویه ی جدیدش رو کاناپه درحال عشتتم باری -با لبخند افتگ
 وققق

 گ سرجاش هشک شدققاینو که افت
 نمیدونستگ داره رل باری میننه یا جدی تعجب کرده!

 نی داری میگیب!میمئنی بردیا بودهب!دییقا نه ساعتیبکجای باغب-
 طرفای یکققتوینی ار اتایای رابرو عقبیهقق-

 ربونش بند اومده بود و داشت عینهو بز نگاه من مینردق
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وش ا-صتتورتش و افت بلخره بعده نن ثانیه با کالفگی دستتتت کشتتید رو
کنققاره فنر  درست بود من میخواستگ حال تورو بگیرمقققاما نه با این نیزی 

 که دیدیقق
منقققمن اصتتن هبر ندارم بردیا کی اونقد مستتتت کرد که بخواد بره  پرپانه 

 باریق
شتی پس نرا رنک  ستان هبر ندا شو یی  کردم و افتگ_اوال ااه تو ارین دا حرف

 ردی به منب
صال بد دوما بگ  سن میدونن ا شنا من بگ تو بگ بمه ی اونایی که بردیا رو می

 مست نیست و ااه یه بشنه م بخوره بشیاریشو ار دست نمیدهققق
 با درموندای نالید

من به تو رنک ردم بیای بردیا رو تو اون جم  درحال هوش اشرونی با نن تا -
 کنید حالتدهی مخی ببینی ینگ حرد بخوری فوق فویشتتگ دوستته رور یهر 

 ارفته شهقق
 تاحاال ندیده بودم با این لحن بابام حر  بزنه و سعی داشته باشه منو یان  کنهق

 _به هاک داداشگ یسگ بمه ی داستان بمین بودق
 آرتا داشت بخاطر من یسگ میخورد!

نمیدونگ نرا حس مینردم حرفاش دروغ نیست حتی دیگه اون پورهند کجنی 
 رو ل*ب*ش نبود!

   ارفتقققبم بم میزدمقققاریه م شد
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ساب بمه نی کارهود بردیا بودققبیچنس به انداره ی اون نامرد  پس با این ح
 تقصیرنداشتققق

آرتا دویدم فاصتتله بینمونو طی کرد و دستتتشتتو آورد جلو تا دستتتامو ار جلوی 
 صورتگ بردارهقق

 پسش ردم اما نون رورم بهش نمیرسید موفم شد دستامو کنار بزنهق
 ی شصتش اشنامو پاک کرد و کالفه و ناراحت هیره شد بهگقققبا انگشتا

واستته این که بهت ثابت کنگ بمه ی حرفام راستتته حاضتترم برکاری بگی -
 بننگققآروم باش

رومو براردوندم و میون اریه افتگ_میخوام بمیرم ولگ کنقققنینار ار دستتتگ 
 برمیاد آههب

 آرتا سیگاری روشن کرد و شروع کرد پک ردن
 ینیگ برامن روشن کن-پاک کردم و آروم افتگاشنامو 

 بدون حر  سیگاری آتیش رد و ارفت سمتگق
 ار دیشب دوتاپاکت تموم کرده بودم اما دریغ ار ذره ای آرامش که ارش بگیرم!

 افتی حاضری برکاری بگگ بننی بومب-سیگارمو که کشیدم رو به آرتا افتگ
 نهرش ببینگققمشتاق سر تنون دادققعشاب وجدانو میتونستگ تو 

 حتی ااه به ییمت بهگ هوردن رفایتت با بردیا تموم شهب!-لبخندی ردم و افتگ
 حس کردم جاهورد اما وانداد و مصمگ سرتنون دادق

 کله و مرر انگار ربون نداره لندبور:/
که - با نیزایی  ماد کنگقققببین من  هت اعت که میتونگ ب ید میمئن شتتگ  با اول 

 وردم!دیشب دیدم دیگه ییدبردیا ر
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 نون دیگه بیچ رابی برای دوباره بابگ بودنمون نیست مگر دردوصور 
یک این که ستترمو عین کبک بننگ ریربر  و فراموش کنگ دیشتتب نی دیدم تا 
آیا هیلی راحت به برر پریدناش ادامه بده و بدونه یه هری به اسگ آوین بست 

 که ویتی بمه ولش کردن رفتن بمه جوره پاش میمونهق
ش شیرین راه دوم شین بزنه بهگ  شت به هونه یه ما گ اینه که بمی امرو تو راه برا

شب نی  شگ حافظمو ا دس بدم تا دیگه یادم نیاد دی نن بفته برم توکما و بعد
 دیدمق

 پس بیچجوره دیگه نمیتونیگ بابگ باشیگق
بده  که االن میتونه بهگ آرامش  هانیزیگ  خام هودمو آروم کنگ و تن ولی من می

 انتقامه"
 فش شنل عالمت سوال شده بود اما فق  به افتن یه نجوری"اکتفاکردقییا
ستتتادسقققبمونناریو که بابام کرد باباش میننگقققیه ک*ی*ا*ن* قققکه -

 دروای  صوریه اما فق  منوتو اینومیدونیگق
 نشاش ارد شده بودنقق

 نه!-
ته بم- که نرف یاد   نه توییقق باری بمرابی مین که منو تواین  ن یارهقققو اونی 

نه من دیشتتتب  یدو نم بگی میننگقاون  کاری  پیش افتی بر قه  نن دی
 دیدمشقققشرای  بمونجوریه که من میخوامق

 آرتا بنگه بنک بودققق
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باره افتگ دیا ترتیبی میدیگ که بر-بدون این که بهش اجاره ی حر  ردن بدم دو
 ومنوتورو بابگ ببینهقققبعد من میرم پیشش و بااریه راری ارش میخوام ببخشتگ 

 بهگ یه فرصت دیگه بدهقق
 میخوام بمه نی طبیعی بنظربرسه!

شه  شاید ریادم براش مهگ نبا شدمو ترمیگ میننگ؛ارنه  اینجوری ایال غرور له 
 نون نیزی که دورش پره،دهتره!

 اما ایال ینگ ار حس دیشب منو تجربه میننهقق
 یبولهب

 فنر آبروی هودتو کردیب!-
 نیس اما واسه توممننه بدبشهققمن یه پسرم واسگ این نیزا هیالی 

 اینو درنظرارفتی که دایی بردیا شوبرهوابرتوعهب
قد بچه - نا نمیشارهققبردیا ان تاثیری تو رندای او ما بیچ  بهگ هوردن رابیه ی 

نیستتت که بخواد رندای داییش با هوابرمنو هراب کنهققدکترم آدم فهمیده ایه 
 با آذین بشارهقونمیشاره کارای ما کونینترین اثری رو رابیش 

نگران نباش ااه یرار باشتته مشتتنلی پیش بیاد واستته من پیش میادققبعد ستترمو 
پایین و آروم افتگ نداهتگ  تان -ا مه من تو این داستت که  بیشتتترار ب بمونیور 

 هوردشدمق
 -نفس عمیقی کشیدم، پاشدم و افتگ

سراغ ینی دیگهقققفق  ااه به بردلی شد برم  شب جوابتو بهگ بگو که ااه ن ی لتا
یبول ننردی تنها کمنی که میتونی بننی اینه که حرفای امرورمو پیش هود  

 نگه داریق
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بعد دستتتمال تو دستتتمو انداهتگ تو ستتیل آشتتغالی که اون نزدینی بود و نیگ 
 عز  ریادق-نگابی به آرتا کردم و افتگ

 آرتا شب بهگ رنک رد و افت یبولهق
شدن عشاب وجدانش داره  سه برطر   ستگ وا یبول میننه اما برامن مهگ میدون

 نبودق
 فق  میخواستگ به عنوان یه وسیله برای انتقام ارفتن ارش استفاده کنگق

ویتی اونی که فک مینردم با بمه فرق داره عوضی درومد نرا من نباید عوضی 
 میشدمب!

شب رنک ردم به بردیا وکلی رل  شه بمون  شک برانگیزنبا ستان  سه این که دا وا
 گ برا  تنک شده و فالنققباری کردم که دل

 افت کجابودی رنک نمیزدی و این نیزاب
 افتگ اره ینگ حالگ اوکی نبود و بحبو پیچوندم کالقق

 اونگ افت اتفایا منگ حالگ بد بود و ارین حرفا
تودلگ افتگ دیشتتتب هالی شتتتدی انرژیت ته کشتتیده یربونت برم نارتامور 

 بخورحله:/
 و بعد هدافظی کردمقولی پشت اوشی ینگ یربون صدیش رفتگ 

 تنها کلمه ای که بعد ار یی  کردن توذبنگ نقش بست الشی"بود!
### 

هیلی هب ببین آرتاققتنهاکاری که تو میننی اینه که ینیو ایربیاری رنک بزنه -
 بردیا و مارو لو بدهق
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 میتونیب
 ارهق-ینگ منث کرد و افت

ساعت- شب راس  سیگ داریگ 9هبقققام ستورانهققق ب  هیلییییییییمنوتو تو ر
 صمیمانه و عاشقانه جیک تو جیک شام میخوریگ و یربون بمدیگه میریگق

 میتونی نقش باری کنی دیگه آرهب
 آوینقق-کالفه نفس صداداری کشید و افت

 آوین بی آوینقبهت افتگ نمیتونی بگو برم سراغ ینی دیگه!هیلی وک ندارمقق-
 الرم ننردهقققادامشب-عصبی افت

 هققهب بیچی بمین دیگ-
 با تماس اون یارو بردیا میادو مارو تواون حالت میبینهقق

 حاال یا میاد جلو و دعوا میشه یا کال به رو هودش نمیاره و میپیچه میرهق
 اوکیهب!

 ناره ی دیگه ایگ دارم مگهب!-
شیو  ضیح دادم او ضایت آمیزی ردم و بعده این که ینگ دیگه براش تو لبخند ر

 یی  کردم و انداهتگ کنارققق
 لبخندار روی ل*ب*م کنار نمیرفت حتی ویتی نشام پره اشک بود!

### 
 نگابی به ساعتگ کردم و پوست ل*ب*مو جویدمقق

 اون یسمتی که ما نشسته بودیگ هیلی هلو  بود و هرپر نمیزدقق
باد میپیچید الی شتتاک و برر درهتا و تنونشتتون میدادقققبوا هیلی هنک بود 

 هارونه حسابی سردم شده بودقققجوری که با اون مانتوی نارک ب
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 آرتا دستشو انداهت دور اردنگ و منو کشید سمت هودشققق
 بیچ حسی نداشتگ حتی بدمگ نمیومدققق!

 فق  و فق  به لحظه ای فنر مینردم که بردیا برسه و مارو بابگ ببینهققق
درستتته پوریشتتنمون هیلی عاشتتقونه بود اما حرفای معمولی بینمون رد و بدل 

 ردومون حسابی کالفه بودیگقققمیشد و ب
 میگگققحاال ار کجا معلوم باورکنه و بیادب!-آرتا

حاالم - تا یاد دورو برش نبودم ار غروب  نهقققنون این نن رور ر باور مین
 تلفناشو جواب ندادم،دارم اوضاعو کامال علیه هودم جلوه میدمق

 بدهق نشونتاال ندیده بودم دهتری اصرار داشته باشه هودشو ک*ی*ا*ن*تنار -
 پورهند تلخی ردم و نگامو دردیدمققق
 بخند آوین-یهو لحن آرتا عوض شد و بل افت

منگ ستتری  منظورو ارفدم و یه یهقهه ی بلندردمققآرتام مبال داشتتت عاشتتقونه 
 نگام مینرد و لبخند رو ل*ب*ش بودق

صورتشو آورد نزدیک صورتگ و طبم یراری که اشاشته بودیگ جوری مویعیتشو 
 کرد که برکی ار پشت میدید فنر مینرد داره میب*و*ستگققتنظیگ 

نند ثانیه توبمون حالت موند و بعدل*ب*شتتو هیس کرد کنار کشتتید و با 
 پشت دست دبنشو پاک کردقق

 ینی داغونه رل باری کردنش بودم بدجوری تو نقشش فرو رفته بودقق
ا اونموی  یتی تمن که نمیتونستتتگ براردم نگا کنگ ببینگ بردیا درنه حاله اما و
 جلو نیومده بود پس معلوم بود نمیخواد به روی هودش بیارهققق
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 لبخند فاتحانه ای ردم و تو ب*غ*ل آرتا فرو رفتگ:(تیرهالد!
#### 

 با احتیاب درو بار کردم و رفتگ داهلققق
 هونه تو سنو  اعصاب هوردکنی فرو رفته بودققق

 وای هدا هاطره بامونقققق!
 بابگ تو این هونه داشتیگقققق!لحظه بای هوبی که 

 برطر  سالنو نگاه مینردم ینیشون یادم میومد!
داشتتتگ کگ میاوردم،نگابمو ار درو دیوار هونه دردیدم و ستتعی کردم تو نقشتتگ 

 فرو برمق
پیش هودم تنرار کردم:هب من االن اومدم اینجا که حال بردیا رو بپرستتگ و 

 مبال نمیدونگ که اون دیشب مارو دیدهققق
 یدوارم سوتی ندم!ام

 نفس عمیقی کشیدم و محتاطانه بردیا رو صدا ردمققق
داشتگ میرفتگ اتایش که یهو حجگ ریادی ار دود تو پشیرایی پشتی نظرمو جلب 

 کردققق
 جاهوردمققق

 پشت اون بمه دود پسری دیده میشد که بیچ شبابتی به بردیا نداشتققق
 یه پسر با

 نشای به هون نشستهققق!
 ریخته و ژولیده قق!موبای بهگ 

 صور  رنک پریدهقق!
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 و ار بمه عجیبتر با نگاه یخ و بی تفاوتی که ار بردیا بعید بود!
حس مینردم اینی که جلومه یه آدم دیگست که فق  ماسک بردیارو کشیده رو 

 صورتشققق!!!!
حال افتگ تا ب*غ*لش کنگ و توبمون  رابری رفتگ جلو  یه  حال -با هوشتت

   تنک شده بود!عشششقممممگقققدلگ برا
شو  شون نمیدادقققفق  نگاه یخ شی ن ستام دور اردنش بود اما اون بیچ واکن د

 دوهته بود بهگ!
 بردیبنتهبببنمیخوای ب*غ*لگ کنیب!-اومدم عقب و با تعجب افتگ

 انگار عیر آرتا رو شناهته بودقققق
فنر بمه جاشتتو کرده بودمقققتا اون حدی که ادکلن آرتارو بگیرم و رولباستتام 

 هالی کنگققبمه نیز دییقا تداعی کننده ی ک*ی*ا*ن*  بود!
 بردیا فق  نگاه مینردققق

-ادای دهترای نگرانو دراوردم و دوطر  صتتورتشتتو ارفتگ تو دستتتام و افتگ
بردیابنی شتتتدهببحر  بزنقققستتیگاشتتو تو جاستتیگاری هاموش کرد و 

 ل*ب*ا*ش ار بگ بارشدن
 دیشبقق-

 ود!وحشت کردم!اون صدا صدای بردیا نب
 اونقد ارفتهققققاونقد هش دارقققق!

 امنان نداشت!
 دیشب نیببببصدا  نرا اینجوری شدهب!-بالحن مبال نگرانی افتگ
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 اوشه ی ل*ب*ش به شنل پورهند کج شدققق
بار کردم و دراوردمش و شتتتالمگ ار ستتترم  مانتومو  بای  مه  فه دک کال

یه ضربه ی کاری کشیدمقققدررابر به نظر میرسید که ارمگ شده اما بدفگ ردن 
 بودققق!

 نگاش یفل کبودیای ریر اردنگ شد و بعد سر هورد رو باروبامققق
کبودیایی که عمدا با کلی بدبختی و نیشتتگون و این داستتتانا درستتتشتتون کرده 

 بودم!
 این دوسه روره کجا بودی بمه جاته کبودقققققققب-رمزمه کرد

ر کردم و با تته پته یجوری که انگار تاره متوجه شتتتده باشتتگ هودمو جمو جو
 پقققپشه ردهققق-افتگ

 نهرش بر لحظه بی تفاو  تر میشد و پورهندش برلحظه عمیم ترققق
 حله باشه نگوقق-
باور  نمیشتتته میگگ پشتتته ردهببهگ - نی داری میگیبباین نه حرفیه ینی 

 اعتمادنداریبب
 شروع کردم اروم اروم اریه کردنقق

 نگقققدیشب دیدمتونققق!رور نزن بمه نیو میدو-بابمون لحن افت
با بهت افتگ واقققواستتتت توضتتیح میدمققاوش -جوری که انگار جاهوردم 

 کقققکن توروهداقق
 دستمو که برای ارفتن دستش جلو رفته بود پس رد و ار رو کاناپه بلندشدق

 تودلگ افتگ برای آهرین بارم نشاشتی دستتو بگیرم نامرد:( 
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شد  ارفتقققبه بم بم افتاده ب سش مینردم بشاره توضیح اریه م  ودم و التما
 بدمق

سمتگ و افت شیتنجس بلندکرد ارفت  شالمو عین یه  سرم مانتوو -اومد باال
 برو بیرونق

 -ار ربون بردیا
 ویتی ار هونه بیرونش کردم پابام سست شدنققق

 تا اونجاشگ هوب تحمل کرده بودم!
 شب!برونتمگه بردیا میتونست اشک آوینشو ببینه و با بی رحمی ار هودش 

 بهقققنه من که بردیا نبودم!
 من یه ببر رهمی بودم که ار دوطر  نارو هورده بودققق

 عشقگ!
 رفیقگ!

سه  سادای هودمقققوا سه  سه هریت هودمقققوا سوهتققوا سه هودم می دلگ وا
 حمایت هودمققق!

 تقصیر کسی نبودقققمقصراصلی من بودم که رفیقمو به حریمگ راه دادمق
 رله کلنل و لجباری میرفتنقققدم اونام ارم!هوب 

 هودمو به رورتاکاناپه کشوندم و لش ردم روشقق
 سیگارقق

 ارومگ نمینرد!
 نگامو دوهتگ به باتل ویسنیقققاما اونگ دردی ارم دوا نمینردقق
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 درودیوارای هونه انگا رو الوم بودن!
 رفتگ تو اتایگ و یه آبنک پلی کردمقق

 ""انقد تاریک بوده این اتاق لعنتی  
 که نشام به نور حساس شدن""

یادتهبتو بمیشتته پرده بارو مینشتتیدی وارنه من که هیلی ویت بود به تارینی 
 عاد  کرده بودمق

 """انقد بهت فک کردم که میتونگ بمه جاتورو احساس کنگ"""
 این اتاق بیشتر ار برجای دیگه ای توهونه هاطره بامونو توهودش دارهققق

با ناققق ید بای توب*غ*ل بگ هواب یه  لب و دبنی:(ققیربون صتتتد یاققق بار لش 
 دراوشیقققیروآشتیاققق:((

 """ارین شومینه ی سرد ارین شمعابیزارم
 االن نن مابه رفتی که فردابیای 

 پس نرا برجارو میگردم ردپایی ار  نیسب""
 نراب!مگه بمیشه با یه تل نمیومدیب!

 نردیبویتی حالگ بد بودقققویتی فارم فاک بودقققمگه آرومگ نمی
 نرا پ االن که داغونگ نیسیب!

 نرا ندارمتب!
 نرا ارم رد شدیب!

 """بیسقق
 سنو  یشنگهققبشا واسه اولین بار دروغ نگگ بتقق

 بمه نیودیدم:(
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 ک*ی*ا*ن*ته تو به من یه افسانه بود برام
 ولی هیلی رود طعمشو نشیدم

 بمه نیو دیدمقق
 دیدم تواون بوایه رمستونی 

 ابت سد شدنیور یهو اومد جلو ر
 دوتاییتون بهگ نزدیک شدین و بعد بخاراون دبناتون ی  شدق"""

 لعنتی من با نشای هودم دیدم لباتو ب*و*سید!
 لبایی که فق  تو لبای من نفت میشد!

 دیدم نیوری رفتی توب*غ*لش و سرتو تو اردنش بردیققق
 دیدمقققق

 دیدممممممممممممممممگققق
شتی که به دیوار کوبیده دادی که ار الوم بیرون میومد  سوروند و م حنجرمو می

 میشد رد هونو روش جاری مینردققق
 صدای آبنک تو عربده بای من اگ شده بودقق

 """ دیدم
دیدم که نیوری دور  میچرهید و بر ار اابی ام مینشتتید دستتت رو اونه 

 با 
 دنیارو رو سرم هراب مینرد اون پالتویی که انداهت رو شونه با 

 بیس
 یشنگه اونگ ویتی که حرفی نداریسنو  
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 تو یه دنیارو به بگ ریختی حاال شدی ار نی فراری
 پس نرا بر جارو میگردم رد پایی ار  نیست

 پس نرا بر جارو میگردم رد پایی ار  نیست""""
 مشت دیگه جواب نمیدادقق!

 شروع کردم وسایل اتایو به درودیوار کوبوندنقق
 """"من میرم میرم میرم

 میرم میرم میرم بدونه تو
 میدونی که میرم میرم میرم

 من میرم میرم میرم
 بدونه تو میرم میرم میرم

 میدونی که میرم میرم میرم بر نند دورم
 یه کام نینوتین حس میننگ ار سی داری نگام میننی

 اصا نرا دا گ اعصابگ و ققق بیخودی
 ویتی اینقد داغونگ که راه هونه رو اگ میننگ

 دیگه رو پر میننگراه به راه ینی 
 فک میننگ به اون یسمایه پونت

 فحش و میبندم به دست اندار کونه و به درو دیوار یهو
 منو نینار دور  پره میخوای

 لشو بیحال نشستگ و یه مشتی کاغش و وریه دورم
 دلگ لک رده که دوباره ب*غ*لت کنگ

 من میرم میرم میرم
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 بدونه تو میرم میرم میرم
 میرم میرممیدونی که میرم 

 من میرم میرم میرم
 بدونه تو میرم میرم میرم

 میدونی که میرم میرم میرم بر نند دورم
 عصبی که میشگ میننگ پوست تنگ و

 سیگارامگ نپه روشن میشن
 ببین من بمیشه بمون دیوونگ

 ولی امبال تو که بمشون بنر پیشن
 من میرم میرم میرم

 بدونه تو میرم میرم میرم
 میرم میرم""""میدونی که میرم 

 _فک مینردم با انتقام آروم میشگققق
 آروم که نشدم بیچققبیشتر دارم میسورم االن!

 پشیمونیب!-
باه -  یدم اشتتت کافی نبودققشتتتا نهققاصتتالققفق  حس میننگ  پشتتیمون 

 بودققنمیدونگ!بیچی نمیدونگ!
 دارم میرمققق-نفس صداداری کشید و رمزمه کرد

 آروم افتگ_کجاققققببدون این که نگاش کنگ مبل هودش 
 برمیگردم دوبیقق-
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ما ویتی  یه آررو بود ا له ار آرتا برام  یدن این جم ندرور پیش شتتن تا ن ید  شتتتا
 شنیدمش اصال هوشحال نشدم!

 نرابب-
 براومدنی یه رفتنی دارهقق-
 لنت بهتققآهه االنب-

 هندید و بیچی نگفتقق
 کاش منگ میتونستگ بشارم برمقق-
 کجاب-

 برجاققنه فریی دارهب-باال انداهتگ و افتگبا بی ییدی شونه 
 بوای تهران برام سنگینهققبه یه مسافرتگ راضیگ ااه بشه!

## 
 و تصمیمی که اولین جریه ش ار منالمه با آرتا رده شدققق

 رفتن به دوبیققق!
 با میرح کردن این موضوع توهونه شرای  بدی پیش اومدقق

ر راضتتی کردنشتتون به اون آستتونیا مامان و آذین بیچندوم موافم نبودن و انگا
 نبودق

پس مجبور شدم به شریک بابا ینی بمون نقوی رنک بزنگ و کلی مخشو تیلیت 
 کنگ و ارش بخوام کمنگ کنهقق

 هرش تو این موضوعا هیلی میرفتق
 بهگ افت پرس و جو میننه و هبرشو بهگ میدهقق

### 
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 ققشب تولدم دوستای مشترکگ با بردیا رنک ردن و تبریک افتن
براشتتون عجیب بود که نرا دوربمی نگرفتیگ،آهه اونا که نمیدونستتن بردیا 

 کادوشو نن شب پیش تو اون پارتی به من داده بود:(
دوستتتای نزدینمون مث امیر و بیت و شتتایان و نیک و یه ستتری دیگه فهمیده 

 بودن که ما کا  کردیگققق
 وققان اون شبامیرینگ بیشتر درجریان بود نون آتنا بهش افته بود داست

ستگ تا نه  شون نگفته بودم و نمیدون صال به ضیه ک*ی*ا*ن*  و اینارو ا اما ی
 حد تونستن حدس بزنن که ماجرا نی بودهق 

 آهرین نفری که رنک رد آرتا بودققق
 انتظارشو نداشتگ بخواد تبریک بگه اما افتقق

 دیگه بهگ تینه نمینداهتققق
 پورهند نمیزدققق

 دقققدنبال ضای  کردنگ نبو
 انگا اونگ فهمیده بود نقد ضعیف و یابل ترحگ شدم!

## 
 اندترین شب رندایگ بودققق

 با بغض به تبرینای بمه جواب دادم و بعد اوشیو هاموش کردم تا بخوابگق
 بیدارموندن مساوی بود با فنروهیال و به فنارفتن!

ارا رودتر ار بود،کبا پیگیریای نقوی که به عنوان کفیل من دنبال ماجرا رو ارفته 
اونی که فنر مینردم درست شدقققیرار بود با سهگ االرثگ نصف سهام یه بتل 
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فاده  مت بگیرم و بگ پولگ بی استتت یا تا ارین طریم بگ بتونگ ا تو دوبیو بخرم 
 نمونهق

فق  ارین ناراحت بودم که داشتتتگ تو یه کشتتور غریبه ستترمایه اشاری مینردم 
تل ایرانی بود و مسافرای ایرانی ریادی رو میپشیرفت امابا این مساله که اون یه ب

 میتونستگ ینگ هودمو یان  کنگ!
ما ویتی دیدن تصتتمیمگ  مامان و آذین بمچنان مخالف مهاجر  من بودن ا

 جدیه و دارم ار راه معقول دنباله ی کارو میگیرم ینگ کوتاه اومدنق
 ل شگقشاید اونام داشتن یبول مینردن که من باید دیریارود مستق

تواون رورا تنها بمصتتحبتگ آرتا بودکه اونگ دو رور بعد ار تولدم براشتتتت به 
 دوبیققق

با بیچنس راجب موضوع ک*ی*ا*ن*  حر  نزدم و به اصرارای امیر و آتنام 
 که میخواستن ار ماجرا سر دربیارن ابمیتی ندادمق

 نه فریی مینردکه کسی بدونه یا نهب
 بمبال میخواستن حقو به من بدنبب

 به نه دردم میخوردب!آرامشگ برمیگشتبرندایگ درست میشدب!
شون  صادرکردنا ضاوتا و حنگ  شاید با ی نه بیچ کدوم اینا اتفاق نمیوفتاد حتی 

 حالمگ بدتر مینردنق
 پس ترجیح دادم موضوعو تا اون حدی که میتونگ سنر  نگه دارمق

ست کردن کارام بود ینگ رو ر شغول در م بانگ کار کردتو اون تایمی که نقوی م
 تا یوی کنمشققق
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سافری میدیدم که به رودی  شت هوب پیش میرفت و من هودمو م بمه نیز دا
 یراره ار دلبستگی باش بزنه و بارو بندیلو ببنده که واسه بمیشه بره!

تنها آبنگی که اونرورا میتونستتت ار پس توصتتیف حس من دربیاد باید رفت" 
 بود!

 پلیش کردم و ولومو بردم باال:
 اینجا بمه نی بستش ، برا منه بی جنبه  
ه    که به بیچی نه نمیگگ نه نمیگگ ولی باید رفت تا هستگیگ در 
باید رفت ، نپرستتیدم برانی رفت کاش بر نمیگشتتتت نون اون رورا دیگه  

 برنمیگرده 
 باید رفت ،اون رورا دیگه بر نمیگرده ، باید رفت 

 حرفاتو میخوری شبا به جای شام ، دستت هون شده فرق نداره با نشام  
 نند ویته بودنت ار روی عاد  ، رفتنگ بهتره نبود  راحت 

 هونه سو  و کور بدون سر صدا ، داره بر  میاد رل ردی به ردپام  
 دستاتو ول کردم  یه دفعه اگ شدی  ، جا  دیگه هالی نیست که بیای پر کنیش 

 فت  آهر سر با حسر  باید رفت پس باید ر
 ااه رفت لیتو ار پیشت نگو حیف شد نتیجه  
سرایجه بگو بی   شه  نت و  شم ار ری شه ، بنن تو ع افتگ من کیف کن بمی

 ال نپیچه ادا در میاری بودی ار کی بنرپیشه 
 فق  بگگ تو کرکترم ، ندارم من کلک ینگ 
 افتی به درک برمق تنک نمیشه یه نمک دلگ
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باهتگ دادم ستتوهت نزن بار رنک بمش با فن حالگ هوب کنن تا شتتب منگ 
،شتتل شتتده پیچ و مهرش رستتیده اینجا مویعش ، هدافظ کلی هاطره هدافظ 
ریسنا و هشگ ، هوشحالگ نمیبینگ اسمت رو موبایلگ ، بیخیال وایب بد فق  

 حس هوب پایگ
لی ه نمیگگ واینجا بمه نی بستش ، برا منه بی جنبه ، که به بیچی نه نمیگگ ن

ه ، باید رفت ، نپرسیدم برانی رفت کاش بر نمیگشت  باید رفت تا هستگیگ در 
 نون اون رورا دیگه برنمیگرده ،

 باید رفت ،اون رورا دیگه بر نمیگرده ، باید رفت 
لو ، انقدر با حصر  ورق نزن بر صفحرو    این کتابو باید بست و نوشت ار او 

 دو ، نون باید رفت کجاشو ار من نپرسشدی الغر تر تو بار رو مغزم ن
 با برکی رفتی بگو بردی اکسمه ، پز بده مخاطب مورینش منه

شنوه ، حالمگ بپرس ولی بحث و روری  شیت ب شت او صدامو ار پ رنک بزن 
 کش نده

 برا  اینجوری بهتره   برا  اینجوری بهتره
د ، نه رنپرسیدم برا نی رفتش، کاش بر نمیگشت ، بحث که مینردیگ بس نمین

 ببین اون رورامون دیگه برنمیگرده
 باید رفت اون رورا دیگه بر نمیگرده  باید رفت

 لبت سر   تنت سرد     سر  عین دمت ارم 
 شر  مبل غمت کگ  نگیره پر  به پر من 

 پره من  نگیره پر  به پره منققق
)))))): 
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 درحالینه نمدونمو دنبال هودم مینشتتیدم و ستتعی مینردم جلوی ریختن
 اشنامو بگیرم اینور اونورو نگاه کردمق

بمه نی رنک غربت داشتتتقققعین جوجه ی بی پنابی که ار مادرش جداش 
کرده باشن دنبال در هروجی فرودااه اشتگ تا رودتر ارون محی  بسته هالد 

 شگق
تواون شتتلوغی نشتتمگ به یه آدم آشتتنا هوردققهدای من!انگار دنیارو بهگ داده 

ک ها بمونگ بودنقققار ترس این  بار تواون فرودااه لعنتی تن یه موی  بره و من  ه 
 بلندصداش کردم و براش دست تنون دادمق

سمتگ  شو به  ست منو ار بین جمعیت دید؛لبخندی ردو اومد جلو و درحالینه د
 السالم و علینگقققابال وسهال-درار مینرد افت

  سالم هوش اومدی(
 سیقققنرارحمت کشیدیبسالمقققمر-میون اون بمه بغض هندیدم و افتگ

 لبخندی رد و بی حر  نمدونمو ار دستگ ارفت و دوشادوش بگ راه افتادیگققق
 نرا دیگه بیج حس بدی بهش نداشتگب!

 حتی نمیخواستگ حالشو بگیرم و اذیتش کنگققق
 شاید بخاطر این بود که اونگ دیگه به من کاری نداشتققق!

 نیگ نگابی بهش انداهتگقق
 لند مشنی پوشیده بود با شلوارک جینققیه تیشر  اشاد و ب

 ینگ که راه رفتیگ و ار فرودااه هارج شدیگ
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ستش افتگ ست را ساعد د شاره به تتو روی  صحبت با ا سر  -برای بار کردن 
 جدید ردیب

 بومقققهوبهب!-
 هوشگلهقققمنگ میخوامق-
 باشه میبرمتقق-

 لبخندی ردم و دیگه نیزی نگفتگققق
 بتلو به یارو دادمقتاکسی ارفتیگ و من ادرس 

 بعد مشغول تماشای شهر ار شیشه ی ماشین شدمقق
متاستتفانه دوبیگ ینی ارونجابایی بود که توشتتون با بردیا هاطره ریاد داشتتتگ و 

 بمین باعث شد دوباره مودم هراب شهقق
شدیگ و  شین پیاده  سیدیگققارما شده بودم که نفهمیدم کی ر شته  انقد غرق اش

 سمت بتلقق دوتایی راه افتادیگ به
 نمای یشنگی داشتق

 بتل صهبا!
رفتیگ داهلقققپرستتنلش با نهایت احترام بابامون برهورد کردن و رابنماییمون 

 کردن به اتاق هانوم وارستهق
ستو  سانتال مانتال بود اما با دیدن یه دهتر بی صورم ار وارسته یه پیررن یرتی و  ت

 نهارپنج ساله پشت میز اندهورد تو حدس و تصورامق
 -_-اصن ار بچگی میومدم حدس بزنگ دشویی مینردم

ییافمو جمو جور کردم وبا وارستتته که بعدا فهمیدم استتمش طرالنه رفتگ تو فار 
 دست و احوال پرسی و این داستاناقق
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 آرتا رو دوستگ معرفی کردمقق
ار آشنایی بگ ابرار هوشویتی کردن و بعدسه تایی نشستیگ رو مبالی نرم یهوه 

 نجا بودنقای ای که او
ست  شتقققهیلی رود بابگ دو صیت جالبی دا شخ طرالن دهتر هوبی بود و 
ست داده وبعد ار حدود  شو توی یه حادثه ار د شوبر و بچ شدیگ اون افت که 

 یه سال اون بتلو راه انداهته و اسگ دهترشگ اشاشته روشق
 صهبا به معنی شراب انگور!

 هیلی ناراحت شدم و کلی باباش بمدردی کردمقق
ینگ دیگه حر  ردیگ و یرار شد من تاویتی یه هونه ی مناسب پیدا کنگ تو بتل 

 مستقرشگق
 هوشحال بودم که شرینگ ینی مبل طرالنه

 باباش احساس راحتی مینردمققق
که بهگ  عد ار این  که تموم شتتتد ار آرتا تشتتنر کردم و اونگ ب اپ و افتمون 

 هدافظی کرد و رفتقسفارش کرد ااه نیزی الرم داشتگ باباش تماس بگیرم 
 جالب بودققق

انگار با حش  شتتدن یه ستتری آدم اررندایگ پای افراد جدید داشتتت بهش بار 
 میشدقق

 کسی نه میدونستب!
 شاید آرتاعگ ینی ار بهترین دوستای من میشد!!!!!!

### 
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سه  ستگ با کمک آرتا یه آپارتمان مبله ی جموجور وا شید که تون هیلی طول نن
 استار  رندایه جدیدمو بزنگقهودم دستوپاکنگ و 

 مامان و آذین مرتب ننگ مینردن و حواسشون بهگ بودقق
 بیت،امیر،آتنا و بقیه ی دوستامونگ مرتب بهگ رنک میزدن و حالمو میپرسیدنققق
ستن کنجناوی  سعی مینردن راجب بردیا حرفی نزنن نون میدون درعین حال 

یلی به حفظ ارتباطگ ریاد درمورد اون موضتتوع میتونس باعث شتتته دیگه تما
 باباشون نداشته باشگق

 (-_- بشا دورور ا دوبی رفتنت بگشره بد شاک شو 
 رورای آرومی رو سپری مینردم اما شباقققق:(

 فق  سیگارو آبنک و یه سری هاطره بمدمگ بودقق
 هیلی عوض شده بودمققق

 یه دهتر افسرده با اعصاب ضعیفققق
 یه آدم تقریبا مریضققق

 مینردم که نقد پوک و هالی شدم!حتی هودم حس 
 تصمیگ ارفتگ تورابرمگ تغییر ایجاد کنگقققباید آوین یدیمیو مینشتگ!
 اولین کاری که کردم رنک کردن موبام بودقققار نتیجش راضی بودمققق

 موبای شنالتی رنگی که دیگه فر نبودن!
 عالی تر ار اون نمیشدقق:(

 بعد ار اون رفتگ سراغ نشمامقق
سخره ی  با نند رنک شنیه م ستگ م شدن تون شمگ  شگیه ن لنز که مهمون بمی

 نشمامگ بپوشونگق
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 ایدام بعدی عمل بینی بودقق
 انگار تخریب و دوباره ساهتن نهره م آرومگ مینرد!!!

 دیگه ویتی میرفتگ جلوی آینه اون آوین عاشم جلوی نشمگ نقش نمیبستققق!
 معصومیت توی صورتگ ار بین رفته بودق

 دم هیلیییییققهیلی راضی بو
 رندای جدیدقق

 ییافه ی جدیدققق
 ادمای جدیدقق

 با هاکسترای یه عشم یدیمی توی یل*ب*م:(
تقریبا شتتیش مابی ار اومدنگ به دوبی میگششتتت که آبنک بررمه بردیا بیرون 

 اومدققق
 سرتاسر تینه به منو آرتا بودقق

عاشتتم نمونه ی باررش اونجایی که میگفت:کاشقققکاش یادم میرفت شتتدم 
 معشوق رفیم صمیمیگ نزد بیچوک توروم ولی کل تنمو با یه نیشخند سوروندق

سه من فق  تداعی کننده ی یه  شتن اما وا سش دا شده بود بمه دو ترک بمبی 
 سری هاطره ی تلخ و وایب بد بود!

     
 رورا میگششتن و من بررور دپ تر و بی انگیزه تر ار رور یبل میشدمققق

مهمونیایی که با آرتا میرفتیگ وانمود مینردیگ رلیگ وهیلیگ تواینستتتا یا بعضتتا 
 پیش بگ احساس هوشبختی میننیگ اما دروای  فق  عین دوتادوست بودیگققق
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درامدی که ار بتل نصتتیبگ میشتتد اونقدری بود که نخوام کار کنگ یا حتی ار 
 مامان ایناپولی بگیرمقق

ینردم ته بودمو بگیرمقققحس متصمیگ ارفتگ دنباله ی سارایی که ار امیریاد ارف
 میتونه تواون شرای  آرومگ کنهقق

بین پیانو و ایتار پیانو رو انتخاب کردم و با ارفتن یه معلگ هصوصی استارتشو 
 ردمق

 به هوبی امیر تدریس نمینرد اما هب ار بیچی بهتر بودققق
 هدورادور هبر داشتتتگ که اروه یاطیه بچه بای تیک تاک شتتده و یراره بیت کار

 بعدی رو هشی بزنهققق
آرتا پیشنهاد داد مام یه ترک بدیگ اما من بیچ جوره نمیتونستگ به هودم بقبولونگ 

 که باباش یه ترک سبک الوو بخونگققق
شده س و نباید بهش فنرکنگ  برنقدرم پیش هودم میگفتگ که اون رابیه تموم 

 اما انگار بارم یه رورنه ی امیدی تو دلگ بودققق!
### 

 ساینو بیرون اومدو یادم نمیرهققق شبی که
یه کاری  با اوش کردن آبنک  آرتااومد هونه م نون میدونستتتت امنان داره 

 دست هودم بدمقق
 نشستگ رو رمین و پلی ش کردمققدستام میلرریدنققق!

 هداروشنر اولین ورس مال امیربود:
 

 روانی شدم برکار میننگ
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 بار تو رو می بینگ جلوی آینه
 آرایشت عالیهسایه نشت آبیه 

 توکه بستی بگو نرا جا بالشت هالیه
 االن بمه نی رو ِنروه ار تیک تاک ساعت یا حتی رنک این هونه که

 میخوره و فک میننگ من دیونه بی که تویی تویی توووووو
 نار تا کالویه میشه شبا باال پایین یه رور یاد میدادم بت بزنی جاته حاال هالی

 رم اون رورا رو میادش من بمیشه یادمرو صندلیش کنارم عصبیه فا
 بعد جر و بحث من مست بیرون تو درو بستی حبسی تو

 ار تو عنسگ رفتی رود و من موندم با تلخی رور
 نقد دلگ براش تنک شده بود!!!واسه رینوردامونقققاعتمادبه نفس دادناش!

 دوربمیا و مسخره باریامونققق!
 اون رورای هوب برام تنرار شهقق دوس داشتگ بمه نیمو بدم تا یه بار دیگه

سو میخوند فنرم حول و بوش این نیزا  شت کور سته دا توطول مدتی که وکالی
 میچرهیدققق

 اما باشنیدن صدای بردیا نفس تو سینگ حبس شد!
 یه شیشه نصفه مست نیستی ایجگ

 بنورم یه کمی نت یه کمی بیستیرینگ
 صب تا شبو منتظر یه میس میشینگ

 شامو رو میز میچینگواسه دونفریمون 
 آهه مگه روانیو اصال میشه پیش بینی کرد
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 جای تو به لبو به شیشه ویسنی میدم
 میخوام بنشگ بیرون ولی این هالنوبی رو تنگ

 میگه یه رور ینی بود که میگفت قق به
 حاال دستت نیست تا با دستگ واسه عنس بساریگ یلب

 به بگ ریختس ذبنگ مث پارل نند بزار تینس
 رو ته سیگارا جای رنک ماتیک بست توٌبگ

 بار یه نند بار آب ریختگ رو صورتگ نبود اه
 اوشه ایر تو هونه انگار تاره ته ماترینسگ

 دنیا رو ندیدم اونقد منتظر  میمونگ تا هونایی که جاریه و الی راه وای میستن
 جنارمگ پیدا بشه توو ب*غ*لگ رو یل*ب*م یاب عنس هالیت بستققق!

 یزایی که میشندیدمو باور کنگ!نمیتونستگ ن
 ینی مخاطب حرفاش من بودمب!

 ااه من نبودم پس اون تینش که درمورد هالنوبی بود نی میگفتب!
 و ااه درمورد من بودققققق!!!!!!

با دستتتای لررونگ آبنگو ینگ به عقب براردوندم تا دوباره ورس بردیارو اوش 
 کنگق

 نیزی نگهققآرتا هواست اعتراض کنه اما اشاره کردم 
 بابرکلمه ی بردیا یه ییره اشک ار نشام میومدققداشتگ دیوونه میشدم!

 ینی بنور به من فنرمینردب!
 انقدری که برام تنست بدهب!

 انقدری که ترکش کنهب!
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انقد بی ورس بردیا رو آوردم و اشک ریختگ که آرتا عصبانی شد و باهشونت 
 لپتاپو هاموش کرد بست و انداهت یه اوشهق

ایننارش اریه م شتتد  ارفت میون بم بقام نالیدم:نمیتونگ آرتاقققبخداااا  با
 نمیتونگ فراموشش کنگقق

خام حقیقتو بهش  خام برم پیشتتشقققمی هدا برم اردون ایرانققمی تا تورو آر
یدمو  باره شتتروع کنیگ،من فراموش میننگ برنی د یادو خام بگگ ب بگگقققمی

 شنیدموققق
 بیشششقققآروم باشقق-رمزمه کردآرتا اومد نزدیک دستمو ارفت و 

توجای من نیستتتی آرتاقققتوعاشتتم نیستتتیقققنمیفهمی من تواین مدتی که -
 نداشتمش نی کشیدمققق

 من غل  کردم برنی افتگقققلفظ بوده بمش من بدون بردیا نمیتونگقق
یه مینردم و  ما من فق  ار نه ا بام حر  بز با نه و  آرتا ستتعی مینرد آرومگ ک

 براردم!میگفتگ که میخام 
 رورای بدی رو سپری مینردمقققهیلی بد!

آرتا و طرالن سعی مینردن تنهام نشارن و بوامو داشته باشن اما حتی نمیتونستن 
 یک صدمه جای هالی بردیا رو برام پر کننققق!

### 
 آوین:حال_

 نفس عمیقی مینشگ و نشامو میبندمققق
 اینگ ار مرور هاطره بامققق
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 جلو آینهققدیدم نشمام هیه!-د و رمزمه میننگلبخند تلخی به ل*ب*م میا
 بارکردم و دیدم ینسال رفتشقق

 ولی من بنو بمون آدمگ که رپ رندایشو اشغال کرده!!!
 امرور تنهانیزی که بنور مبل یبله عالیه ی من به رپهققق

 هوشحالگ که بنو برنندکمرنک ولی یه جایی تو بیپ باپ دیده میشگ!
دستش آوردم و حاال دارم توبمون جایگاه کنار آرتا جایگابی که باکمک بردیا ب

 دیده میشگقققق
 هواب مهلت بیشتری برای فنر کردن به این نیزا بهگ نمیدهقق

### 
 امیر:حال_

 نهار پنج روری ار تصاد  بردیا میگشره اما بنور به بوش نیومدهققق
 باید تا آهر بفته براردم دوبیقق

نک "کی  باری رینورد آب بای رد چه  عا باب ما من وای بد"و داریگ ا به کی  هو
 توشراییی نیسگ که بخوام بخونگققق

سی که بمه جا  شتگ بودقققک سی که بمه جا پ شگقققبمخونه مقققک رفیقگقققدادا
بابگ بودیگ حاال رو تخت بیمارستتتان افتاده و ار دستتتت مام بیچ کاری جز 

 دعاکردن و امید بستن به این که به بوش میاد برنمیادق
به در اتاق دکتر میزنگ و بعد ار این که اجاره ی وارد شتتدن میده میرم  نند تاتقه

 داهلق
هودش میدونه نی میخام بگگ پس بعد ار احوال پرستتی بدون مقدمه نینی 

 میره سراغ اصل موضوع
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 هبرای هوبی برا  دارم پسرمق-
ضتتریب بوشتتیاریش ار دیشتتب تا حاال -ویتی نگاه مشتتتایمو میبینه ادامه میده

 رفته و احتمال این که توبمین ینی دوروره به بوش بیاد ریادهقققهیلی باال
 باناباوری و شوق میگگ_جدی میگین دکترب!

لبخندی میزنه و میگه_بله جانگققفق ققتا به بوش اومدنش نمیتونگ نظر ییعی 
ای مبنی بر میزان آستتیبی که به مغزش رستتیده بدمقققاما امیدوارم که به بخش 

مه ای وارد نشده باشهققاحتمال آسیب رسیدن به بخشای مربوب به بیناییش صد
 دیگه هیلی کمه که انشاالله به لیف هدا اونگ بخیر میگشرهقق

 ار حرفای امیدوار کننده ای که دکتر میزنه حس هوبی پیدا میننگق
بانهایت یدرشناسی ارش تشنر و هدافظی میننگ ولی اینگ میدونگ که بیشترین 

 که داره بردیا رو بهمون برمیگردونهقققتشنرو باید ار هدا بننگ 
بعد ار این که فق  نندثانیه بردیا رو ارپشت شیشه تماشا میننگ ار بیمارستان 
بیرون میام و به علیرضتتتا جی جی(رنک میزنگ تا آهرین بمابنگیارم باباش 

 بننگق
حت شتتتده میتونگ براردم دوبی  یا را بت برد با حدودی ار  تا  یالگ  که ه حاال 

 ونهقتاکارعقب نم
 آوین:حال_

شته  سادم و دارم ناهنامو میجومقققینی امیر نینارمیتونه بابام دا س  اتاق وای و
 باشهب!

 نگابی به ساعت میندارمققق
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ستورانی که  سوندن هودم به ر شدن و ر سه اماده  نهلو پنج دییقه ویت دارم وا
 توش یرار اشاشتیگق

رمو بیرون ارشون بگیپس سعی میننگ فنرای بیخودی که یرار نیست نتیجه ایگ 
 بریزم و رودتر هودمو به اونجا برسونگ تابتونگ ار ماجرا سردربیارمققق

### 
 با یدمای آروم وارد رستوران میشگقق

 محی  هلو  و دنجش بهگ آرامش میده؛ با نشگ دنبال امیر میگردمقق
 پشت ینی ار میزا نشسته و داره با فندکش باری میننهقق

 قمیرم جلو و سالم میننگق
شو  صندلیه روبرو شینگ؛ شه بامهربونی جوابمو میده و تعارفگ میننه که ب پا می

 مینشگ عقب روش میشینگ و بالبخندحالشو میپرسگقق
 بد نیستگقققتونیوریبنه هبراب!-
 منگ هوبگققهبری نیققبمه نی مث بمیشه:(-
 هداروشنرقققهب بیا سفارش بدیگقق-

ن و هودشگ مشغول نگاه کردن به اینو میگه و ینی ار منوبا رو میگیره سمت م
 اون ینی منو میشهقق

نارم داره  خام رودتر بفهمگ امیرنی نه نی بخورم و فق  می برام فریی نمین
بنابراین اولین غشایی که به نشمگ میخوره ینی میگو رو انتخاب میننگ و منورو 

 میبندم منتظر هیره میشگ بهشقق
شتن و انتخاب کردن ندا صدا میننه اونگ انگار حوصله ی ا شخدمتو  ره پس پی

 و دوتا میگو سفارش میدهقق



wWw.Roman4u.iR  492 

 

بار میننگ و میگگ لب  یاد منتظر بمونگ، هبقققدوس دارم رودتر -نمیتونگ ر
 بفهمگ نینارم داشتی که هواستی یرار بشاریگ!

 نون فک نننگ فق  برای یه نابار هوردن ساده بهگ رنک رده باشی درستهب!
 هبقققراستش میخواستگ ینگ حر  بزنیگقنفس عمیقی مینشه و میگه:آره 

 راج  به نیب-
ممگققببین آوینققمیدونگ که مستتاله ی بردیا -ینگ من و من میننه و بعد میگه

برای تو کامال تموم شتتده ستتت و فراموشتتش کردی و اصتتلنگ دلت نمیخواد که 
 نیزی درموردش بشنویق

با رد حالی و منگ نمیخوام  تا هوشتت با آر که االن  یدونگ  فا اینگ م ن این حر
سه بردیا و یه  ست وا شبختیتو ار  بگیرمققاما به عنوان یه دو شحالی و هو هو
برادر واستته تو هودمو مورف میدونگ که بگگقققشتتاید باید هیلی یبل تر این 

 حرفارو میزدم ویتی که بنور فرصت برابابگ بودنتون بودق
 حرفشو یی  میننگ و میگگ

 وباره بابگ بودن ما نبود و نیستقاشتباه ننن امیرقققبیچ فرصتی برای د-
ستش من بنورم که بنوره دییقا نمیدونگ -ادامه میده هب تا تهش اوش کنققرا

نت حر   خامگ فضتتولی کنگ و ار ریر ربو کا  کردین و نمی ما نرا  شتت
 بنشگققفق  میخام یه سری نیزارو بهت بگگقق

 درست ار روری که تورفتیققق!
ینارکرد و نه واکشتتنی نشتتون دادپس مشتتتایگ بدونگ بعده رفتن من بردیا ن

 ساکت میشگ و میشارم که امیر حر  بزنهق
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تایش - یا تو ا جا پره دودهقققبرد مه  یدم ب یدم د نه نبودمقققویتی رستت من هو
 بودقققبمه وسایالی اتایش پخش و پال ریخته بودن رو رمینققق

 دستش ار مشتایی که به دیواررده بود پره هون بودققق
 دو سیگار کشیده بود که ار دیدنش وحشت کردم!انقد اریه کرده بو

 ترسیده بودم!
ار داستان اومدن اتنا با تو به اون پارتی هبر داشتگ اما نون به اونگ نیزی نگفته 

 بودی نمیفهمیدم نه اتفایی افتاده که باعث اون حال بردیا شدهققق
 نمیدونستگ نینار کنگ اونگ حر  نمیزدقق

ان کردن و یه سرم بهش ردن تا حالش ینگ جا بردمش درمونگاه دستشو پانسم
 اومدق

 آوین نمیدونی داشت نی مینشیدققق!
یه نیزای  جه میزد و  یای مغرور داشتتتت رار میزد جلوی من!ضتت آوین برد

 نامفهومی میگفت که اصن ارشون سردرنمیاوردم!!!
حرفاش برام غیریابل باوره،بردیا هودش به من ک*ی*ا*ن*  کرد اونویت بیاد 

 فتنگ این کارارو کنهب!واسه ر
 با این حال نیزی نمیگگ و میشارم ادامه بدهقق

سایل آرتارو جم  کنگققمنگ بی حر  - ست و شد ارم هوا ینگ که حالش بهتر
 کاریو که افته بود انجام دادمق

ما  تاده بود ا پارتی اف که تواون  فایی بود  مه ی اون نیزا ات یل ب یدونستتتگ دل م
 ربیش به ارتا رو درک نمینردمق
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یه  مدن و  که وستتتایلشتتو ببره بردوشتتون جلوی بگ درو نه  مد هو ویتی او
 نیشخندباربگ کردن بمین!

 ارتا رفت و حتی نتونستگ اراون نیزی بپرسگققق
که بخوام وادار  کنگ حر   گارداغون تر ارونی بودی  ما ان به توقققا رنک ردم 

 بزنیق
ی  که دنبالهاوایل ستتعی مینردم یجوری ستتردربیارم که داستتتان نی بوده ینگ 

 موضوعوارفتگ ارآرتا شنیدم که بردیا به توک*ی*ا*ن*  کرده!!
 میدونستگ یضیه هیلی جدی بوده که توبه فنر رفتن افتاده بودیقق

هیلی ستتعی کردم بابردیا حر  بزنگ و وادارش کنگ برام توضتتیح بده اما اون 
 اصال نگ پس نمیدادقق

کنگقققدلگ میخواد ینی این صدای امیربغض دار شدهقققنمیتونگ حرفاشو بضگ 
 حرفارو بهگ ثابت کنهقققدلگ میخواد ارین سردرامی دربیام!

 بابغض ادامه میده
 روری که پروارداشتی بردیام واسه اهرین باردیدنت اومدفرودااهققق-

اما نشاشتتت ببینیش،ویتی براشتتت هونه انقد النل هورد که معدش هونریزی 
 کرد!

 یه بفته بیمارستان بستری بودقق
آوین تو بارفتنت بردیا رو کشتتتیققاصتتال کاری ندارم جداییتون تقصتتیرکی بود 
به بمون هدایی که بممون میپرستتتیمش حاضتترم یستتگ بخورم بردیا  ولی 

 عاشقت بودققق



 495 یاشتباه کردم اشتباه کرد

 و بستق-منبی میننه و ادامه میده
 معلومه نی میگی امیرببتو نی میدونی آههب!-اعتراض آمیزمیگگ

 !بیچی آوینقققمن بیچی نمیدونگ-
به تو  یا  اه برد بیچ یضتتتاوتی نمیننگ و کستتیگ محنوم نمیننگ فق  میگگ ا

 ک*ی*ا*ن*  کرده بود پس نرا بارفتنت اونجوری شدب
 نرا من تا نندماه بیچ دهتری رو تو یک کیلومتریش ندیدمب!

 جوابی واسه سوالش ندارم پس ارش میخام که ادامه بدهق
 ارهقققداشتگ میگفتگق-

 بابودققشباتواتایش بلندبلند حر  میزد! تا نندماه عین دیوونه
انگار تو مخاطبش بودی نون بمش ار یه ستتری کلمه ی هاد مث تورای و 

 فرفری و بره ی نایال استفاده مینرد!
 کلمه بایی که بمیشه به تو میگفتشون!

نن بار موی  شام رسیدم هونه دیدم دوتابشقاب اشاشته سرمیز و داره بالبخند 
 غشامیخورهقق

  براش یهوه میریختگ میگفت نای دم کن امیر،اوین یهوه دوس نداره!یامبال
 اشک تونشام جم  میشهققینی اینا حقیقت دارنب!

 پس نراقققق
 هدای منقق ایجگ!این کاراش نه دلیلی میتونستن داشته باشنب!

 یه مد  اششتققق-
 نن نفرو آورد دورش تاتورو فراموش کنهقق

 ارتیققپرپانه باریققمشروبققعلفق!غرق کبافت کاری شده بودققبرشب پ
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 بیچ جوره نمیتونستگ جلوشو بگیرمق
هیلی نگرانش بودمققبگ من بگ شتتتایان ستتعی کردیگ تنهاش نشاریگ و حتی 
یا هیلی واستتمون  باشتتیگققبرد باش بریگ و مرایبش  با که میره  یاییگ  تومهمون

 تعزیزبودو بستققققهیلی جاباپشتمون بود و بوامونو داشت واونمویعگ نوب
 مابود که کنارش باشیگق

اششتتتقققینگ بهترشتتد و ارون حالت جنون اوایل کا  کردنتون درومد اما 
 بمچنان داغون و له بود!

 رو تنست بررم کارکرد و منگ براش یه بیت ردم اونو رینورد کردق
 یادمه اونرورم حالش بد شدققفضای استدیو بدجور تورو یادش میاورد!

 به رور هوابوندمشقق بهش یه یرد آرامبخش دادم و
 هالصه تموم بگ و غممون شده بود بردیا!

 یه نن وک بعد افتیگ تنس بدیگ یه ترک رینورد کنیگقق
برکاری کردیگ بااون کار حواس بردیا رو یه مد  پر  کنیگ ولی نشتتدققورس 

 منو شایانگ مربوب به موضوع رفتنه تو درومد،انگار مام شده بودیگ ربون بردیا!
مد  درد کشتتیدنشتتو دیده بودیگ که حتی میتونستتتیگ ار ربونش  انقد تو اون

 تنست بدیگ!!
انتظارداشتتتیگ بااششتتت رمان حالش بهترشتته ولی بررور که میگششتتت اون 

 هراب ترار دیرور میشدق
 برکی راج  به تو ارش میپرسید میگفت درموردش حر  نزنیدقق

 د داغونهقپیش غریبه بانشون میداد اوکیه اما مابا میدونستیگ که نق
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 آوین بنورم که بنوره بردیا نیزی راجب اون موضوع به کسی نگفته!
 اینایی که افتگ به کنارقق

 به اینجای حرفش که میرسه پیشخدمت باغشابامیاد و میچینتشون روی میزقق
 امیرتشنر میننه و اونگ میرهقق

 هبدون این که به غشام دستتت بزنگ منتظر ادامه ی حرفشتتگ؛انتظارمو که میبین
 نمیدونگ برا  مهمه یا نهققاما حس میننگ باید بگگ!-ادامه میده

 بردیا حدودا یه بفته ی پیش تو اتوبان تصاد  کردهقق
هشک میشگ!ناباور میخندم و رل میزنگ بهش تا ار حالت صورتش بفهمگ داره 
سیو  صال ییافش به آدمایی که میخوان ک شوهی میننهققاما امیرکامال جدیه و ا

 نمیخوره!دست بندارن 
شت و نن رور تو- ستگی دا شن سری  شایان رنک رد افت iatیه  بودققدیرور 

 به بوش اومده اما نمیتونه حر  بزنهقق
 بعده این جمله سنو  میننه تا فیدبک منو ببینهقق!

نمیدونگ باید نه واکنشتتی بدمقققبضتتگ اون بمه حقیقت تواین تایگ کوتاه برام 
 غیرممننه!

 ه باشگ بهت رده م!بیشتر ارون که ناراحت شد
 بردیابتصاد بنیور ممننهب!

 امیر آبی مینشه و اشاره میننه شروع کنگقق
به حرفاش فنر میننگ  نه دارم  یدارم و درحالی گالمو برم کاردونن یار  بی اهت

 شروع میننگ به باری کردن با غشای تو بشقابگقق
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ستققباید ایال حرفامو به ینی  سنو  کردن جایزنی شتر ارین  گققینی که بزنبی
 بی طرفه؛یا شاید بهتره بگگ بگ طر  منه بگ طر  بردیاقق

 بردیایی که معلوم نیست نه بالیی سرش اومده و االن تو نه وضعیتیه!
بار میننگ نارکنگ -لب  یدنی با یدونگ  عا ایجگققممگققنم امیرقققمنققاالن وای

 ولیققحس میننگ باید به تو بگگققق!!
 هب بگوققمن اوش میننگق هیلی-مشتایانه هیره میشه بهگ

ببینققویتی عاشتتم بردیا شتتدم حتی یه درصتتدم فنر نمینردم که اونگ دوستگ -
 داشته باشه و یه روری بخوایگ بابگ وارد رابیه شیگققق

شیگققهود  بودیققمیدیدی  ویتیگ که این اتفاق افتاد فک نمینردم یه رور جدا
پابندبگ بودیگ؛بمه نی هوب  تا این که نقد بمو دوس داشتتتیگ،نقد  بود 

 آرتااومد!
شتیگ حال بمو بگیریگ و بر دفه یجور به  سعی دا سرلج و لجباری  هب اولش 

 بگ ضدحال میزدیگقق
 حتی شایدتوام متوجه یه سریاش شده باشیقق

تا ینی ار  که آر تا این  یدادیگ  بک م به بگ دیس  به طرر فجی  تری  بار  بر
 بزراترین حال ایریای منو بی جواب اشاشتقق

نردم یادش رفته اما یه رور بهگ رنک رد و افت ااه میخای نشت رو یه فک می
ستتری مستتا ل بارشتته فالن ستتاعت بیا فالن جاقققاف میتونی برکیو هواستتتی 

 باهود  بیاری ولی بردیا نیزی نفهمهققق



 499 یاشتباه کردم اشتباه کرد

منگ بدجور کنجناوشده بودم ببینگ داستان ار نه یراره واسه بمین به آتناافتگ و 
درس که بعدا فهمیدم یه پارتی بودهققهیلی شلوغ پلوغ بود و بابگ رفتیگ به اون آ

 کال سک میزد اربه میر*ق*صید!
داشتتتیگ دنبال آرتا میگشتتتیگ بیادمارو ارون بنگی دربیاره که یهو آتی اف یه 

 آشنادیده و میره ارش سراغ آرتارو بگیرهقق
 یه رابرویی اونجابود که اتایای توش نظرمو جلب کردقق

 یه سرواوشی آب بدمققافتگ بشا برم 
 رفتگقققرفتگ که ای کاش یلگ پام میشنست و نزدیک اون دره لعنتی نمیشدمققق

 امیر اینارو نمیگفتگ نون میدونستگ کسی باورش نمیشهقققولی توباور کنقق
 به بمون هدایی که هودتگ بهش یسگ هوردی بمه ی اینایی که میگگ راستهق

 ن اتاق شنیدمقققصدای بردیا و یه دهترو ار پشت دره او
اول فک کردم توبگ ردم،ننبار دستتگیره رو باالپایین کردم دیدم در یفلهققهگ 

 شدم ار سوراک کلید داهل اتایو نگاه کردمقق
 امیر ار نیزی که دیدم هون تو راام وایساد!

 بردیاقققبایه دهتری که اصال به عمرمگ ندیده بودمش درحالققققققق
 ندم و نفس عمیقی مینشگقققبه اینجاش که میرسگ نشامو میب

انقد این صتتحنه رو پیش هودم مرور کردم که ویتی برای صتتدبزارمین بار میاد 
جلوی نشتتمگ اریه م نگیرهقققاما بنور موی  تصتتورکردنش لرره ی بدی به تنگ 

 میوفته
 دوسش داریب!-کالفه پوفی میننه و میگه

 فق  درحد یه دوستق-یاطعانه جواب میدم



wWw.Roman4u.iR  500 

 

 پس عاشقش نیسیق-خاد میمئن شه میگهبالحنی که انگارمی
 نهق-
ولی اون دوستتت دارهقققینی هبققیه جوراییققبیشتتتر ار یه دوستتت دوستتتت -

 دارهقق
 منظور  نیهب!-مشنوک میگگ

 واضحهققبهت حس داره!-
 نرند نگو امیرققق-میخندم و میگگ

من بهت افتگ دیگهققمیخای باور کن میخای -شتتونه ای باال مینداره و میگه
 نننققق

 نش غره ای بهش میرم و ینگ ار غشام میخورمقققفنرم درایربردیاسققق
 اما بمین که افته بهوش اومده و حالش اوکیه م ینگ آرومگ میننهققق

 بی بیققآوین هانوم یرار بود دیگه بردیا برا  مهگ نباشه باب!
 پفففقققاین صدای درون ما بار نیقش بارشدقق

 االن!نمیتونگ بی تفاو  باشگ که!تصاد  کرده میفهمییییببیمارستانه 
بی توجه به صتتدای درونگ که پوکر فیس شتتده نمیدونگ مگه صتتدام فیس داره 
یدارم دورل*ب*مو  مال برم یه دستتت عد  گه ارغشام میخورم و ب ههب!(ینگ دی ا

 باباش پاک میننگقق
 انقد فنرم مشغوله که متوجه نمیشگ امیر کی غشاشو تموم میننهققق

 داهت صورتحساب ار رستوران بیرون میایگقققپامیشیگ و بعد ار پر
 امیریه ماشین برام میگیره و هودشگ بعد ار هدافظی میرهققق
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جمله ی آهرش تو ذبنگ تنرار میشتته:فنراتو بننقققتصتتمیگ جدیدی ارفتی 
 هبرم کنققق

 تصمیگب!باید تصمیگ هاصی میگرفتگب!
 مبالقققق

 مبال حر  ردن با بردیا یاققق
 ایران!یا حتی براشتن به 

### 
 راوی:حال_

بردیا به بوش اومده بود و مشنل حادی نداشتقققفق  ینگ تو بیناییش اهتالل 
 ایجاد شده بودو تار میدیدق

صاد   صحبت کنه رضایت داده بود تامردی که باباش ت سته بود  بمین که تون
 کرده بودو ار بارداشت دربیارنقق

ه کردن ارش سردربیارن ک نینان و شایان پیشش بودن و سعی مینردن با سوال
 اونشب نه اتفایی افتاده بود!

بردیام تا اونجایی که یادش میومدو براشون تعریف کرد و اون دوتام با نندتاآبه 
 معنی دار جوابشو داده بودنقق

 آهه بمه میدونستن حتی منشا کوننترین اتفایا تورندای بردیا آوینهققق!
### 

 آوین:حال_
 ه باامیرحر  ردم میگشرهقققحدودا سه بفته ار روری ک

 دورادور ار حال بردیا هبردارمقق
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 ار بیمارستان مرهص شده و تودوره ی نقابتهقق
فعال ایدام هاصتتی درموردش ننردمقققآرتام ار داستتتان هبرنداره و فک میننه 

 من نمیدونگ بردیا تصاد  کرده!
 مالعلت تالشتتش برای پنهون کردن این مستتتاله ارمنو درک نمیننگ ولی احت

 میدم یصدش این باشه که من یاده اششته نیوفتگ و حالگ بدنشهقق
 نمیدونه من ماه باست دارم تواششته رندای میننگ!

 راستش بعده حرفای امیر رو رفتاراش دییم شدمقق
 فک کنگ اشتبانمیننهقققانگار آرتا وایعا یه حسایی بهگ داره!

 ولی منققققمن فق  اونو دوست هودم میبینگقق
 بخوام اربین ارتاو بردیا ینیشونو انتخاب کنگقققققققو ااه 

 پو ققققنمیدونگ!
 بیبی افتنای بردیا یا بانی افتنای آرتاب!

 عیرهاد و مالیگ بردیا یا عیر سرد آرتاب!
 مهربونیای بردیا یا تندی کردنای آرتا که میدونگ بمشون بخاطر هودمهب!

 نند صوریمونب!ک*ی*ا*ن*  بردیا یا پایبندی آرتا به رابیه ی بر
 بردیا یا آرتاب!

 کدومشب!
 بردیا:حال_

 مورینو سند میننگ و اوشیمو پر  میننگ روی میزققق
 ریرلب رمزمه میننگ:اینگ آهرین کادوی ولنتاین من به تو!
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 با نگاه به پای اچ ارفته م آبی مینشگ و سیگاری آتیش میزنگقق
 من هونه نشینگ و تو با اون هوشی!

 بهققق:(
### 

 حال_آوین:
هیلی -با هنده رو به آرتا که داره سعی میننه شمعای رو کینو روشن کنه میگگ

هب بستته دیگهههه حاال انگا تولدهققببر بخوریمش بابا ضتتعف ردم این یرتی 
 باریا نیه هو!

یه دیه دندون سرجیگربگیرققآققهو -بی توجه به من به کارش ادامه میده و میگه
 شه بیا اینجاققروشن شدققجلوش حر  نزن هاموش می

شیشققاونگ بعد ارارفتن  شینگ و نگامو میدورم به او صله میرم کنارش می بیحو
 ننتا سلفی بلخره بیخیال میشه و میشاره عین آدم کینمونو کوفت کنیگق

 نیزهققمیگگ آرتا کادو  کوب!-
گه کادوام -نش غره ای میره و می هایی هوردی  یه کیلو کینو تن روتو برمقق

 میخایب!
بیققبامن تو اینجور مواردشتتوهی ننناقققار کادو نخریدی -یزمیگگتهدید آم

 پاشومحترمانه ار هونه من امشو بیرون 
یا ار دوس دهترم شتتتانس -نن لحظه پوکرفیس نگام میننه و بعد میگه هدا

 نیاوردیگ!
صن و کلی  شون دارن میر*ق* شب بمه پارتی و اینور اونور توب*غ*ل رید ام

 ا هونش مینداره بیرون! حال میننن اونوک هانوم مارو



wWw.Roman4u.iR  504 

 

نش غره ای بهش میرم ودرحالینه ادای کستتتایی که ناراحت شتتتدنودرمیارم 
 هیلی ناراحتی پاشو برو به پارتیت برسق-میگگ

 و پیشدستی کینمو برمیدارم تاببرم بشورمشقق
پشت سرم میاد و ویتی آبوبارمیننگ و مشغول شستن ررفگ میشگ دست مینداره 

 نزدیک میارهقدور اردنگ و سرشو 
 بانیقققتوکه انقد لوس نبودی!-

 ننن آرتا-هودمو جگ میننگ و میگگ
 و پیشدستیو میشارم باال و شیرآبو میبندمقق

 بادوتادستاش دستامو میگیره و سعی میننه روبروی هودش نگهگ دارهقق
 االن نرا منو ارفتیببببب-کالفه پوفی میننگ و میگگ
 ولنتاینمو میخامقب*و*س -لبخند پلیدی میزنه و میگه

 باتعجب نگابی بهش میننگ ینی که جگ کن هودتوققق
 اما اون بمچنان منو بادستاش ارفته و منتظرنگام میننهقق

 بعده نن ثانیه ویتی میبینه حرکتی انجام نمیدم سرشو جلومیاره تا بب*و*ستگقق
یبل ار این که مقصد ب*و*سه ش مشخص شه محنگ پسش میزنگ و باحرد 

 نهههق-میگگ
شام و داد میزنه شگ میگیرهقققرل میزنه تون نراااب!ققققنون -یهونگاش رنک ه

 بردیا نیستگبب
 نیگ ارش کمتره بااااااااااااااااننننننننننبببب
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حین این که بغض کردم بابهت هیره میشگ بهشققتاحاالاینجوری سرم داد نزده 
 بود!

 ینگ صداشومیاره پایین و ادامه میده
 ینارباید بننگ که منوجایگزین بردیاکنیببد لعنتی بگو هبقققن -

ضعش پایین میاد و اروم ب*غ*لگ  شه ار مو شام می شک تون ویتی متوجه نگ ا
 میننهققق

 مث بمیشهققدوستانه!
شتترمندش میشتتگ که داره ستتعی میننه مراعاتمو کنهققبه برحال واستته یه پستتر 

ین ا ب*و*ستتیدن دوس دهترش یه نیز طبیعی و کامال عادیه تو دنیای وایعی
 مساله اصال طبیعی نیساقققماک ندین!مرسی اه(

 اما من حتی اجاره ی اینگ بهش ندادم!
 وایعا نراداره تحملگ میننهب!

 نندثانیه بعد ارم عشرهوابی میننه و منوارب*غ*لش بیرون میارهققق
 دوسش دارمقققهیلی!

 ولی مبل یه دوستقق!ینی که عاشقش نیستی ولی برا  هیلی عزیزه!
شو شرت شگلی رو ارتو جیبش  سویی برمیداره و بعد ارین که جعبه ی یرمز هو

 بیرون میاره و میشاره رو میز آروم هدافظی میننه و میرهققق
شن و به این فنرمیننگ که انگار وایعا  شنام روون می شدن در ا سته  صدای ب با

 کاری جز اند ردن ارم برنمیاد!
 یارمققبهش بدم و اردلش درب ینگ که آرومتر میشگ میرم سراوشیگ تا ایال یه پیام

 با بار کردن یفل اوشی نشمگ به یه سری مسج و پی ام تبریک ولن میخورهقق
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بیتققآذینقققآتناقققطرالنققامیر و نن نفردیگه که برکدوم ولنو با یه متن کوتاه 
 یا نندتا جمله ارهودشون که توش پرار انرژی مببته تبریک افتنقق

 این که میرسگ به یه شماره ی ناشناسقق!دونه دونه جوابشونو میدم تا 
 یه موریک فرستاده!

ار رو استتگ و عنستته نداشتتته ش نمیتونگ حدس بزنگ کیهققحتی آبنگه م استتگ 
 نداره!ققکنجناو میشگ و میزنگ روش تادان شهقق

 اون نندثانیه انداره ی نندساعت میگشره
ول نی یه یرن ط شاید بگید مگه ابنک نن ثانیه ای دان میشهبهو نته ایران که 

 بنشه:/(
 به محض این که دان میشه پلیش میننگ و کنجناو اوشمو میسپرم بهشققق

 اینورا مسیتتر ققق میوفتته
 یل*ب*م وامیسه!!!!!!!!!!!!

 صدای بردیاب!!ب!
 بیچویت تقصیر  نیستتتققق توکه

 دست لررونمو میبرم سمت اوشی و ولومشو ریاد میننگققق
 رفتی که نتتتیققققب!

 من نی بیبتتیب! پس
 پس من نی بیبتتیب!

 نقدقققدلگ برای صدا  تنک شده بود نامرد!!!!!
 میخام فق  ننددیقه فراموش کنگ نیناراکردیقق
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 پس نشامو میبندم و بالش  اوش میننگققق
 بتتتمیشتتگیگققق

 !!این یلتتب پیشتتت ایتتر میمتتونه بمتتیشه
 یب!فق  بگتتو پس من نتتی بیتبت

 ی بیتبپس من نتت
 پس من نتتی بیتب
 پس من نتتی بیتب

 
 یب!فق  بگتتو پس من نتتی بیتبت

 منتی که
 رد میدب دارب

 در میتتگه ار ویتتتی رفتتتی نش به
 یب!پس من نتتی بیتبت 

 فق  بگوققق
 پس من نتتتیب!

دستمو میگیرم جلوی دبنگ تا صدای اریه م بلند نشه و حتی فرصت یه لحظه 
 کردن به صدای بردیا رو ارم نگیرهقققبیشتر اوش 

تدم تک تک هندب به ت تیا نمی تا  ااه دن ت تو دیدم نیستن رو لب تگ  بات ت ننش
 کنتتارققق

 هدلیل بیتتار ن میتتدونستتگ میترم تتتهشگ ب*اتت*تا اتفتگ برو نه هبا این ک
 معتشر  بخوا
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 شبا تترسیدی رل بزن ار پنجتتر  به متتاه
 م اسش تو ویالی رامسر!هدای منققق!اس ا

 هوابگققق حال داشتی بعضی ویتا سربزن به ااه
 البته ااه من بخوابتتتگ!

 ت!ساع فم حدایل یته
 دوستت میگتتی جلوم نیتتوجَـگ کنهب به

 تو که آمار  رو ه میخواس کیو هتتتر کنهب!
 راستتی نند رور دیگتته بیستوبشتمه:(  

 میخورم کلشتو((رو     منگ این شتتتراب سه ساله
 سالمتیتو برکی پرسید ارم میگگ بی توام اوکی

 ولی میدونن ُجنتتتتتتتته!:(
 فم بگو ار نیش اومد هوشتتتب!

 مگه میتتتتونه منو ا یاد  ببرهبب
 عمرا ااه توبغتتلش هوابتتت ببرهقق:(

   لب ساحتتتتل پنتتتتج صبتتتتتحققق((
 بمه رورارو حفظتتگ ااه یاد  رفتتته تووو 

 لت ااه بار شنستتتته شدد
 نشتتت ا نگابش هستتتته شد

 داشتی میوفتادی بیتتتتتااا
 میتونتتتگ نگیترم مگه آهه دستتتتتتوببب
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 بتده آره بعده توووو
 بده آره بعده توقق

 اینگ آهریتتتتن کادوی ولنتاین من به توقق!
 نفسگ ار اریه ی ریاد باال نمیاد!

 بودی یول میدادم یدرتو بدونتگقق
 بمه بعده تویجتتتورن

 اینگ فرق تو یدونتس
 فرشتتتتته ی تختتس شییونمتتی!

    اولگ میزنی مث اک تورای((((((
 هسهههههه   میشهههههههه تزریق رگ توی که هرویین مثل:اهنگ منظور》

 《برام
 "تورمانگ که بمون تورایه هودمون منظوره"

 تی!تترکتت ولی بتونتتتگ میترم نون بیچ جای دنیا نیست عشم رورکت سخته
 نمیخاسگ یلبتتتتو بشنونگ بیچویتتت بگو نتتی شد پس

 رفیم نیمتته رام شدی!
 اون موبای فر  ال دستتت کیتته رام شدی رود:(

 اون نشای کیه بهش هیتتره ما  شدیب
 توب*غ*ل کتتی افتادی بی لبتتاس تویتتی روشب!:(

 بیچنی لنتیقققبیچنییییقققمن ک*ی*ا*ن*  ننردمممممگ!
 عشابهقققحتی فنرشتتگ 

 نقد بپرم نصتفه شتتب ا هتتواب 
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 برکی سراغتتتو ار  بگگ اسمشتتگ نیار
 اشقققکاش یه رور میشتدقققباشیگ مبل اوالش کتتتت

 دییقا نمیدونگ نندبار آبنگو ار اول پلی میننگ!
به هودم میام میبینگ کل صتتورتگ ار اشتتتک هیستتتهققولی اررشتتشتتو  ویتی 

 قققداشت!احساس هالی شدن و سبنی میننگ
 پورهندی میاد اوشه ی ل*ب*مقق

این بمه مد  ستتعی کردم فراموشتتت کنگ اما تو با پنج دییقه آبنک تونستتتی 
 شنستگ بدیققق

 نقد در برابر  ضعیفگ دوست داشتنی ترین اشتبابه رندایگ!
 اوشیمو یفل میننگ و بعد ار شستن صورتگ میرم تو تختقق

 بایدفنر کنگققق!
 پارلو کناربگ بشارم! باید تینه بای اگ شده ی این

حتی ااه مجبورشتتگ واستته ایننار براردم ایرانقققباید ویت صتتر  کنگ تا ار یه 
شدمقققارین که بیچ کدوم این  سته  سردرامی ه سردربیارمقققارین  سری نیزا 

 اتفایا بابگ جور نیستن!
 ااه بردیا ک*ی*ا*ن*  کرد پس نرا بعده اومدن من به دوبی داغون شدب!

 ننرد پس صحنه ای که من اونشب دیدم نی بودب! ااه ک*ی*ا*ن* 
 این آبنکقققب!

 جمله بای توشقق!
 مغزم ار این بمه فنر داره میترکه؛ار این بمه سوال بی جوابققق!
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 باید با آرتا حر  بزنگقققدیگه نقش باری کردن کافیه!
 بمه نیزو موکول میننگ به فردا و ار پنجره ی اتایگ هیره میشگ به بیرونققق

 کامله! ماه
 رل میزنگ بهش تا هوابگ ببره:(

 بمونیور که اون افته!
### 

 آرتا راستشو بخوای منققق-
 من تالشمو کردمققکهقققکه فراموشش کنگقق

 که دیگه اسمی ارش تو رندایگ نباشه اماقق
 نشد!

 ینیقققداشتگ موفم میشدمقققولیقققبا نیزای جدیدی که شنیدم نتونستگ!
 دیققنی شنی-ناامید و پنر افت

 میدونگ میدونی که بردیا تصاد  کرده و بهت حم میدم که بهگ نگفتیقق-
یه سری نیزا این وس  بست که ارشون سردرنمیارمققهواستگ بیخیالشون شگ 

 نشد؛
 من بنو وصلگ به اششتهقق

 فق  میخام بدونی من بمه سعیمو کردمققبخاطر هودمقققبخاطرتوقق
 نشد آرتاققنشدقق!

با ناره ای دلخوری ار نهرش می عا  ناراحتش کردمقققولی وای که  ناراحتگ  رهققق
 ندارم!

 پس حاال که تصمیمت جدیهقققبشار اینگ بهت بگگققق-
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شام  سعی میننه تون شو انداهته پایین و  سر منتظر نگاش میننگقققدرحالینه 
 نگاه نننه میگه

یه ال اس دی - یدم اون مهمونی  فایی فهم ماه پیش هیلی ات پارتی eadدو  )
 بوده!!!!

   ال اس دی یا بمون لینویید اسید یه ماده ی مخدر صنعتیه که اثرش شیش 
برابر شیشه ست و فرد با مصر  اون وارد یه دنیای دیگه میشهقشاید بشه واسه 
ال اس دی ار کلما  بگ هانواده ای مبل مرابار و توبگ را استفاده کرد نون به 

هارج میننه و ننان توبمای یدری اثرش رو مغز ریاده که فردو ار دنیای وایعی 
وحشتناکی بهش میده که ممننه تو استخر هالی شیرجه بزنه یا حس کنه پرنده 
ستتت و ار بلندی بپرهقققتوبگ رنگی درمورد ال اس دی هیلی معروفهقققینی که 
شتناکی رو  صحنه بای وح صر  کننده بمه جارو رنگی میبینه و ممننه  فردم

شتتن که ستتنته کنهققمحققا میگن  جلوی نشتتمش تصتتور کنه و بمونا باعث
سالگ براشتن فرد ار این سفر اسرار آمیز فق  بیست درصده ینی بشتاددرصد 

 ممننه که طر  بمیرهقق
 پو  نقد توضیح دادم!((((
 بهت رده هیره میشگ بهشقق

 هبب!-
شو باالمیاره نیگ نگابی بهگ میننه و میگه میدونی که ال اس دی یا بمون -سر

 اسید نیهقققب!
 بومقققینیقققمیخای بگی بردیااونشب ال اس دی رده بودهب!-
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 احتماال!-نفس عمیقی مینشه و میگه
 هدای من!!!!

 ینی بردیا تحت تاثیر توبگ داشته با اون دهترقققق
 پوففففقققینی وایعا بیچ ک*ی*ا*ن*  عمدی ای درکار نبودهب!

 کالفه دست مینشگ به صورتگ و سرجام میشینگققق
 ا فق  یه اشتباه بودب!ینی بمه ی این

####### 
 آوین:حال_

لیوان ناییمو به ل*ب*م نزدیک میننگ و با عشتتم رل میزنگ به جم  صتتمیمی 
 هانوادم!

 مامان که هیوب صورتش عمیقتر شده ولی بنور بمونقد مرتب و دلنشینهققق
تاده ای شتتتده واستتته هودشققو برق هوشتتبختی  که حاال هانوم جااف آذین 

 قتونشاش دیده میشهق
شون  شو جواندمی تر کرده اما لبخندروی ل*ب*ش ن دکتر که اشر رمان موبا

 میده که ار رندای کنارآذین و دالرام راضیهققق
 دالرام که حاال ربون بار کرده و کلی کنجدتر ار یبل شدهققق

 و هونه مون که تغییردکوراسیون اساسی ای داشتهقق
دش جاداده اما بمچنان و اتایگ که ینگ ار وستتتایل اضتتتافه ی هونه رو توهو

 هر  و پرتای من توش دیده میشهقق!
هوشتتحالگ که براشتتتگ و االن پیش هونوادمگققاما نمیتونگ مننر این بشتتگ که 

 استرس وحشتناکی برای مواجه شدن با بردیا دارمقق
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 تواین مد  هیلی فنر کردمققق
گ میشد یااه صحنه ی اون شبو بافرضه این که بردیا تو توبگ بوده توجیه مینرد

 افت که دروای  ک*ی*ا*ن*تی صور  نگرفتهقق
اما هب اینگ که بدون کونینترین حرفی به من پاشتتده رفته ال اس دی پارتی 

 رو نمیشه ندید ارفتقققاماقق
 اوشیمو برمیدارم میرم تواتایگ و باآرتاتماس میگیرمققق

 منالممون ار بمیشه کوتاه ترهقق
باشتتهققولی بهش حم میدم؛انگار بمه تورندای من نمیخوام انقد بابام غریبه 

 یجورایی بی تقصیرن و فق  منگ که ر*ن*ا*بنارم!
که ینگ  گه  نه و می حت مین بت فردا را با یالمو ار  یدم و اونگ ه یام م به امیرپ

 آمادش کردهققق
 فرداواسگ یه رور سرنوشت سارهققق

 وبی!ار براردم دیه رور که بعدار تموم شدنش تصمیگ میگیرم ایران بمونگ یا ب
#### 

شی ار  ستام که نا سعی میننگ لررش د شینگ و  شت پیانوی امیر می صندلی پ رو 
 استرس و بیجان ریادیه رو کنترل کنگققق

یک و عوض  یه ستتری تغییرا  کون ندارمقققبجز به هونه می نگاه اجمالی ای 
 شدن نندتا وسیله ی هورده ریز بمه نی درست عین ینسالو نیگ پیشهققق

شایانقققآتناقققامیر و نینان برکدوم یه طر  هودشونو مشغول کردنققبه بیتققق
 نظر میرسه اونام کمتر ار من استرس نداشه باشن!
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 تاره االن میفهمگ نقد دلگ برابمشون تنک شده بودقق
باشتتته  نه  تا یدم جو دوستت یانققنون ترجیح م ار آذین و دکتر هوابش کردم ن

 برمدل برهورد بردیا آماده کردمقق تاهونوادایقققبه برحال من هودمو واسه
 نندبار انگشتامو رو کالویه با مینشگققق

 میترسگ به محض این که حضورشو حس کردم بمه نی اریادم بره!
 باشنیدن صدای رنک آیفون ضربان یل*ب*مو تو الوم حس میننگقق

امیر میاد نزدینگ دستتتامو تودستتتای ارمش میگیره و بالبخند بهگ امیدواری 
مث بمیشتته بمون ینی دوتا جمله ی کوتابش باعث میشتته اعتمادبه میدهققق

 نفسمو پیداکنگ و صا  بشینگققق
 نشمامو میبندمقققمیتونگ ترشح و پخش شدن آدرنالینو تو کل بدنگ حس کنگ!

صدای  شدن در واحد میادو بعد  صدای باروبسته  سه دییقه ی بعد  کگ تر ار دو
 ی بدنگ یلب شه و ضربان بزنهقققیدم بای آشنایی که باعث میشه تموم اعضا

 شروع میننگ به نواهتنققق
 و آبنگو نه ارونجایی که شروع میشهققق

 بلنه ارونجایی که حس میننگ باید شروع کنگ میخونگقق
 بگ افتن ولت کنگققق

 بزنگ ییدتو
 برم به سمت رندایگ ببرم کیفشوقق

 اشتباکردمقققاشتباکردمقق
 اشتباکردیقققاشتباکردیققق
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شتگ  شی به وجودم پ شه و نمیتونگ ببینگ یاحتی حدس بزنگ میخواد نه واکن به
 توی هونه ش نشون بده!

 بت افتن بمون باباش بابا  میمونهققق
 توافتی نشد ینی دیگه مگه شدم دیوونه!ب

 اشتبا کردی اشتبا کردیققق
 اشتباکردم اشتباکردمققق

احساسمو میریزم شاید صدای ریرم به درد هوندن ورس شایان نخوره اما تموم 
 توش و شروع میننگ:

 حر  دارم بابا  یه دییقه حال داریب
 تمرین کردم حرفامو آره یه سه نهار باری
 ار سریال رابیمون اینگ یه سنانس با ریتگ
 رابیه ای که توش ننردیگ جز اشتباه کاری
 ار اون اول ار ویتی تموم کردیگ تموم کردم

 ار رو رفتگ ار رورای سال
 مش تو بتتتتاُلوینمتتتانگار که ب

 و االنگ دیگه با تو نیستگ نا امیدم
 بی ار طر  تو به هودم کادو میدم

 نشستگ یه اوشه توهونه
 کاًل بی حس بر رور با این فنر که شاید ببینمت

 میرم بیرون به هودم میرسگ
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 بی تو میگشره یه سال رندایگ بر یه ثانیش
میدم تو فتتتتتتتتتتتت  بگی من به  شنا بلد نیستگ ولی واست حرفه ای تن به آب 

 قققققق میرم
 …ولش کن

 این که بیچ حرکتی نمیننه بهگ شهامت میده تا اوج بگیرم و بخونگ:
dsgsu piod 

f ndood ks biod 
f  iod pmpsmos ks  su  sdo Kmt kdkK 

f bomn i  nda  ss  mmeias  sioo 
Kmt ema  ps kdkKoKmt pdds d pia dbs 

kt  Kmt osgsu bomn 
f asmted  m es  Kmt om 

om om dmo'  amps kdab doKpmus 
sdgs d eda  m  pK oi   

om pmus  uK 
om pmus auK 
om pmus eisa 

kt  eia so  m ps aesdueK 
یبل ار این که واستته هوندن ادامش لب بار کنگ صتتدای جادوییش اوشتتمو 

 نوارش میننه:
 حدس میزنی با کیا هوشگ با تنهایی مینشگ



wWw.Roman4u.iR  518 

 

 ( سرssigdkشیواُر  
 مشه سیگارم با سیگار روشن
 انقدر مینشگ تا پیناسو شگق

 …بهت ه  میدن تا نننگ پیدا  حیفتتتت
 منگ میان ه  میدن تا نیوفتگ به یاد 

 راست میگی تو
 ادامه داره این جر و بحث تا کیب

 میخوای بری بزار برو ولی فرض ننن بیچ ویت منو بچه آهه
 ار بس ب*غ*ل کردمت

 حستو میفهمگ ار
 طرر ب*غ*ل کردنت

 حس منگ معلومه ار این ننتتت نویس کونینتتت
 اوشیگ SedK eia sار 

 …ار ایننه شبا دیر کنگ کسی نیس که برام بنویسه کوشیتتتتتتب 
 ار فنتتتتتر که تنت بعد من طلسگ میشه رو کیب

د حرفاشتتو ار ایننه مخ ام رد داده انقدی که راگ بره دیگه رو تیغ ارین که انق
 هورده که دلش سیره بردیقق

 ارین کهققق
 ولش کن!
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حس میننگ ااه ادامه بدم ممننه فالش بزنگ پس ستتروتهه آبنگو بگ میارم و ار 
 جام بلند میشگققق

 براشتن بمانا و رنجیرشدن تو یه جفت نشگ مشنی بمان!
 انقد جاذبه ی نگابش یویه که حتی نمیتونگ سرمو بندارم پایینققق!

 ین سه سال و هورده ای تو یه لحظه ار ذبنگ میگشرهقق!!!!!بمه ی ا
حاال روبروم پستتری رو میبینگ که شتتایدااه لفظ مردوراجبش بنار ببرم بیشتتتر 

 بهش بیاد!
 نیزی که بیشتر ار بمه تونهرش هودنمایی میننه باندپیچی سرشه!

 هسته به نظر میرسهقققرنک پریده و درد کشیده!
 و انگار یصد داره منو ریرنگاش ذوب کنهقققبنورم انک هیره شده بهگ 

 بیشتر ارون طایت نمیارم؛سرمو میارم پایین و یه یدم جلو میرمقق
 اسممو بریده بریده ار ربونش میشنومقق

 اهتیارحرکا  بدنگ دست هودم نیست!
 جلوترمیرم و درست روبروش وامیسگقق

 دستاش!!!نگام به دستاشهققق
شو طلب میننه  ستا ضعیف تر ارونیگ که بتونگ یا حتی بمه ی وجودم د و من 

 بخوام دربرابر این هوابش مقاومت کنگ!
بادوتادستتتام دستتتاشتتو عین یه شتتیت مقدس میگیرم و تا جلوی ل*ب*م باال 

 میارمقق
 کی افته بمیشه پسرا باید دست دهترا رو بب*و*سنب!

 من با ب*و*سه ی عمیقی که روی دستاش میزنگ این یانونو میشننگ!
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 عیرش!!!!!دوباره 
 هدایا!باور کن ااه بمین االن جونمو بگیری بیچ اعتراضی نمیننگ:(

سه بگ  شای جفتمون بهمون میفهمونه که بنو یل*ب*ا*مون وا شک تون نگ ا
 میتپهقققق

 منتظرم حرکت بعدی رو اون بننهققق
 و انتظارم ریاد طول نمینشهقق!

صدم  شن و کمتر ار یک  شقدم می ستاش برای ب*غ*ل کردنگ پی د من ثانیه بعد
هودمو تو بهشتتتی به مستتاحت نندستتانت در نندستتانت بین باروبای بردیا 

 میبینگققق
ضی  شنوم اما اعترا صالمو می صدای تم تم مف انقدر محنگ ب*غ*لگ کرده که 

 نمیننگ و به جاش عین یدیما سرمو میبرم تواودیه اردنشققق
 ننهققبیچنی تو سالن نیستقققو این تنهابودنمون کارو راحت تر می

نه تو  جدی رل میز یاره و  که منوارب*غ*لش بیرون م گشره  قد می یدونگ ن نم
 نشامققق

 بعد بقیه ی اجزای صورتگقق
تا حواس  به نشتتتام  ثابت میمونه اما ستتری  برمیگرده  نگاش رو ل*ب*ا*م 

 هودشو پر  کنهققق
 یصد ول کردن دستاشو ندارم و انگارهودشگ اینو فهمیدهقق

سرپا به بگ رل بزنیگ پس فک کنگ ااه نیزی نگگ یر اره تا آهر دنیا بمونجوری 
 اشققتبا کردمقققاشتبا کردیقق!-با این که برام سخته اما لب بار میننگ
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 نی شد براشتیب!-ریرلب میگه
 میتونگ نگیرم مگه آهه دستتوب!-بغض آلود میگگ

 امیرققراس میگهب-
 بمش راستهقق-سری تنون میدم و میگگ
 باورمیننی مگه نهب!-هیره میشمو میگگبعد با استرس تونشاش 

 واکنشی نشون نمیدهقققنننه فک میننه دارم فیلگ باری میننگب!
نه ااه اینجوری بود که بمون اول شتتوتگ مینرد بیرون دیگه کار به ب*غ*ل و 

 این نیزا نمینشید اصنققق
 حس میننگ نیار به توضیح دارهقق

 صحنه ساری بودققبردیقققبیچ ک*ی*ا*ن*تی درکار نیسقق!بمه ش -
 برا  توضیح میدمققبمشوقق

 منگ باید برا  توضیح بدمب-ایج میگه
 آرهقققتوام باید برام توضیح بدیققق-

نمیتونگ کنارش باشگ و لمسش نننگ پس این دفه هودم میرم توب*غ*لش و به 
مد  اراین آغوش دور  مه  عا نجوری تونستتتگ این ب که وای این فنر میننگ 

 بمونگب!
 *لش بیرون میاره و دست مینشه رو ل*ب*ا*م و سوالی میگهمنو ار ب*غ

 کسی تو این مد  لمسشون ننردهب!-
 نراقققق-غمگین میگگ

 کیب-ار الی دندونای نفت شدش میگه
 سیگار!-
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نفس عمیقی مینشتتته و یبل ارین که فرصتتتت ردن حر  دیگه ای روپیداکنگ 
 ل*ب*ا*ش رو ل*ب*ا*م فرود میان!

 میگیرم و بمرابیش میننگققبا اشتیاق دوطر  صورتشو 
 حتی ب*و*سه باشگ بمون طعگ یدیمو میده!

 ننددییقه بعد عقب مینشیگ و ار بگ فاصله میگیریگققق
 بردیا ل*ب*ش که رژ لبی شده رو پاک میننه و لبخند محوی تحویلگ میدهقق

حر  -جواب لبخندشتتو میدمقققدرحالینه بنور نشتتگ ارم برنداشتتته میگه
 بزنیگب!

 بزنیگققق-
 س بیاقققپ-

 اینو میگه و به سمت اتایش میرهققق
 منگ نفس عمیقی مینشگ و پشت سرش راه میوفتگق

امیر کاردو ننگالشو میشاره تو بشقاب و بعد ارین که لقمه ی تو دبنشو به رور 
 توقققمققمیمئنی که اون بردیا بودب!ب!ب-یور  میده میگه

قد -پورهندی میزنگ و میگگ باور نمیننیقققان که  باری مینردافتگ   هوب رل 
 که حتی هودمگ ویتی اون صحنه رو دیدم به نشمام شک کردمقق

 میمئنی مست نبودهب!-بابمون حالت افت
بعی باباقققتوکی دیدی بردیا تومستی بشیاریشو ا دس بده و رفتارغیرمعقولی -

 کنهب!
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گه فه و متفنر می ته -کال یه ررفیتی دارهققدرستت هب بلخره برآدمی  هبققق
تو مشتتروب هوردن باالس اما این دلیل نمیشتتته برنقد بخوره  ررفیت بردیا

 مست نشه کهقق
توباید اول میمئن میشدی اون تو حال هودش بوده و داشته اوننارو مینرده یا 

 نه،بعد تصمیگ میگرفتیققبعد رندای هودتو اونو داغون مینردیقق
بگو  اتوی  داشتتتی برم بگگ بردیا جان الهی من یربون برر پریدنت برم لیف-

 نرادیشب تو پروپانه ی دهتره بودیب!
پفقققنه ولی نباید انقدم رود یضتتتاو  مینردیققممننه بمه نی یه ستتوت -

 تفابگ بوده باشهققهب حاال اینارو ولش کن بعدش نی شدب
به آرتابگگ - تا ینی دورورققرفتگ فق   هب بعدشققببین من وایعا بنک بودم 

 نراب!
 ری دیس بک بده بهگققنرا بهگ افتقققنرا هواست اونجو

ویتی بابگ حر  ردیگ فهمیدم اونگ اراصل ماجرا هبرندارهققمیخواسته برم ببینگ 
پارتی رفته و داره هوش میگشرونه که مبال ینگ حرد  به اون  بدون من  بردیا 

 بخورم دلش هنک شهق
یارو  به دستتته بگ دادکه من ک*ی*ا*ن*  برد مه نی دس  ینی اونشتتتب ب

 بانشمای هودم ببینگق
 تی این موضوع که آرتا اول مهمونی حالش بد میشه و ارون پارتی میاد بیرون!ح

هالصتتهقققبه آرتا افتگ میخام تالفی کنگقققباید یه جوری هودمو آروم مینردم 
 امیرقق
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غرورم،شتتخصتتیتگ،احستتاستتگققبمه لگدمال شتتده بودن!باید یه جوری ستترپا 
 میشدم و تنهارابی که به فنرم رسید انتقام بود!!!!

آرتادرمیون اشاشتتتگ و مجبورش کردم منو تو نقشتتته م بمرابی کنهقققاونگ با
 بخاطر عشاب وجدان و حس ر*ن*ا*بی که داشت یبول کردق

 یجوری صحنه ساری کردیگ که مبال داریگ به بردیا ک*ی*ا*ن*  میننیگق
 هیلی حرفه ای رل باری کردیگ هیلیییی!

 مد مارو بابگ دیدققار طریم ینی ار بچه با بردیا رو باهبرکردیگ او
من پشتگ بهش بود اما فنر این که اونگ اونموی  داشت حس منوتجربه مینرد و 

 له میشد بهگ آرامش میدادق
 جلو نیومدقققدییقا عین منقق

 مام یه جوری وانمودکردیگ که ندیدیمشق
 فردای اونشب ویتی رفتگ هونه ش بهگ افت بمه نیزو دیده و بیرونگ کردق

 رعرض دو رور برنی بینمون بود تموم شدققبه بمین راحتی د
با اتفایایی که افتاده بود دیگه نمیتونستتتگ ایران بمونگققآرتام میخواستتت برارده 
دوبیققکگ کگ ار طریم شتتریک پدرم دنباله ی کارو ارفتگ و نندویت بعدم که 

 برای بمیشه ایرانو ترک کردمقق!
 کل داستان بمین بودق

 نندباردستشو داهل موباش مینشهققامیرکالفه پوفی میننه و 
 پس با این حساب برنی بین تو و آرتاس فق  تظابره دیگه نهب-

 ممگققهب تا بمین نندویت پیش آرهقق-نگامو ارش میدردم و آروم میگگ
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 ببین من هیلی داغون و دپ بودمقققهیلیقق
 اونقدی که دست به یه سری کارای احمقانه ردمق

اذیت شتتدققکالرندایشتتو ول کرده بود افتاده بود دنبال آرتا وایعا هیلی بخاطرم 
 من که مرایبگ باشهق

منگ دیدم ریادی وبال اردنش شتتدم تصتتمیگ ارفتگ عوض شتتگقققدیگه غصتته 
 بامو دردسرامو نبرم پیش آرتاققق

اینو که بهش افتگ افت برا این که بهگ ثابت کنی باید وارد یه رابیه ی جدید 
 بشیقق

قققنمیتونستتتگ به بردیا فنر نننگقققاومدم بپیچونمش هب ستتخت بود برام امیر
افتگ باشتته برویت ار کستتی هوشتتگ اومد ایننارو میننگ؛اونگ نه اشاشتتت نه 

 برداشت افت باهودم رل میزنیقق
وایعا دیگه حنام پیشتتش رنگی نداشتتت و حرفاموباور نمینرد پس باید این دفه 

 باعمل بهش ثابت مینردمقققاین شد کهقق
 رل ردیگق-وم صدامومیارم پایین و میگگینگ بیشترول

شک  شده ا سانتی مترم جاش عوض ن شدن به اتایش و دیدن تختگ که یه  باوارد
 تو نشام جم  میشهقققاما این بار اشک شوق!

 نگابی به تک تک وسایل اتاق میندارمقق
 وایعا بردیا نیور تونسته تو این مد  اینجا دووم بیارهب!

 شاره ی دست تعار  میننه منگ بشینگققهودش رو تخت میشینه و با ا
 میشینگ رو صندلی ای که اون نزدینی بست و شروع میننگققق
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که واستتته امیرتعریف  مه نیزو میگگقققحتی دییقتر ار اونی  به مو براش ب مو
 کردمققق

با دیت به تک تک جمله بام اوش میدهقققییافش شتتبیه آدمایی که حرفتو باور 
 ننردن نیستققق

شه و منتظر هیره م ست مین صورتش د شو ببینگ؛کالفه به  شگ بهش تا فیدبن ی
 نمیدونگ نی بگگ آوینققوایعا نمیدونگقق!-میگه

 سر یه سوت تفابگ یک سالو نیگ ار بهترین رورای عمرمون تو جهنگ سپری شد!
 مغموم سرمو میندارم پایین و تایید میننگقق

یاردارم را که ن مه ی اون نیزایی  نه و ب بار مین لب  یا  ج  بهش توضتتیح برد
 بشنومو میگه

هب ببین اون پارتیگ مث بزارتا پارتیه دیگه ای بود که بمیشه میرفتگقققبه آرتا -
 هبردادم و اونگ اوکی دادو یرارشد که بریگقق

 اونمویه بهت نگفتگ و بزراترین اشتبابگ بمین بود!
 که ااه بهت میگفتگ شاید این ماجرابام پیش نمیومدقق

محض این که وارد مهمونی شتتدم یدونه ارون کاغشای  هالصتته رفتیگ ومن به
 مربعی اشاشتگ ریر ربونگقق

فق  تا بیستتت دیقه بعدار اونو یادمه و ار تریپگ بمون ستتفربه دنیای رنک بای 
 شنیدنی و صدابای دیدنی( بیچی یادم نمیاد!

حتی نمیدونگ آرتانی شتد فق  یادمه آهرین لحظه داشتت پینشتو پرمینرد و 
   میزدققبایه نفر حر
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 ویتی ار تریپ براشتگ تقریبا دوارده سیزده ساعت اششته بودقق
شمارو  شتگ هونه ولی بنور ینگ تو اون عالگ بودم جوری که ویتی اومدم و  برا

 بابگ دیدم فک کردم اونگ جزو توبماتمه ولیقققق
 تنتو دیدم فهمیدم توبگ نبودهققق 4اونموی  که اومدی هونه و کبودیای رو

 هیلی اذیت شدی نهب-میشینگ وآروم میگگ میرم کنارش
 بنو رندم:(-با درد لبخند میزنه و میگه

 منو میبخشیب!-
 جفتمون به یه انداره اشتباه کردیگققق-

 پس باید بردومون بمو ببخشیگققق!
 لبخندمحوی میزنگ و منتظر میشگ تاارم بخواد دوباره براردمققق

 میننه و باباش مشغول میشهقققاما بردیا به جای برحرکتی یه سیگارروشن 
یدونگ واکنش هوبی نشتتون  یالش میشتتگ نون م ما بیخ منگ ه*و*س میننگ ا

 -_-نمیده بفهمه سیگاری شدم
 ویتی میبینگ حرفی نمیزنه پامیشگ که ار اتاق برم بیرونقق

 انگار میخوام با این حرکتگ ترغیبش کنگ که ارم بخواد بمونگقق
 نهسرشو میاره باال و بهگ نگاه مین

 فعال ایرانی دیگه نهب!-
مونگ اومگققهیلی نمیتونگ ب-فنرای پلیدی میاد توسرم و تحت تاثیربمونا میگگ

 باید براردمققطرالن یه مد  نیست و بتل روبوا میمونهقق
گه نه و می رابرشتتو حفظ مین ما نک نگرانی میگیره ا گابش ر هیلی -ن

 هبقققاالنقققمیریب!
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اره دیگه برمقققینگ کار دارم -نرا میگگاصتتال یصتتتد ندارم برم ولی نمیدونگ 
 هونه

 و تودلگ میگگ توروح آدم دروغگو!
 مرسی که اومدیققق-دستامو تو دستش میگیره و بامهربونی نگام میننه

 لبخندغمگینی میزنگقققدستمو ول میننه و پامیشه که برای بدریه م بیادقق
 شونه به شونه ی بگ ار اتاق هارج میشیگقق

شدن شهقق اینیور که  به محض وارد  شگ رومون روم می سالن پنج جفت ن به 
 پیداست منتظرن ببینن نتیجه ی مشاکرا  نجوری بوده!

 هبقققنیشد به توافم رسیدینب!-اول ار بمه امیرلب بار میننه و میگه
ه یه هب البت-بردیا سرشو میخارونه و ضمن این که نشمنی به من میزنه میگه

 نظامی بنور رو میزه! توافقاتی حاصل شده اما ازینه ی
میدونگ داره ستتعی میننه جوو بپی کنه پس منگ بمراه بقیه میخندم و جواب 

 نشمنشو میدمقق
سفید میبینه میگه ضعیتو  ه آیا هورودتر نتیجه ی این مشاکرا  یک ب-نیک که و

 عالوه ی ینو به مام بگین ببینیگ عروسی افتادیگ یا نهقق
 رنک عوض میننگققبچه بادوباره میخندن و منگ نندمدل 

ویتی اونادوباره مشغول حر  ردن میشن میرم اتاق امیرو شایان تالباس بپوشگ 
 و  به بیتگ اشاره میننگ دنبالگ بیادق

 لباسامونو میپوشیگ و هدافظی میننیگ که بزنیگ بیرونقق
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گه یاد جلو و می یا م ما نی برد به  ظه ی آهر ویتی بیچنی حواستتش  -لح
 ما من رابر اونمویتو ترجیح میدادم!راستیقققهیلی هوشگل شدی ا
 لبخندی میزنگ و نیزی نمیگگقق

ینگ دمغگ ار این که بردیا به صتتراحت ارم نخواستتت براردم ولی ار یه طرفگ 
 هوشحالگ که حدایل تونستگ یه سری سوت تفابمارو حل کنگ!

بعد اراین که ار هونه درمیایگ بیت منو میرستتونه هونه و هودشتتگ میرهققالبته 
 حسابی مخمو تیلیت میننه و تالفی این مدتو درمیاره!یبلش 

 تودلگ هداروشنر میننگ که دوباره پیشمه!
 نقد ویتی دوبی بودم کمبودشو حس مینردمققق!!!

 با این فنرا وارد هونه میشگ و بعده سالم کردن به مامان میرم اتایگقق
شگ حولمو برمیدارم میرم حموم  و ریردوش واس این که ار فنرو هیال دیوونه ن

 ینگ براهودم آوار میخونگ و باصدای هودم حال میننگقق
 انصافن هدا یه نیز بدرد بخورم به من داده باشه بمین صدامه!

صتتتدای درونگ بهگ نهیب میزنه که ناشتتنری نننگ و منگ برای میلیونمین بار 
 میگگ هدایا شنر !

 ینگ که ریر دوش ریلنس میننگ حولمو میپوشگ و میام بیرونققق
 گابی به اوشیگ میندارمقن

 یه پیام ار بردیا که نوشته ااه فردا ویتت آراده بریگ تا یه جاییقق
دلگ میخاد بدونگ کجا اما فضتتولی رو کنار میشارم و ستتعی میننگ هانمانه 
رفتارکنگققبنابراین باینگ عشتتوه شتتتری یبول میننگ و یرار میشتته فردا ستتاعت 

 شیش بیاد دنبالگققق
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### 
یه جورایی آهرین نگابگ ت ندارمققتگ آجری البهیه آرایشتتگ  به هودم می نه  و آی

 متفاوتگ کرده!
 ینگ ار موبای فرم که رنک مشنی روشون اشاشتمو بیرون میریزمقق

میخام حتی ااه یراره فق  یه رور بابردیا باشتتگ این یه رورو تو یالبی که باب 
 میلشه رابرشگقق

 ن و منتظر بردیا میمونگققدو تا پیس ادکلن و بعد ار اتاق درمیام بیرو
 سه نهار دییقه بیشتر طول نمینشه که میس مینداره و منگ جلدی میپرم پایینقق
 دییقا بمونجایی که بمیشه پارک مینرد نگه داشته اما این بار نه با اپتیماشققق

 بلنه با یه النترای سفید!
 با یدمای اروم به ماشین نزدیک میشگ درشو بار میننگ و سوارمیشگقق

 معمولی سالم احوال پرسی میننیگ و دست میدیگقق
ار سنو  توی ماشین هوشگ نمیاد بنابراین دست میبرم سمت پخش یه ابنک 

 پلی میننگققق
 توی ماهقققعنسه نشاتهققق

 تونگا قققبزار ترانه ستققق
 رولبا  یصیده بایققق

 عاشقانسقق
 تورو بایدققیبله کرد باقق

 عشم تو بزار تا یافوقق
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 کردقققصا  
 صا  کردققق

میشتته باتوققآستتمونوقققآستتمونوقققرنک و رو کردقققمیشتته با توقققیه مردابوققیه 
 مردابوقققیه دریا کردقق

 برای توققمیشه جون دادقق
 واسه عشقت میشه هون دادقق

 میشه با عشم تو هورشیدوقققهاموش کردققهورشیدوقققهاموش کردقق
کردقققمیشتته با توقققیه مردابوققیه  میشتته باتوققآستتمونوقققآستتمونوقققرنک و رو

 مردابوقققیه دریا کردقق
 با توققمیشه تا ابدقق

 پروار کردققققباتو میشه رندایوقققآغار کردقق
ابنگش ریاد به حس و حال االنگ رب  نداره اما صدای هاد مابان و عاشقونه 

 بودن متن ابنک مودمو هوب میننهقق
 یهققبردی بمچنان ساکته و حواسش پی رانندا

 سرمو تنیه میدم به صندلی و نشامو میبندمقق
 حال ندارم بپرسگ داریگ کجا میریگ شایدم ترجیح میدم سورپرایزبشگ!

 به برحال با تنونای اروم ماشین وریتگ ابنک میرم تو هلسه ن برو تو لیتو:/(
 و کگ کگ حس میننگ که داره هوابگ میبرهقققق
 ب میپرمققبا احساس حرکت دستی  الی موبام ار هوا

 بنورم ار بمون روش واسه بیدارکردنگ استفاده میننه:(
 پیاده میشه و در سمت منو بار میننهقق
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 دستمو میگیره و کمنگ میننه پیاده شگقق
شو میبینگ  شده!و ویتی توی نور تیپ شب جنتلمن  به این فنر میننگ که نقد ام

 بیشتر به این مساله وایف میشگقق
کتانی به بمون رنک و یه پیرابن ستتفید هوش  یه کت تک ستترمه ای و شتتلوار

 دوهت که تیپشو تنمیل کرده و باعث شده مردونه تر ار بمیشه به نظر برسه!
 ماشینو یفل میننه و دوتایی راه میوفتیگقق

 انقد حواسگ پرته که تا حاال نفهمیدم کجااومدیگ!
 بردیا اوشیشو درمیاره به ینی رنک میزنه و میگه که مارسیدیگقق

 ند ثانیه بعد در بزرر فلزی بار میشهققو ن
سگ  سی به ا سراغ ک سالم واحوال پرسی میننه و  سری که درو بارکرده  بردیا با پ

 آرشو میگیرهقق
 اونگ مارو رابنمایی میننه داهل و هودشگ بعد بستن در پشتمون میادقق

 وارد محوطه ی بزرای میشیگ که دورش با میله بای ابنی محافظت شدهقق
 سوارکاری! یه میدون

شار میده و منو  ستمو ف ضیح د با تعجب به بردیا نگاه میننگ اما اون به جای تو
 دنبال هودش مینشهقق

ستانا بردیا ارش میخاد  سالمتی و این دا ستقبالمون میاد و بعده ناق  آرش به ا
 دودست لباس بهمون بدهققق

لد که ستتوارکاری ب نه رمین شتتتده جمو جور کنگ!من  که په  نمیتونگ فنمو 
 نیستگ!!!!!!
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نهایت نیزی که توعمرم ستتوارشتتتدم ارین استتتب ابنیابوده که توش ستتنه 
 مینداهتی سی ثانیه عقب جلو میرفت و موریک میزد!

 اما بردیا با سنوتش مجبورم میننه بمرابش برم و اون لباسای عجیبو بپوشگقق
 و من رمانی ار بنگی درمیام که بردی داره تالش میننه بنشونتگ رو اسبهقق

 یه اسب سیاه با جبه ی درشت!
هیلی واسگ سخته که تعادلمو روش حفظ کنگققراستش ینمگ میترسگ ارین که 
رم کنه و به فنامون بده اما ویتی بردیام میپره باال و ب*غ*لگ میننه و میشاره که 

 بهش تنیه بدم ینگ ترسگ میریزهقق
 ضمن این که آرشگ بهگ اطمینان میده این اسب اسبه آرومیهققق

میچسبگ به بردیا و اونگ طناب اسبه یا بمون افسارشو دستش میگیره و به جلو 
 بدایتش میننه قق

 واسه کنترل کردن بیجانگ شروع میننگ آروم آروم با بردیا حر  ردن
 میگگ بردیقققتو کی اسب سواری رو یادارفتیب!-

سبونه و میگه صورتگ میچ شو ار ب*غ*ل به  ویتی هانمگ ولگ کرده بود -صورت
 فته بود بلخره باید تایممو با یچی پر مینردم دیگه!ر
 اومقققپس رفتن من بمچین بی فایده م نبوده با!!!-
 نرا این فنرو میننیقققببمگه نخوندم بده آره بعده توب!-

 لبخند میزنگققسرمو برمیگردونگ و آروم اونشو میب*و*سگقق
 صدای درونگ بهگ نهیب میزنه اما من بهش اوش نمیدمققق

 فق  بمین امشب باشه نیب!ااه 
 نمیخوام بعدا حسرتشو بخورم!
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 با این فنر بیشتر تو ب*غ*لش فرو میرمققق
 میدونو دور ردیگ و حاال داریگ وارد یه یسمتی شبیه به باغ یا جنگل میشیگ!

نورماه حالت رمانتینی به فضتتاداده و منگ واستته این که جوو بهگ نریزم بیخیال 
 سوال پرسیدن میشگققق

 که کجا یراره بریگ نه ابمیتی دارهب!این 
 مهگ اینه اون بستققق

 آغوشش بستققق
 صداش بستققق

 بمین کافیهقققمگه نهب!
 شروع میننه دم اوشگ حر  ردنققق

 آوینقققااهقققبراردی به سه سال پیشققق-
 بارم بهگ میگی آرهب!

 باهودم فنر میننگقققنرا نباید بگگ آرهب!
 بهترین رورای رندای من بودقققاون تایمی که بابردیا بودم 

 نرا باید فرصت تجربه ی یه عشم وایعی رو ار هودم بگیرمب!
صه  شتره ولی این حس انقد ناب و هال شیرینیش بی ستان ما ار  سته تلخی دا در
که ااه امرور براردم به سه سال پیشقققبارم دوس دارم سختیاشو به جون بخرم 

 و تجربش کنگققق
 ارهققق-درنک میگگپس لب بار میننگ و بی 
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بااین که پشتتتگ بهشتته اما میتونگ لبخندشتتو حس کنگقققکاش امشتتب بهگ بگه 
 بمونققق

 کاش بخواد دوباره ماله اون باشگققق
شنومقققحرفایی  شتگ ار ربونش ب شه دوس دا ادامه میدهققحرفایی میزنه که بمی

 میزنه که یبال بیشتر باعمل نشونشون میداد!
 ه نمیفهمگ نقد ار باشگاه دورشدیگقققانقد غرق صدای جادوییشگ ک
 اسبو نگه میداره و پیاده میشهقق

 بعد کمک میننه تا منگ پیاده شگقق
 بی حر  اسبو به یه درهت میبنده و دست منو میگیره دنبال هودش مینشهقق

شگفت رده  شت درهتا منظره ای میبینگ که وایعا منو  ست پ نندمتر جلوتر در
 میننه!

شن و االی ررصورتی و یرمزی که بافاصله ی کمی ار یه یه دایره ارشمعای رو
 پرتگاه فوق العاده ریبا و هیرناک یرار ارفتهققق!!!!!

 با بهت برمیگردم سمت بردیاقق
 وایعا ربونگ بند اومده و نمیدونگ باید نی بگگ فق  نگابش میننگققق

یه جعب ه ی دستتتمو مینشتتته و منو میبره داهل اون دایرهقققجلوم رانو میزنه و 
 کونیک ار جیبش درمیارهققق

شایدقققبودن دوباره با من واست عین -صداشو میشنوم که شمرده شمرده میگه
 یه ریسک باشهققق

 ولی نگاه کنقق
 میتونی بخاطر هیرناک بودن این پرتگاه ار تماشای ریباییش بگشریببببب
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 شاید این هودهوابی باشه اماققق
 میخوام که مال من باشیقق

 قاشتباکردیقققولیقققحاال میخام جبران کنگ!اشتباکردمقق
 بیچویت شبیه جنتلمنا نبودم!-در جعبه رو بار میننه و ادامه میده

 حتی برام سخت بود یه امشبو رسمی تر لباس بپوشگققق!
باره ار  حتی برام ستتخته به رن و رندای و بچه فنر کنگققققاما نون نمیخام دو

 میننیب!دستت بدم میگگ کهققققبابام اردواج 
 نمیدونگ نرا اشنام میریزنققققب!

 نمیدونگ نرا دستو پابام شل شدنقققب!
 فق  میدونگ باید به حر  دلگ اوش کنگققق

 پس بدون لحظه ای تامل اشنامو پاک میننگ و پی در پی سرتنون میدمققق
به صدم ثانیه نمینشه که تو ب*غ*لش اسیرمیشگ و عیرش بجوم میاره به ریه 

 بامققق
 هتیار بیچی دست من نیستقققدیگه ا

حتی اهتیار بمرابی کردن بردیا تو ب*و*ستته ی داغ و تبداری که ل*ب*ا*مو 
 درایرهودش میننه!

### 
 ینماه بعد!
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شه به هونه  شدیگ تو هونه ی بردیااینا که یراره به رودی تبدیل  کل اکیپ جم  
استته ی مشتتترکمون و داریگ وستتتایل یدیمی رو ار هونه میبریگ بیرون تا جاو

 جهاری من و هر  و پرتای جدیدی که هریدیگ بار شهقق
تاق میاد بیرون و میگه یه نفره بارو -نینان غرغرکنون ار ا بی بردیا این تخت 

 میخای نینارکنیب!
 بردیا نگابی به من میننه ومیگه_ردشون کنیگ بره بومب!

 واسه شایان و امیرو که ارهققق-سرمو میخارونگ ومیگگ
 تو رو بشاریگ اتاق مهمونقققبهتر نیب!ولی واسه هودم و 

وری ولی کاش نمیرفتینقققاینج-بعد با ناراحتی رو به امیروشایان میننگ و میگگ
 هیلی بد شدق

پاکنگ -امیرمیخنده ومیگه من هیلی ویته میخام واستتته هودم یه هونه دستتتو
شی دیگه هیالگ  ش شتگققحاال که تو پی ضاع بردیا دس نگه دا برمققولی بخاطراو

 هققراحت
فق  بوای داشتتمونو -شتتایانگ حرفشتتو تایید میننه و به شتتوهی روبه من میگه

 داشته باشیاققهیلی هاطرتومیخوادقق
دیگه تا آهر عمرش بیخ -میخندم ودرحالینه باعشتتم به بردیا رل میزنگ میگگ

 ریششگقق
 بردیام نشمنی میزنه و مشغول انجام بقیه ی کارا میشهققق

گ نگام روش یفل شده؛بیت میاد ینی میزنه پس بدون این که هودم متوجه باش
بانی یور  دادیش بنده هداروققامشتتو بیا ببینیگ دیگه کیارو -کله م و میگه

 میخای دعو  کنی آتی و آذین دارن لیست میگیرنقق
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 بانی افتنش منو یادآرتا میندارهققق
 رهققییاده این نن ویتی که جواب تلفنامگ نداده و داره سعی میننه ارم کناره بگ

یاد پستتت اینستتتاش که توش کامینک ستتونه ترکه "دا گ الخمر"با پوریا پی دی 
 سی رو ردهققق

 ترکی که فک میننگ بتونگ حرفاشو ارتوش بفهمگققق!
 بیخیال این داستا میشگ و میرم کمک بچه باققق

 نباید به نیزی جز بردیا ورندای ای که یراره بابگ شروع کنیگ فنر کنگ!
### 

 حشفش آرهققق :آرتارو بنن
 من یه عوضی شدم که واسه تو نمیشه اررش یا لقق

 هودشو نمیگیرهققولی ا دم اشغاله تورو بمیشه تو یل*ب*ش داره:(
 آبنگو یی  میننگ و اشنامو پس میزنگقق

 لنتی حاال که اومدم اینجام باید غصه ی تورو بخورمب!
 اوشیمو برمیدارم و شمارشو میگیرمققق

 لی بعده دوتا بوق صدای هستش میپیچه تواوشگققامید ندارم برداره و
 بله-
 آرتاب!-

 پورهندشو حتی  ا یه کشوره دیگه م میتونگ حس کنگ!
 آرتارو بنن حشفش ارهققمن یه عوضی شدم که واسه تو نمیشه اررش یا لقق-

 نرا ردی به برقبب-با بغض میگگ
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 هودشو نمیگیرهقققولی ا دم اشغالهقق-
 آرتااااااااا-
 شه تو یل*ب*ش داره:(تورو بمی-

 اریه امون حر  ردن بهگ نمیدهققق
 یه جمله میگه و یی  میننه:هوشبخت شی بانی!

 آبنگو ار ینگ یبل تر پلی میننگققق
 هودتو هرابگ نننقققاوققیه

 بانی انتظاری ندارم ا تو
 رور ردم عاشم تو نباشگ نشد برو پی رندایت منگ کالفگ نننققق

 گا به دونشمتققدیگه روم نمیشه بننگ یه نی
 بیبی برنی میگگ بخاطر هودتهقق

 قققمن برنی فاصله ارفتگقق
 تونه میدونی راجب دل منقق

 با اعصاب هورد اوشیو هاموش میننگ و میندارم یه اوشهقق
 ققق

 نه موده بدیققق!
نک   تگ آب ی بار میننگ و هودمو  قه  یا حل برد اردن  تامو دور   ius دستتت

kusd ssuتنون میدمققق 
 نشاش ار بمیشه بیشترهقققامشب برق 

خت ترین آدم روی کره ی  حالیشتتو میبینگ حس میننگ هوشتتب ویتی هوشتت
 رمینگقق!
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 بیبیقققبلخره مال من شدیقق!-ل*ب*شو میچسبونه به اوشگ و میگه
بمینجوریش احستتاستتاتگ رده باال و اصتتال دوس ندارم موی  ر*ق*د اشتتنگ 

 دربیادقق
نده ی ریزی میگگ با ه نارو ولش -پس  مهققفیلگ ای بردیقققمن هیلی ارستتن

 بردارو ردش کن بره میخام میزو شخگ بزنمااااقق
 باشه تورایققق-میخنده و میگه

 حاال اند نزن به حالمون داشتگ میگفتگقق
 ابا هوبگوقق-
 نیزهقققهسته که نیسیب!-

 نیورب!-مشنوک نگاش میننگ و با لبخنداحمقانه ای میگگ
 میشارم امشب بخوابیب!احیانن فک که نمیننی من -پوکرمیگه

به اون را و میگگ به تو -هودمو میزنگ  یهبنخوابگ نی  یا ن واقققاین مردم آرار
 میرسهب!

حاال نن ستتتاعت دیگه میفمی نی به من -موریانه هیره میشتتته بهگ و میگه
 میرسهقق

 سرموهیلی عادی میبرم تواودیه اردنش و یه اار محنگ ارش میگیرمقق
ر دستش برنمیاد آروم منو ار هودش جدا میننه و اونگ که جلوی مهمونا کاری ا

 ل*ب*ا*شو میشاره رو ل*ب*ا*مقق
 مقاومتی نمیننگ و نشامو میبندمقق
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شب  شقگ و طعگ ل*ب*ا*شقققتوبهترین  ریتگ فوق العاده ی آبنک،آغوش ع
 رندایگ؛مگه بهترارینگ داریگب!

 با صدای دست و سو  مهمونا اربگ جدامیشیگقق
 شمک میزنهققشییون نگام میننه و ن

 آک که من هل و نله این نشمک ردناتگ!
 بلخره رام شدی پسرتخس من:(

 دست تو دست بگ برمیگردیگ به جایگاه عروس و دوماد و میشینیگقق
نگابی به جمعه تقریبا هودمونیه مهمونا میندارمققهودم هواستتتگ جشتتنمون 

 !کونیک و معمولی باشهقققاینجوری انگار به بمه بیشتر هوش میگشره
 بیت و شایانقققامیرو آتناقققنوید و ساراقققمهرنار و ایلیا وققق

 اینا جفتایین که میشه امیدواربود بعده ما دس به کار میشنقق!
 تو بمین فنرام که بااومدن نن تا مهمون جدید به هودم میامقق

 پامیشگ باباشون سالم و احوال پرسی میننگقق
 تاراجانگ دوستشقققبردیا معرفی میننه_ایشون آیاپربام و 

ساده و داره اردیدنگ ارهار  سال و بانمنی که جلوم وا سن و سر کگ  نگابی به پ
 هوشویتی میننه میندارم و بالبخند جواب تبرینشو میدمقق

 بعد ارونگ باتارا دست میدم و ینگ تعار  تینه پاره میننگقق
 نمیشناسمشون اما نسبت به تاراعه حس هوبی ندارم:/

نینان که مهمونارو دعو  میننن ستترمیز ارین فنرا درمیام و با صتتدای بیت و 
 مشتاق به بردیا رل میزنگقق
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بااکراه  هندشتتو کنترل میننه و میره دم اوش فیلگ بردار یه نیزی میگهققاونگ 
 سرتنون میده ومیرهقق

 عاشقتمممممممممگ بردیقق-
 کاری ننردم که عزیزمققجبران میننی حاالقق-

 کاری ننن امشب براردم هونه هودموناااا-ش و میگگنامحسوس میزنگ تو بارو
 بیخودققارین به بعد دیگه اهتیار  دسته منهقق-یه اهگ مصنوعی میننه و میگه

 اداشو درمیارم و باهنده میرم سمت میزقق
سه  شمو ابرو میاد ولی من بدون این که ابمیت بدم وا آذین اونیر  داره برام ن

گ پرمیننگققبعد برمیگردم ستترجام و هودم غشا مینشتتگ و یه جام نوشتتیدنی
 بااشتها مشغول میشگقق

 بیبی ایال دوتا یاشم میاوردی بابگ بخوریگقق-
 بیبی اشنمهقق-بادبن پربه تقلیدارهودش میگگ

شی دیگهقققبخور بخور نوش - شته با اره البته راس میگی باید بخوری انرژی دا
 جونتقق

 ققنش غره ای بهش میرم و یاشم بعدی رو میرم باال
که واستتته هودش  پامیشتتته میره  ماستتته  نه ار من نیزی بهش نمی اونگ میبی

 غشابنشهققق
جشتتنمون به بهترین نحو تموم میشتته و بمه لبخند به لب بابامون هداحافظی 

 میننن و میرنقق
 نفس عمیقی مینشگ و یه دور دوره هودم میچرهگققق
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 کی فنرشو مینرد من یه روری بشگ هانوم این هونهب!
 روی ل*ب*م کنار نمیره:(لبخند ار 

 با یی  شدن صدای آب میفهمگ بردیا ار حموم درومدهقق
یاد تو ستتتالن و میگه با حوله م عد  یه ب ثان که بنو اینجاییقققبرو -نن  بیبی تو 

 لباستوعوض کن دیگه!
 نیبققابا آره االن میرمقق-
 نیه عشقگب بنگیققق!نشاروققه  شدهققق!!!-
 اومدم اینجا فک مینردمقق!نهقققداشتگ به رور اولی که -

 میدونسی اون رور اصن ار  هوشگ نیومدب!-یهقهه میزنه و میگه
 دل به دل را داره:/-اهگ میننگ و ضمن این که نش غره ای بهش میرم میگگ

 نمیدونسگ یراره یه رور دنیام بشی که!-میاد ب*غ*لگ میننه و میگه
 نننننن هیسییی-جیغ میزنگ

 میننگ ار ب*غ*لش بیام بیرون اوشیگ رنک میخورهقققحین این که دارم سعی 
 میرم ار رو اپن برش میدارم و نگابی به صفحش میندارمقق

 با دیدن اسگ آرتا هشک میشگ!!!!
ینگ دستوپامو اگ میننگ ولی برای این که مشنوک به نظر نرسگ سری  اتصالو 

 میزنگق
 بلهب!-
 قققققسالم بانیققق-

 صداشققققققق!!!!!!!!
 با اشاره میپرسه کیهقققبردیا 



wWw.Roman4u.iR  544 

 

 سالم آر ققنیوریب!-
 بعد رو به بردیا میگگ آرتاسقق

 یه لحظه ییافش برمیگرده اما رابرشو حفظ میننه و سرتنون میدهقق
 هوبگققتو و بردی نیورینب-

نن بار رو اوشتتیاتون رنک ردم جواب ندادینققنمیخاستتگ تبرینگ بمونه واستته 
 فرداققپایدار بانیققهوشبخت شینق

ررستتیییی آر ققدمت ارم که رنک ردیققدوس داشتتتیگ توام بودی جا  مر-
 هالی بودق

 تننس سیسترقق-
 حس میننگ این دوکلمه رو با بغض میگهقق

 یربونتققحاال نرا صدا  شبی صدا بیچنس شدهب!-
 نیزی نی ینگ سینگ مریض(-میخنده و میگه

 اوکی آر ققهوب شی الهیققمرسی تبریک افتی؛با بردیا میحرفیب!-
یب - یک بگوققمرا ته اینققا طرفگ بهش تبر گه مزاحمتون نمیشتتگ هستت نه دی

 هود  باشققققق
 بابایقق

 باژهققبابای تورایقق-
 بو قققبخیراششتقق

 افت ار طرفش به توام تبریک بگگقق-اوشیو یی  میننگ و روبه بردیامیگگ
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تاق و  بدون حر  میاد ب*غ*لگ میننه میبرتگ تو ا لبخند معمولی ای میزنه و
ودش با حوصله اون سنجایای اعصاب هورد کنو ار موبام بار میننه و کمک ه

میننه لباسمو عوض کنگقققتعجب میننگ!این حجگ ار هنبی بودن ا بردیایی که 
 تو طول جشن کال در حال کرم ریزی بود بعیده!

نن بار آروم و عمیم میب*و*ستگ و بعد نراغو هاموش میننه و منو مینشه تو 
 ب*غ*لشقق

 دوست دارم بیبیقققهوب بخوابی!-
 نشام درشت شده!!

 هدای من!ققق
مگه داریگ آدم انقدر بافهگ و شتتعور که ار بدیهی ترین حم هودش تو شتتب 

 عروسیش بگشرهب!
 با تموم احساسگ ریر الوشو میب*و*سگ و نشامو میبندمققق

یدونگ این عیرقققاین  که م حالگ ارین  نهققو هوشتتت عیرش دیوونگ مین
 ن آدمقققدیگه تابمیشه مال منهققق:(آغوشقققای

 هدایاققققققققققققمرسی!!!!!!!!
 مامی یفلی نزن دیهقققمن مد نمیرمقق-

 بردیا رینورد داره دارم باش میرم استدیوقق
سعی کن یادبگیری به بابا  بگی باباااااااا - آدرین اوال درست حر  بزن دوما 

 یا ددی ایالقق
گه یب*و*ستتته و می یاد جلو اونمو م یه من حرد -م نت برم فرفر یربو

 نخورققنشگ میگگ ددی اصنقق
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 پوفی میننگ و مشغول نیدن میزصبحونه میشگقق
 فق قققمیگگ مامیقققرنک میزنی مدرسهب!-
 نه به من ربیی نداره پسرم شما هود  جواب رحمتی رو میدی:(-
شتتتتقققمن به اون اهتاپوس نی بگگ اههقققاصن میرم مخ بردیا رو میخورم -

 آبی ارم نمیشه نانار ا تو
 و میره دم دشویی منتظر میمونه تا بردیا بیاد بیرونقق

 وااایییی هدا این بچه نقد تقس و پروعه آههقق
 مث بمیشه سه تا لیوان نای میریزم و میشارم سرمیزقق

 بردیا و آدرین میرسنقق
 صب بخیر هانومگ:(-

 لبخندی میزنگ و جوابشو میدمق
 ننققدوتایی میشینن و شروع مین

راسی مامان میدونسی عمو امیرو هاله آتی -آدری درحالینه لپشو پرکرده میگه
 فیت دادنب!

جملش انقد متعجبگ میننه که یادم میره  بخاطر حر  ردن بادبن پر دعواش 
 کنگ!

 نی میگه این بردیاب!-
 آتی باردارهقق-بردیا یهقهه ای میزنه و میگه

ن ینی نیب!ینی محصتتول مشتتترک هو اره دیهقققفیت داد-آدری اضتتافه میننه
 *-*دادن 
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 ار این بمه حاضرجوابیش هندم میگیرهقق
 واین نمیدونگ این بچه به کی رفته!

 ار طرفیگ بنگه هبر بارداریه آتیگققق
 بلخره بعده نن سال امیرو آتنام مامان بابا میشدن!

 راسی بردی من برم با عمو امیر بحرفگ ااه بچشون دهی بود بدنش به منققبه-
 هاله آتی بره هوشگل میشه با!

 بردیا براش نشو ابرو میاد که ینی جلو مامانت اینارو نگو شتنت میننهقق
 اونگ با پرویی میخنده و مشغول هوردن ادامه ی صبحونش میشهقق

تایمی که ستترمیزیگ با حر  ردنای آدری میگشره و بعد دوتایی پامیشتتن برن  
 لباس بپوشنقق

 نگام روشون یفل میشهققنقدرشبابت! ویتی ار اتاق میان بیرون
 حتی تیپشونگ ست کردن!

بیبی امشتتب هونه ی امیراینا -بردیا میاد جلو پیشتتونیمو میب*و*ستته و میگه
مهمونیگ آماده باش که اومدم بریگققشتتتایان و بیتام بستتتنققآرتام بانامزدش 

 براشتهققق
 -بعد دست میشاره رو شنمگ و میگه

ستی ریادم به هود  و این ف شتی هودم میام انجام را شارنیارققکاری دا سقلی ف
 میدمق

 لبخندی میزنگ و سرتنون میدمقق
 بی بیقققجلوی من رعایت کنین والدین ارامقق-
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نش غره ای بهش میرم و درحالینه واستته بدریشتتون میرم جلوی در ستتفارش 
 میننگ اونجا بردیا رو اذیت نننهقق

 بردیا میره تو آسانسورققاونگ با هنده و شیینت هدافظی میننه و بمراه 
 آبا اینو یادم ر  بگگقق-بمین که میام درو ببندم در آسانسورو بار میننه
مامی ااه دیدی عروس نداری -منتظر نگاش میننگققبا ییافه ی تخستتی میگه

 بیچوک نون پسر  مرده: 
هگ میشتتگ یه لنگه کفش برمیدارم و بمین که میام پر  کنگ ستتمتش هنده ی 

 ه و میره داهل آسانسورققشییانی ای مینن
 برمیگردم داهل و نگابی به سرتاسر هونه میندارمققق

 
 این هونه بنور بمون هونه سقققبنور توش بوی هوشبختی میادققق

 ما بنور بمون آدماییگققق
 بنورم اشتباه میننیگقققبنورم دنار سوت تفابگ میشیگقققبنورم تلخی داریگققق

 این نیزا نمیتونه ار بین ببرتشقق!اما عشم بینمون انقد یوی بست که 
 و درآهرققق

 مایادارفتیگ راه حل مشنل بگ باشیگ!
 و حتی ااه روری کج رفتیگ،با جرعت بگیگ اشتباکردمقققاشتباکردیقققق

 و براردیگ و جبرانش کنیگقق
 آره ما بنورم عاشم بگ و عاشم اشتبابای دوست داشتنیه رندایمونیگ:(

 پایان :(
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