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الینا یکدٍنٌ دختر خانَادى نقدم، دارى نحل يهٌ آدنًای نعهَلی زندگی : خالصٌ
يهٌ چیز از یٌ . سرگذشت يهٌ نا آدنًا پر از تلخی ٍ شیرینی ٍ پستی ٍ بلندیٌ.نیکنٌ

نگاى نردی کٌ زندگی الینا رٍ تَی نسیری نیندازى کٌ بٌ نغز کَچیک . نگاى شرٍع نیشٌ
 .انا قصٌ از نَقعی شرٍع نیشٌ کٌ الینا ٍارد تًران نیشٌ! الینا نهیرسٌ

 :نقدنٌ

 «بسو اهلل الرحهن الرحیو»

 .یا شاید يو نٌ ، گايی باید از جبر زنانٌ گذشت. گايی باید از ٍاقعیت دٍر شد

 !گايی یک سری اتفاق برای نا رٍشن نیست

 ...گايی باید لجبازی ٍ غرٍر را کنار گذاشت

 !چَن تَ آفریدى شدی کٌ کهک کنی ، کٌ نجات بديی

 .چٌ بسا کٌ آن کهک با نگاى باشد

 ...فقط جنس لجبازی يایت را عَض کن

 .تَ نباید شکست بخَری، حتی بٌ قیهت جانت

 .تَکلت بر خدا باشد... اطرافت را ِبپا

 .بدان کٌ دنیا در دست تَ خَايد آند

 فقط کافیست بخَايی؛

 .بخَايی... تَ

****** 
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صدای کالفٌ ی نانانی بلند . نقنعٌ ام رٍ سرم کردم ٍ جلَی آینٌ رفتو تا نرتبش کنو
 .شد

 !عرٍسی کٌ نهیخایو بریو نادر. الینا جان زٍد باش دیگٌ: نانانی

باشٌ نانان جَن اٍندم دیگٌ، بابا چند بار بگو دیر رسیدن : لبخندی زدم ٍ بلند گفتو
 !بًتر از زشت رسیدنٌ

 4دیر نیشٌ يا، ساعت . خالٌ جان انقدر زبَن نریز: خالٌ نگار اٍند دم در اتاق ٍ گفت
 .شد

با لبخند برگشتو طرفٌ خالٌ ٍ . چادرم رٍ از جا                   لباسی برداشتو ٍ رٍی سرم نرتب کردم
نانانی رٍی کاناپٌ نشستٌ بَد ٍ با تسبیح سبزش صلَات . رفتو تَی يال. بریو: گفتو

بریو : گفتو. با لبخند رفتو طرفش ٍ بـ ـَسٌ ای رٍی لپ يای گلیش انداختو. نیفرستاد
خَشگل خانَم؟ با يهَن لبخند يهیشگیش نگايو کرد ٍ رٍی پیشَنیو بـ ـَسٌ ای 

 .کهکش کردم تا بلند شٌ ٍ بٌ طرف درى يال حرکت کردیو. نشَند

االن . ساکن پایتخت نعنَی ایران. دختر ارشد خانَادى ی نقدم. الینای نقدم. این ننو
يو تصهیو بٌ زیارت حرم انام رضا گرفتیو ٍ نن یٌ ساعتٌ کٌ داشتو حاضر نی شدم ٍ 

ٌ ی کَچیکو نگار خانو ٍ نانان بزرگو رٍ اذیت نی کردم يهٌ کال با لباس پَشیدنٌ . خال
نعهَال سادى ٍ شیک تیپ نی زنو ٍ شیش ساعت جلَی آینٌ بٌ . بندى نشکل دارن

یک نانتَ نشکی، شالَ . فقط تَی انتخاب لباس یکو ٍسَاس دارم. خَدم ٍر نهیرم
شلَار قًَى ای ٍ کیف ٍ کتَنی نشکی ٍ چادر پَشیدن؛ خالٌ ٍ نانانیو رٍ کالفٌ کردى 

بٌ باغچٌ نگايی انداختو ٍ در . نسیر حیاط تا درى کَچٌ رٍ با نانانی طی کردم. بَد
 :حین راى رفتنهَن گفتو
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ٌ ی بٌ این بزرگی  - نانانی سالٌ دیگٌ، بٌ جای درخت ٍ بَتٌ یکو گل تَی این باغچ
 .بکارید

اگٌ این درختا : برگشت ٍ نگاى پرعشقی بٌ باغچٌ بزرگ ٍ پر از درختش انداخت ٍ گفت
 .نباشن کٌ اکسیژنی تَی این خَنٌ نیست

تا االن حدٍد صدبار نن این پیشنًاد رٍ بًش دادم، انا يربار . چشهانَ رٍی يو فشردم
 .جَابش يهین بَدى

آرٍم نانانی رٍ جلَ . در حیاط رٍ باز کردم ٍ بٌ طرف پراید نَک ندادی خالٌ حرکت کردم
 .نشَندم ٍ خَدم عقب نستقر شدم

خالو نی رٍند، نانانیو صلَات نیفرستاد، ننو از نناظر بیرٍن لذت . ناشین حرکت کرد
بعد از پشت سر گذاشتنٌ ترافیک سنگینی کٌ نزدیک حرم بَد، ناشین رٍی تَی . نیبردم

. نسیر رٍ آرٍم ٍ با طهأنینٌ قدم برنیداشتو. پارکینگ زیرحرم پارک کردیو ٍ پیادى شدیو
يهیشٌ، با ير حس ٍ حالی کٌ باشو ٍقتی پام رٍ رٍی سنگ فرش حرم نیذارم، با تهام 

آرٍم خو شدم ٍ سالم . بٌ طرف صحن انقالب رفتیو. سلَلًام آرانش رٍ درک نیکنو
سالنٌ نهاز . يهراى خالٌ ٍ نانانی، رٍی فرش يا نشستیو ٍ زیارت نانٌ خَندیو. دادم

بٌ کبَتر يایی کٌ گايی رٍی گنبد ٍ گايی رٍی . زیارت رٍ دادم ٍ چًارزانَ نشستو
بٌ پیشنًاد خالٌ بٌ طرف پنجرى فَالد رفتیو کٌ بعد . آبخَری نینشستن نگايی انداختو

سعی کردم تهام حاجت . احترانی گذاشتو ٍ چشهام رٍ بستو. از زیارت کانل برگردیو
چشهانَ باز کردم . يایی کٌ داشتو رٍ بٌ خاطر بیارم ٍ تهام دردای دلو رٍ اینجا خالی کنو

 :نانانی رٍ بٌ خالٌ گفت. ٍ قطرى اشکٌ چکیدى از چشهو رٍ با سر انگشت گرفتو

 .نانان جان بریو کٌ شب نگینو نیاد، یٌ فکری ٍاسٌ شام بکنیو
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نگايی بٌ . اٍنا نشغَل صحبت بَدن کٌ نن رٍنَ برگردٍندم تا دٍر ٍ اطرافهَ دید بزنو
چشو چرخَندم ٍ . نردنی کٌ گايی گریَن ٍ گايی شاد بٌ ضریح نگاى نیکردن، کردم

سعی کردم نگاى ازش بگیرم، انا نهی دٍنو چرا . خیلی اتفاقی نگايو بٌ نگايی گرى خَرد
. یاد نَقعیتو کٌ افتادم، از حضَرم تَی حرم شرم کردم ٍ چشهانَ بستو. نهی تَنستو

اصال خاک بر سرى نن کٌ . پسرى بی ادب خجالتو نهیکشٌ اینجَری بٌ آدم زل نیزنٌ
یکًَ یاد حرف ندا افتادم کٌ يهیشٌ تَ . تهام حالٌ نعنَیو رٍ نابَد کرد! نگايش کردم

این نردا ٍقتی زیادی زل نیزنن بٌ آدم، نن نطهئنو کٌ دارن فکرای : این نَارد نی گفت
 .خاکبرسری نیکنن

با یاد . اینقد با حرص ٍ بانزى این حرفَ يهیشٌ تکرار نی کرد، شدى بَد سخنٌ طالییش
آٍردن آخرین دفعٌ کٌ پریرٍز بَد، نتَنستو نانع خندم بشو ٍ تازى یادم اٍند کٌ ينَز در 

. لبهَ گزیدم ٍ رٍنَ برگردٍندم سهت نانانی ٍ خالٌ. تیررس نگاى اٍن پسرى ی بی ادبو
 .يهزنان صدای نانانی تَی گَشو زنگ زد

 ٍا الینا نادر حَاست کجاست؟ -

 .يا؟ يیچی داشتو فکر نیکردم: با تتٌ پتٌ گفتو

دٍبارى ! خجالت نکش بگَ داشتی نگاى پسرى نردم رٍ جَاب نیدادی. آرى جَنٌ خَدت
 .لبهَ گزیدم

باشٌ ای گفتو ٍ قبل . نادر بریو یٌ فکری ٍاسٌ شام بکنیو، قرارى شب نانانت اینا بیان -
از اینکٌ راى بیفتیو یٌ نیرٍی قَیی بٌ اسو فضَلی نجبَرم کرد برگردم دنبال یٌ جفت 

. دٍبارى اسیر شیطَن شدی الینا خانو. يرچی سرگردٍندم، پیداش نکردم. چشو بگردم
اینقدر تَی ناشین ساکت بَدم ٍ نتفکر کٌ نفًهیدم کی . کالفٌ ٍ خجالت زدى برگشتو

خب خدا نتَجٌ شد کٌ نن . سعی کردم آرٍم باشو ٍ دیگٌ بًش فکر نکنو. رسیدیو
 نگٌ نٌ؟! پشیهَن شدم دیگٌ
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بٌ طرف در . نزدیک غرٍب بَد. خالٌ جلَی در خَنٌ پارک کرد ٍ از ناشین، پیادى شدیو
برخالف رفتن کٌ تهام حَاسو پی نانانی بَد، االن . رفتو ٍ ننتظر شدم کٌ در رٍ باز کنن

ٍارد يال شدم ٍ چادرنَ از سرم . حس عجیبی داشتو کٌ يیچ جَرى ٍلو نهی کرد
 .نیگنا يیچ جا خَنٌ خَدى آدم نهیشٌ. آخیش خستٌ شدم: برداشتو ٍ گفتو

نانتَنَ با حرص . خالٌ ٍ نانانی بًو خندیدن. حتی خَنٌ خَدى آدم:بعد آرٍم گفتو 
درآٍردم ٍ با خالو سِر بازی پرسپَلیس ٍ استقالل بحخ نی کردیو کٌ نخیر استقالل 

تَی يهین بححا . قًرنانٌ این فصلٌ، اٍنو يی لجبازی نی کرد کٌ نخیر این حرفا نیست
بیخیال . کسی دیدى نهیشد. رفتو طرف آیفَن ٍ نگايی انداختو. بَدیو کٌ آیفَن رٍ زدن

 :گفتو

 !نانانی فکر کنو رٍحٌ -

 چرا نادر جَن نگٌ چطَریٌ؟: رنگ پریدى اٍند تَ يال ٍ پرسید

 !آخٌ کسی نیست پای آیفَن! يیچ جَری: شَنٌ ای باال انداختو ٍ گفتو

ذلیل نشی نادر سکتٌ کردم، خب بپرس : گرى ی رٍسریٌ گل گلیش رٍ نحکو کرد ٍ گفت
 !کیٌ؟

 .شها خَدت زحهتشَ بکش. نن کار دارم با این دخترت نانانی. خدانکنٌ -

ننو تَ یٌ حرکت خیلی خیلی انتحاری پانَ باال آٍردم کٌ بزنو . رفت آیفَن رٍ جَاب داد
چنان . ٍلی جا خالی دادنش يهانا ٍ کتلت شدنٌ پام تَسط دیَار يهانا. بٌ کهر خالو

پانَ گرفتو ٍ با نالٌ ٍ جیغ جیغ، . جیغ فرابنفشی کشیدم کٌ تا خَنهَن صداش رفت
نانان جَنو با نگرانی . دری ٍری نحار خالو کردم؛ ایشَنو بیخیال ير ير بًو نی خندید

 :اٍند طرفهَن ٍ گفت
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چرا جیغ نیکشی؟ بندى خدا از تعجب نیو ساعت حرف . چت شد دختر؟ آبرٍنَن رفت-
پاشَ چادرنَ بیار ببینو این بندى خدا . يی يی نگار...نهیزد تا فًهید پات ناقص شدى

 .چیکار دارى

خَدش کانل يهٌ چیَ با جزئیات نیگٌ؛ . یعنی انقدر خَشو نیاد از این نانان بزرگو
فکرنَ بلند گفتو ٍ . نهیخَاد ازش بپرسی کٌ کی بَد ٍ چی شد ٍ چیکار داشت ٍ ال بل

یٌ ناشین شیک، جلَی در . کنجکاٍ رفتو پشت پنجرى  ی نشرف بٌ حیاط تا ببینو کیٌ
کلی سرک کشیدم ببینو این کیٌ کٌ دم درى؛ انا با دیدن فرد نَرد نظر یخ . پارک بَد

داشت ! این چطَری آدرسهَنَ پیدا کردى؟ نکنٌ آشناست! يهَن یارٍ تَی حرم بَد! کردم
نانانی؟ ! ای خاک عالو . سرشو پایین بَد يی کلشَ تکَن نیداد. با نانانی حرف نیزد

. عجب دٍرى زنَنٌ ای شدى يا! دارى بٌ جٍَن نردم شهارى نیدى! شها يو راى افتادی
اصال نگٌ نانانی گَشی دارى کٌ شهارى نیدى؟ آيا نیخَاد با تلفن خَنٌ باياش صحبت 

داشتو زیادی چرت نیگفتو کٌ یکًَ دستی رٍ شَنو ! آخٌ سنتَن بًو نهی خَرى! کنٌ
با یٌ اخو غلیظ برگشتو طرفش ٍ عصبی . سٌ نتر پریدم باال، چسبیدم بٌ سقف. نشست

 :گفتو

 .نن خیلی اعصاب دارم کٌ ننَ نی ترسَنی؟ داشتیو؟ باشٌ خالٌ خانَم دارم برات -

 .باز کٌ فالگَش ٍایهیستی شها -

 .عینًَ تراکتَر حرف نیزنٌ پشتٌ يو! خَبٌ، خَبٌ: با اخو گفت

 :بعد آرٍم زد رٍ شَنو ٍ گفت

فقط نهیدٍنو از چیت خَشش اٍندى؟ از ! برات خَاستگار پیدا شدى جَجٌ اردک زشت-
 !ٍزٍت، یا این چشهای زردت، یا این لبای فندقیتاین نَيای ٍز
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از . شَخی کردم: خندید ٍ گفت. با خشو بخاطر تَيینات نستقیهش، نگايش کردم
 .خداشو باشٌ، دختر بٌ این نازی

. با چشو دنبالش کردم تا تَی آشپزخَنٌ غیب شد. لبهَ گزیدم تا خندنَ کنترل کنو
: با جیغ گفتو. تازى فًهیدم خالو چی گفتٌ. خَدم رٍ رٍی نبلٌ کنارى پنجرى پرت کردم

 چی؟

ٌ ش از آشپزخَنٌ بلند شد  .صدای قًق

یعنی ازم . بٌ سقف خیرى شدم. کتاب دستو رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ رٍی تختو دراز کشیدم
حاال از يیکل ٍ خَشتیپیش بگذریو، ! خَشش اٍندى؟ البد آرى دیگٌ این چٌ سَالیٌ
خیر سرم اصال نگايش . لبهَ گزیدم. چشهاش یٌ جَرى عجیبی آدم رٍ جذب نیکنٌ

یٌ غلت زدم ٍ بٌ ! نکردم، اگٌ نگايش نی کردم کٌ تا سایز لباسش رٍ يو نی فًهیدم
نن اینقدر بی جنبٌ . کاشکی از فکرش بیام بیرٍن. الک يای رنگ ٍ ٍارنگو خیرى شدم

حاال اگٌ باربد نبَد شاید بابام راضی نیشد . بَدم ٍ خَدم نهی دٍنستو؟ چشهانَ بستو
. ذينو رٍی اسو باربد قفل کرد. انا نن کٌ اصال قصد ازدٍاج ندارم! البتٌ اٍنو شاید

. درکل قیافش بدک نیست یعنی نٌ خَشگلٌ نٌ زشتٌ، نتَسطٌ. پسرى عهٌ فاطهٌ!باربد
صَرت ٍ چًرى نعهَلیی دارى ٍ تنًا عضَ خاصٌ صَرتش چشهای عسلیشٌ کٌ تَی این 

شاید يو تنًا چیزی کٌ بٌ چشو نیاد تیپ يای فَق . نَرد شبايت عجیبی با يو داریو
انا نن در کل از اٍن خَشو کٌ . نَيام رٍ بٌ بازی گرفتو. العادى شیک ٍ انرٍزیش باشٌ

کالفٌ یٌ . نن یٌ حسٌ خاصی نسبت بٌ این خَاستگارى دارم. نهیاد يیچ، ازش نتنفرم
 .رٍ شهارى ی نَرد نظرم نگٌ داشتو. غلت دیگٌ زدم ٍ گَشیو رٍ از نیز پاتختی برداشتو

 يا زلزلٌ باز زنگ زدی اٍل صبحی؟: عصبی جَاب داد

 !چرا تَ اصال بَیی از ادب ٍ احترام نبردی! ندا؟ بذار یٌ الَ بگو -
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سر صبحی ننَ بیدار کردی درس ادب ٍ تربیت . برٍ بابا، نن خدای ادب ٍ احترانو -
 بدی؟

 !دلو برات تنگیدى بَد اصال. نن کٌ اینقدر دٍست دارم. ندا؟ آدم باش دیگٌ -

 ؟!این چٌ دلیٌ کٌ يی زرت ٍ زرت تنگ نیشٌ! دیشب تا سٌ بايو چت نیکردیو دیگٌ -

 !اى نــدا: رٍی تخت نشستو ٍ گفتو

 چیشد؟ چیت شد؟ کی چیکارت کرد؟. یا ابَالفضل -

 .چرا چرت ٍ پرت نیگی؟ ندا نن دارم رٍانی نیشو. ای درد: عصبی گفتو

 .بعدشو عزیزم، از ٍقتی نن یادم نیاد تَ رٍانی بَدی! گفتو شاید بالیی سرت آٍردن -

 !نن دارم جدی بايات حرف نیزنها. نسخرى یکو جدی باش! ندا -

ٍقتی کٌ یٌ سّد بزرگ بٌ اسو . خب اینقدر بًش فکر نکن عزیزى نن. نن کٌ کانال جدیو -
 .باربد جلَی رايتٌ، دیگٌ باید قید آقا چشو قشنگٌ رٍ بزنی

ندا شاید باٍرت نشٌ، نن با باربد از بچگی بزرگ شدم، ٍلی اینقدری : کالفٌ جَاب دادم
 .کٌ چًرى ی این تَ نغزم يک شدى، باربد يک نشدى

 .الینا حاضرشَ عصری بریو پارک یٌ بادی بٌ اٍن نخت بخَرى بلکو آدم شی -

 . جای يهیشگی6باشٌ نیام، ساعت  -

 .باشٌ عزیزم پس فعال -

 .بـ ـَسـ بـ ـَسـ -

***** 
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تلَزیَن رٍ خانَش کردم ٍ . یک ساعت تا قرارم ٍقت داشتو. بٌ ساعت نگايی انداختو
در ٍ باز کردم ٍ بٌ طرف کهد . بٌ طرف اتاقو کٌ سهت چپ يال قرار داشت، حرکت کردم

درشَ کٌ باز کردم، عطر آدانس خرسیٌ نخصَص کهدم . دیَاریٌ صَرتی رنگو راى افتادم
لبخند دندٍن نهایی زدم ٍ نانتَ نشکیٌ تابستَنیو رٍ برداشتو ٍ . بٌ نشانو خَرد

خو شدم ٍ شلَار کرنی  ای برداشتو ٍ رٍی نانتَم کٌ رٍی دستو بَد . انداختو رٍی دستو
باالخرى شال کرنیو رٍ پیدا . در کناری رٍ باز کردم ٍ شال يانَ اینَر اٍنَر کردم. گذاشتو

فکر کنو از عَارضٌ . خندى نسخرى ای کردم. انداختهش دٍر گردنو ٍ یٌ دٍر زدم. کردم
ٌ ی نانانی! تنًا بَدن زیاد باشٌ حداقل یکو سر بٌ سرى خالٌ . کاش نیرفتو خَن

رفتو جلَی . شلَارم رٍ يو يهینطَر. پَفی کشیدم ٍ نانتَم رٍ تنو کردم. نی گذاشتو
شالو رٍ از رٍی زنین چنگ زدم ٍ رٍی سرم انداختو . آینٌ ٍ نانتَ رٍ تَی تنو نرتب کردم

نَيای خرناییو رٍ آرٍم بٌ داخل شال يل . نگايی بٌ چًرى ام انداختو. ٍ نرتبش کردم
کهی بٌ نژى يای پر پشتو کشیدم تا عسلیٌ چشهام تَی . نگايی بٌ ریهل انداختو. دادم

آرایش دیگٌ ای . خندى دندٍن نهایی زدم. نگايی بٌ خَدم انداختو. نشکی نحصَر بشٌ
کیفو رٍ از رٍی چَب لباسیٌ کنار کهد دیَاری برداشتو ٍ بٌ طرف در اتاق . نیاز نداشتو

برگشتو ٍ بٌ فضای اتاقو کٌ تو . پَف، نن يرٍقت تنًا نیشو نیزنٌ بٌ سرم. رفتو
بابا کٌ . نگاى از اتاقو گرفتو ٍ بٌ طرف در ٍرٍدی حرکت کردم. صَرتی داشت نگاى کردم

نانانو کٌ نحل يهیشٌ انجهنٌ بچٌ يای . ارشیا يو کٌ کالس زبانٌ. طبق نعهَل شرکتٌ
پَف . نن خَدم اینجا تنًایی بی سرپرست نحسَب نیشو... ای نانان. بی سرپرستٌ

کفشًای ست با نانتَم رٍ پَشیدم ٍ از در حیاط . کالفٌ ای کشیدم ٍ از در خارج شدم
 .خارج شدم

آرٍم قدم بر نیداشتو ٍ تَی حالٌ . عینک دٍدیو رٍ از کیفو درآٍردم ٍ بٌ چشهام زدم
بٌ سهت راست کٌ نگاى کردم، یٌ نفر خیلی . خَاستو از خیایَن رد شو. خَدم بَدم

ترجیح دادم . نشکَک نگايش کردم ٍ از خیابَن رد شدم. ضایع رٍشَ برگردٍند اٍنطرف
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ٌ ی پشتٌ پارک. نیانبر بزنو تا سریع تر برسو . کَچٌ خلَتٌ خلَت بَد. پیچیدم تَی کَچ
آب دينهَ قَرت دادم . عالٍى بر صدای کفشًای خَدم صدای دیگٌ ای رٍ يو نی شنیدم

. یَاشکی از انعکاس گَشیو، پشت سرم رٍ نگاى کردم. ٍ گَشیو رٍ از تَی کیفو برداشتو
عینک دٍدیی بٌ چشو زدى بَد ٍ خیلی . يهَن نردی بَد کٌ تَی خیابَن رٍشَ برگردٍند

رسیدم بٌ پارک ٍ ندا رٍ از . ترسیدى سرعت قدنًانَ تند کردم. ریلکس ننَ تعقیب نیکرد
 .دٍر دیدم

 !ٍای ندا نردم: خَدنَ انداختو رٍی نیهکت، کنار ندا ٍ نفس نفس زنَن گفتو

 .ٍایستا برسی بعد يی ازش بگَ: برگشت با چندش نگايو کرد ٍ گفت

بٌ گهَنو یکی داشت تعقیبو . نٌ اٍنَ بیخیال: دستهَ رٍی قفسٌ سینو گذاشتو ٍ گفتو
 !نیکرد

 !بٌ گهَنت؟-

شاید نسیرش . خیلی ضایع بَد ٍلی بازم نطهئن نیستو. آرى: سری تکَن دادم ٍ گفتو
 !بايام یکی بَدى

 .دیگٌ ٍاقعا نگرانت شدم. تَيو فانتزیات زیاد شدى جدیدا: چرخید طرفو ٍ گفت

بعد دستانَ تَ دستاش گرفت . دستشَ گذاشت رٍی پیشَنیو ٍ زیر لب یٌ چیزی گفت
 :ٍ خیرى بٌ چشهام گفت

خَدت نیدٍنی کٌ چقدر برام عزیزی پس از . الینا تَرٍخدا از فکرى این پسرى بیا بیرٍن -
یٌ پسر کٌ انقدر ضایع بًت زل زدى بَدى، اصال ارزش فکر . حرفام برداشت اشتباى نکن

 چرا انقدر فکرتَ درگیر کردی؟. کردن ندارى بخدا
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یادتٌ سال سَم، بعد از صفری کٌ : لبخندی زد ٍ گفت. تَی سکَت بٌ حرفاش فکر کردم
 گرفتو چی گفتی؟

 .بیخیال طی کن: لبخندی زدم ٍ گفتو

 .پس طی کن: چشهاشَ رٍی يو گذاشت ٍ گفت

دستانَنَ بٌ نشَنٌ پیرٍزی نشت کردیو ٍ . باشٌ: لبخندی بٌ خَايرانٌ ياش زدم ٍگفتو
. بلند شدیو ٍ راى افتادیو تا از بستنی يای فَق نخصَصهَن بخَریو. زدیو بٌ يو

لبهَ گزیدم کٌ . یٌ چند نفری بًو خندیدن. داشتو راى نیرفتو کٌ یٌ سکندری خَردم
 :آرنجٌ ندا رٍ تَی پًلَم حس کردم

اگٌ باياش صحبت کنی ٍ رٍدرٍ . حاال خَبٌ فقط قیافشَ دیدی. دست ٍ پا چلفتی-
 !بًت پیشنًاد بدى کٌ ٍاسٌ راى رفتنت باید ٍیلچر بگیریو

اگٌ یک بار تَی عهرم حَاسو جهع بَدى باشٌ، يهین االن : نگايی بًش انداختو ٍ گفتو
 .بَد

بعد از کلی انتظار بستنیانَن رٍ نَش جان کردیو ٍ تَی راى برگشت، داشتیو آرٍم قدم 
خدارٍشکر کٌ اصال يیچکی حَاسش بٌ نن . ينَز از پارک خارج نشدى بَدیو. نی زدیو

 .یکی زنگ نهیزنٌ ببینٌ نردم یا زندم. نیست انرٍز

ٌ ی نا: از فکر بیرٍن اٍندم ٍ رٍ بٌ ندا گفتو يیچکی نیست تا شب . ندا بیا بریو خَن
 .آتیش بسَزٍنیو

 .بریو بسَزٍنیو: يهَنطَر کٌ داشت اس ام اس نیزد گفت

 احیانا از خالٌ نهیخَای اجازى ای چیزی بگیری؟: با تعجب نگايش کردم ٍ گفتو

 .با یٌ پیانک خبر دادم! عزیزم عصرى ارتباطاتٌ: خندید ٍ گفت
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 .از چیزی کٌ دیدم شَکٌ شدم. خندیدم ٍ بٌ رٍم بٌ رٍم نگاى کردم

 ندا... ندا: تند تند گفتو

 يَم: بی خیال جَاب داد

بٌ جَن خَدنَ خَدت، : يهَنطَر کٌ يَل بَدم ٍ تسلطی رٍی جهلٌ بندی نداشتو گفتو
 ....بٌ جَِنــ. یعنی خَدى خَدشٌ يهَنٌ این! خَدش این يهَنٌ

 ای بابا کی خَدشٌ؟ نعلَم يست چی نیگی؟: پرید ٍسط حرفو ٍ گفت

 !بابا يهَن چشو قشنگٌ: ايی گفتو ٍ جَاب دادم

 !کَ؟ کدٍم؟ کجاست؟ چٌ شکلیٌ؟ کَ نن نهیبینو: تند تند پرسید

 .يهَن کٌ دارى نیاد اینطرفی. يهَن پیراين سفیدى: شالهَ نرتب کردم ٍ گفتو

نن بعید نیدٍنو يهچین آدنی ! الی یکو دقت کن ببین ٍاقعا خَدشٌ؟: نتعجب گفت
 !از تَی خل ٍچل خَشش بیاد يا

بعدا حسابتَ ! حاال نن خل ٍ چلو دیگٌ. ای بیشعَر: دندٍنانَ رٍيو فشردم ٍ گفتو
 .نحض اطالعت خَدى خَدشٌ. نیرسو

ٍاقعنی؟ پس صفتٌ چشو قشنگ ٍاقعا برازندشٌ خخخ، ٍای دارى نیاد طرفٌ : نگايو کرد
 .الینا خَدتَ نبازیا نحل يهیشٌ نحکو. نا

دستش تَی جیبش بَد ٍ با غرٍر بٌ . گلَنَ صاف کردم ٍ ننتظر بًش چشو دٍختو
تٌ تًش یک نشت . تَ نیتَنی. چیزی نیست. آرٍم باش الینا. طرفهَن قدم برنیداشت
 !نیخَابَنی پای چشهش

 .سالم خانَنا: رسید نزدیکیهَن
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رٍ کرد . پسرى از نَضعش پایین نیَند ٍ بسیار پررٍ بَد. اخهانَ گرى زدم ٍ گفتو علیک
 :بٌ نن

 !ببخشید نجبَر شدم تعقیبتَن کنو -

انقدر يَل بَدم کٌ نتَجٌ نشدم، این يهَنی بَد کٌ تعقیبو . ٍای اصال حَاسو نبَد
 !چقدر ٍقیح. پس ٍاقعا تعقیبو کردى. نی کرد

یعنی چی آقا؟ اصال کارتَن درست نبَدى کٌ االن با ٍقاحت تهام : با اخو جَاب دادم
 !اعترافش نی کنین

نن نیدٍنو کٌ کارم خیلی بد . بلٌ کانال حق با شهاست: سرشَ انداخت پایین ٍ گفت
شها کٌ ننَ . بَدى، ٍلی خب برای صحبت باياتَن نجبَر بَدم اینکار رٍ انجام بدم

 نیشناسی، نٌ؟

 .خب بٌ فرض کٌ بشناسو: با يهَن اخو گفتو

 !دخترى  ی بی جنبٌ. لبهَ گزیدم. لبخندی زد کٌ صَرتش رٍ بیشتر از اٍنچٌ بَد جذاب کرد

 ....خب قصدم از نزاحهت اینٌ کًـ -

 چیٌ؟: پریدم ٍسط حرفش ٍ گفتو

چطَر بگو؟ قصدم اینٌ کٌ یکو بايو آشنا بشیو چَن : دستی بٌ چَنش کشید ٍ گفت
. نادربزرگتَن گفتن بٌ ایشَن نربَط نیست ٍ اٍل با پدرتَن بعد با خَدتَن صحبت کنو

 .راستش با پدرتَن رٍم نشد ٍاسٌ يهین اٍنَ گذاشتو کٌ خانَادم زحهتشَ بکشن

سعی کردم بٌ . اصال تَقعشَ نداشتو! چٌ بی نقدنٌ رفت سر اصل نطلب. شَکٌ شدم
باپدرم رٍتَن نشد با نن شد؟ صحبت کردن با بابام : عصبی گفتو. خاطر بیارم چی گفت

 !زحهت دارى؟
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. این کارتو! نن فقط قصد ٍ نیتو خیرى، يهین! نٌ نٌ: بٌ چشهام خیرى شد ٍ جَاب داد
 .نتَنستینو کٌ ٍاقعا شرنندم. شها صالح دٍنستی با نن تهاس بگیر

نن . چقدر لبخند نیزنی. ای نرض. ٍقتی دید نستأصلو لبخندی زد. دٍدل نگايش کردم
چیکار کنو؟ درستٌ از نردی شهارى بگیرم کٌ تَی حرم بًو نگاى کردى ٍ بعد ازم 

بین ننطق ٍ ! خَاستگاری کردى ٍ بعد تعقیبو کردى ٍ حاال رسها بًو پیشنًاد نیدى
 :کنجکاٍیو، کنجکاٍی پیرٍز شد ٍ کارتَ گرفتو ٍ گفتو

 .نفصل تَضیح بديکارید. بعدا تهاس نیگیرم. بسیار خَب -

 .دٍبارى یٌ لبخندى قشنگ زد ٍ با گفتن با اجازى دٍر شد

 !قرار شد نحکو باشی. خاک تَ سرت: نشتی رٍ رٍی بازٍم حس کردم

 .باید ببینو چیکارم دارى. بٌ اندازى کافی نحکو بَدم: از گَشٌ چشو نگايش کردم ٍ گفتو

یک ساعت نعطلهَن کرد، . بریو کٌ يَا تاریک شد: دست بٌ سینٌ بًو خیرى شد ٍ گفت
 !یٌ تعارف نزد کٌ برسَنتهَن

 .چپ چپ نگايش کردم ٍ راى افتادیو بٌ طرف خَنٌ

***** 

یعنی ! خب حاال چیکار کنو. تَی اتاقو بَدیو ٍ حین آينگ گَش دادن تخهٌ نیخَردیو
تَی فکر بَدم کٌ . یکی دٍرٍز بگذرى بعدا. بًش زنگ بزنو؟ نٌ خب االن کٌ خیلی زٍدى

 :ندا گفت

 .الی یکو کهش کن اٍنَ -

 جَنو؟: صدای آينگ رٍ کو کردم ٍ گفتو
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این یارٍ یا خیلی پررٍئٌ یا خیلی نهیدٍنو چیٌ؟ ٍاقعیتش يیچ کلهٌ ای . نیگها -
 .برازندش تَ فرينگ لغاتو ندارم

 :پَست تخهٌ رٍ پرت کردم تَی ظرف ٍ گفتو

 .يهچین یٌ جَری راضیت نیکنٌ. ینی زبَن بازى... یا خیلی زبَن ریز انهو -

 حاال کی نیزنگی بًش؟. این درست ترى. آباریک اهلل، يهینٌ: بشکنی زد ٍ گفت

 .نیام خَنتَن با خیال راحت باياش نیحرفو. فردا نٌ پس فردا -

 پس خَدتَ دعَت کردی دیگٌ؟ -

 !نیخَای نیام؟! آرى دیگٌ نن بٌ فکر تَام: دستهَ دراز کردم سهت ظرف تخهٌ ٍ گفتو

 حاال کارتش چی چی يست؟. بیا نیخَام ببینو چی نیگٌ. نٌ بابا -

 .نهیدٍنو صبر کن بیارنش: خو شدم طرف کیفو ٍ جَاب دادم

ٌ ی بنفشو . يرچی نیگشتو نبَد. َاى پیدا نهیشٌ ای خدا پس کَش؟ گذاشتهش کنار شَن
 !دیگٌ

خاک تَ سرم کٌ عرضٌ یٌ کارت نگٌ داشتنو ... گهش کردم... ندا نیست: کالفٌ گفتو
 .ندارم

: دستشَ بٌ طرفو دراز کرد ٍ گفت. از حالت شل ٍ ٍل تغییر حالت داد ٍ درست نشست
تَی یٌ حرکت دل ٍ رٍدى کیفهَ ریخت . بسٌ بابا خَدتَ خفٌ کردی، بدى ببینو اٍن کیفتَ

اینقدر خَشحال شدم کٌ بی اختیار یٌ يَرا . بعد از کلی گشتن کارتَ پیدا کرد. بیرٍن
 .ندا چپ چپ نگام کرد. گفتو

 . از قدیو گفتن الی آب نهیبینٌ ٍگرنٌ شناگر نايریٌ. تَ يو پرٍیی بَدی رٍ نهیکردی -
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ٍاسٌ یٌ شرکت . رٍی کارتَ خَندم. نظلَم نگايش کردم ٍکارت رٍ آرٍم از دستش گرفتو
 .شهارى تهاسشو بَد. صنایع پزشکی بَد

اگٌ یٌ درصدم شک داشتو حاال . ندا حتها پس فردا بًش نیزنگو: با لبخند نرنَزی گفتو
 .صددرصد ٍاسٌ پارى ای از تَضیحات نیزنگو

***** 

ٌ  ام نن. نانتَی عسلیو رٍ تَی تنو نرتب کردم ٍ جلَی آینٌ ایستادم ! چقدر خَدشیفت
شال قًَى ایو . چشهای درشتو رٍ باز ٍ بستٌ کردم! يهش خیرى  ام بٌ صَرتو تَی آینٌ

یٌ ژست برای خَدم تَی . رٍ سرم کردم ٍ یٌ نقدار از نَيام رٍ حالت دار بیرٍن ریختو
عطرنَ برداشتو ٍ یٌ ... انو. بٌ جلَی آینٌ نگايی انداختو. لباسام کٌ خَبٌ. آینٌ گرفتو

یَاشکی در ٍ باز کردم ٍ از الی . چرخی زدم ٍ بٌ طرف در رفتو. دٍر باياش دٍش گرفتو
. صاف ایستادم ٍ از اتاق خارج شدم! نخو تاب برداشتٌ. چشو بٌ بیرٍن نگايی انداختو

ٌ رٍی تلَیزیَن لو دادى بَد، رد شدم ٍ گفتو نترکی اینقدر زبان : از جلَی ارشیا کٌ رٍب
 !نیخَنی

 .نشقانَ نَشتو، خَندنیو ندارم: شکلکی برام در آٍرد ٍ گفت

برای ! این عالنتَ نهیبنی: با چشهای گرد برگشتو طرفش ٍ گفتو. بٌ تلَیزیَن نگاى کردم
 .سنٌ تَ خَب نیست این فیلها

 .نصفشَ از دست دادم. عٌ برٍ اٍنَر: کالفٌ گفت

ٌ ی تأسف تکَن دادم ٍ بٌ طرف آشپزخَنٌ رفتو  .سری بٌ نشَن

 نن برم نانانی؟: شکالتی کٌ رٍی نیز بَد رٍ قاپیدم ٍ گفتو
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با يهَن لبخندی کٌ از . برگشت طرف ٍ با چشهای نشکیٌ نعصَنش بًو خیرى شد
 کجا بسالنتی دخترى نانان؟: نانانی بٌ ارث بردى بَد پرسید

قرارى از این بٌ بعد درسا رٍ نرٍر . نیرم پیشٌ ندا: شکالت رٍ گذاشتو تَی دينو ٍ گفتو
 .کنیو کٌ برای نًر آنادى باشیو

از دٍر . خدابٌ يهرات. باشٌ عزیزم، شب باباتَ نیفرستو دنبالت: سرشَ تکَن داد ٍ گفت
سریع کفشانَ پَشیدم ٍ از خَنٌ . براش بـ ـَسٌ ای فرستادم ٍ بٌ طرف در دٍییدم

ٌ ی نداشَن حرکت . بیرٍن زدم بٌ ساعت نچیو نگاى کردم ٍ با قدنًای بلند بٌ طرف خَن
يهیشٌ خَدم نی رفتو ٍ شب بابا . خَنٌ يانَن با يو فاصلٌ چندانی نداشت. کردم

 .دستو رٍ رٍی زنگ فشردم. خیلی سریع خَدنَ رسَندم بٌ خَنٌ ندا اینا. نیَند دنبالو

 کیٌ؟: صدای ظریف خالٌ نرگس تَی کَچٌ پیچید

 .سالم خالٌ ننو: رفتو جلَ تا ننَ ببینٌ

از حیاط شلَغ پلَغشَن رد شدم ٍ بعد از خارج شدن عطر . ِا تَیی الینا جان، بیا تَخالٌ-
بعد از احَال پرسی با خالٌ ٍ صحبت پیرانَن ٍضعیت آب . یاس از بینیو ٍارد يال شدم

با يو بٌ طرف پلٌ يا کٌ پایین رٍ بٌ باال نتصل نیکرد . ٍ يَا، ندا گفت بریو تَی اتاقش
خَبی اتاقش این بَد کٌ از خَنٌ اصلی ٍ نحل تجهع دٍر بَد ٍ صدانَن . حرکت کردیو

یعنی اگٌ یک شب تَی اتاق ندا دزد نیَند، يرچی داد ٍ بیداد . بٌ پایین نهیرسید
رفتیو تَ، یَاشکی سرنَ از الی در بردم ٍ بٌ بیرٍن یٌ نگاى . نی کرد صداشَ نهیشنیدن

آرٍم در ٍ . نیهای فضَلو نیست خدارٍشکر. خدارٍ شکر يهٌ چی انن ٍ انانٌ. انداختو
صحبت با ! حاال يرکی ندٍنٌ فکر نیکنٌ چٌ کار نًو ٍ سّری نیخَایو انجام بدیو. بستو

رٍی صندلی کانپیَتر نشستو ٍ بٌ ندا کٌ یک . یک پسرى يیز کٌ انقدر دستپاچگی ندارى
 :بی حَصلٌ گفتو. ساعتٌ بٌ کارت خیرى شدى نگاى کردم
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 تَ کارت چیزى خاصیٌ ندا؟-

 آرى: بدٍن اینکٌ نگايو کنٌ، گفت

 کَ چیٌ ببینو؟: خو شدم جلَ گفتو

 نیدٍنستی اسو این آقا چشو قشنگٌ چیٌ؟ -

 !نـــٌ -

 .اسهش ایهانٌ: نیشخندی زد ٍ گفت

ٍای فکر کن . چٌ قشــنگ، چقد نیاد اسهانَن بًو!ایهان: بٌ افق خیرى شدم ٍ گفتو
 ....اسو دخترنَنَ بزاریو الناز بعد اسو پسرنــ

اسو بچشو ! دخترى ی چش سفید. ایی جهع کن خَدتَ: بالشتشَ پرت کرد طرفو ٍ گفت
 یٌ چیزى نًهترٍ نیدٍنستی؟. انتخاب کرد

بگَ ببینو ! باز چیَ؟ نن يیچی نهیدٍنو قرارى از خَدش بپرسو: پَفی کشیدم ٍ گفتو
 ؟!چیٌ

 !این شرکتٌ تَی تًرانٌ-

 ؟!يا: گیج گفتو

نن نَندم این کارت سٌ رٍزى دستتٌ، یٌ نگاى بًش . یعنی این آقا چشو قشنگٌ تًرانیٌ-
 ننداختی؟

 نگٌ نن بیکارم؟ بعدم خَدت چرا اٍن رٍز ندیدی؟: دين کجی کردم ٍ گفتو

ٍلی یٌ پل ! خب تَ اٍن رٍز نحل ندید بدیدا کارتَ ازم گرفتی: نگايی بًو انداخت ٍ گفت
 .ٍاسٌ آرزٍيات نیشٌ
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 چطَر؟ -

نا کٌ نیخاستیو ٍاسٌ دانشگاى تًران ! ای بابا: چشو غرى ای بٌ خنگ بازیام رفت ٍ گفت
 .تَ نیری ٍرى دلش. راحتی دیگٌ نهیخَاد يی اٍن بندى خدا پاشٌ بیاد نشًد. بزنیو

حاال نعلَم نیس کٌ نن قبَل کنو، ! راست نیگی يا: انگشتهَ بٌ دين گرفتو ٍ گفتو
 حاال اگٌ نغزم پارى سنگ برداشت ٍ قبَل کردم، ينَز رٍ قَلهَن يستیو؟

 .با اینکٌ بٌ قضیٌ نشکَکو، ٍلی چٌ کنو کٌ خراب رفاقتو -

 .نن فدای رفاقتت: پریدم بغلش ٍ گفتو

***** 

 !بر نهیدارى کٌ: کالفٌ بٌ چًرى کنجکاٍش نگاى کردم ٍ گفتو

 .خب یکو تحهل داشتٌ باش، ينَز یٌ بَقو نخَردى -

يهَنطَر کٌ داشتو حرف نیزدم ! نخیر کی گفتٌ االن ششهین بَقٌ ينَز برنداشتٌ -
 :ٍسط حرفو گفت. گذاشتو رٍی بلندگَ

 الَ بلٌ؟ -

 :يَل شدم آب دينهَ پر سرٍ صدا قَرت دادم ٍ بعد از نکحی گفتو

 سالم -

 سالم، بلٌ بفرنایید؟ -

 .بجا نیاٍردین؟ زنگ زدم کٌ تَضیحاتتَن رٍ بشنَم -
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جَنت دراد فکر کردن دارى نگٌ؟ ننتظر . یکو سکَت کرد، یعنی داشت فکر نی کرد
 !چندنفری نگٌ؟

 الینا خانَم يستین، نٌ؟! آيا حاال نتَجٌ شدم -

 اسههَ از کجا نیدٍنی شها؟! بلٌ: نتعجب گفتو

 خَب يستین؟. نادربزرگتَن گفتن، ببخشید بجا نیاٍردم -

 .نهنَن خَبو: نشکَک گفتو

از نقدنٌ چینی خَشو نهیاد پس، بی نقدنٌ نیرم سرى : تند تند شرٍع بٌ صحبت کردم
تَضیح بدین ببینو قضیٌ چیٌ؟ ننظَرتَن از يیز بازیٌ تَ حرم چی بَد؟ . اصل نطلب

ننظَرتَن از خَاستگاریٌ نسخرى چی ! ننظَرتَن از تعقیب نا چی بَد؟ از اٍن نًو تر
بَد این ٍسط؟ ننظَرتَن از تعقیب دٍبارى ننَ حرف يای تَ پارک چی بَد؟ دیدم ندا 

چتٌ؟ یکو باٍقار ! یٌ نفس بکش، زشتٌ: چتٌ؟ گفت: با اشارى گفتو! دارى بال بال نیزنٌ
نفس عهیقی کشیدم ٍ یٌ لعنت تَی دلو بخاطر عجَل بَدنو بٌ خَدم . باش خب
 :ننتظر جَابش شدم. فرستادم

 .بلٌ اجازى بدین يهٌ چیَ خدنتتَن عرض نیکنو: سرفٌ نصلحتی کرد ٍ گفت

 !بفرنا بگَ؟ -

تهام این جریانات بٌ کنار، اٍل نیخَام بگو، یعنی گفتو يهَن اٍل، کٌ قصدم فقط ٍ  -
اٍن رٍز تَی . فقط خیرى ٍ چٌ بًتر کٌ ٍجَد نقدس انام رضا باعخ این آشنایی شد

بعد از رفتنتَن یٌ . حرم، باٍر کنید اتفاقی شد چَن نن عادت بٌ خیرى نگاى کردن ندارم
با نادربزگتَن کٌ حرف زدم تصهیو . حس نبًو ٍلی نحکهی نیگفت تعقیبتَن کنو
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گرفتو چند رٍز دیگٌ بهَنو تا با خَدتَن صحبت کنو ٍ خیلی خَشحال شدم کٌ این 
 .اتفاق افتاد

. ببین آقای نحترم فکر نهیکنو این قضیٌ اینًهٌ تَضیح بردارى: زدم اٍن کانال ٍ گفتو
یعنی در يرصَرت نن نعتقدم کسی کٌ این رايیَ کٌ شها انتخاب کردی، انتخاب کنٌ 

! چَن یاد گرفتو بٌ جنستَن اعتهاد نکنو. یعنی تَ کتو نهیرى! نهیتَنٌ قصدش خیر باشٌ
اصال از کجا نعلَم يهٌ این حرفایی کٌ گفتین راست باشٌ؟ نحال نیخای بگی عشق در 

 !نگاى اٍل اتفاق افتادى؟ شایداصال نانانی شها رٍ رد کردى باشٌ؟

 .خخخ نن يهیشٌ خل ٍ چل بَدم ٍ خَايو بَد. ندا با اشارى گفت خاک تَ سرت

دخترى خَب، نن اگٌ ٍاقعا قصدى بدی داشتو زندگیو رٍ برای شها ٍ خانَادتَن نهیگفتو -
نی تَنید تهام حرفایی کٌ گفتو رٍ از نانانبزرگتَن . یا حتی خَدنَ نشَنشَن نهیدادم

 .بپرسین تا باٍرتَن بشٌ درٍغی بًتَن نگفتو

 خَب حاال کٌ چی؟. خب بٌ فرض کٌ شها تهَنٌ حرفات درستٌ ٍننو االن نلتفت شدم -

 !آشنا شیو... بیشتر ....راستش نیخَاستو اگٌ بشٌ! انهو -

 بلٌ بلٌ؟ دیگٌ چی؟ یعنی چی کٌ آشنا شیو؟: یٌ دٍ درجٌ صدانَ بردم باال ٍ گفتو

 :ندا اشارى کرد جلَ دينی گَشیَ گرفتو گفت

 !چتٌ يی پاچٌ طرفَ نی گیری؟ شنقل این یکی با نزاحهات فرق دارى -

 .تند تند سرنَ تکَن دادم

فقط گفتو تا ٍقتی خانَادى يانَن راضی . باٍر کنین ننظَر بدی نداشتو: دستپاچٌ گفت
نن بٌ نادربزرگتَن يو ! شاید نا از يو خَشهَن نیاد. بشن نا با اخالقٌ يو آشنا بشیو

 .گفتو نخالفتی نکردن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

23 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

یعنی نانانی راضی بَدى کٌ چیزی نگفتٌ؟ از کجا نعلَم کٌ این راست بگٌ؟ اصال این 
 اگٌ قصدش خیرى پس چرا زنگ نزد بٌ بابام؟. قابل اعتهاد نیست

فکر کنو شها اینجا رٍ با ارٍپا اشتباى گرفتیا؟ کٌ دختر ٍپسر بايو دٍست : جَاب دادم
. بشن تا با اخالق يو آشنا بشن؟ البتٌ نن بعید نیدٍنو نانانی قبَل کردى باشٌ

 .دريرصَرت باشٌ نن بًتَن خبر نیدم

 :خَشحالی کانال ٍاضح بَد تَی صداش

 کی خبر نیدی؟ -

 !چٌ سریع دٍم شخص شدم! جان؟

 .خب، خدافظ. خبر نیدم دیگٌ يرٍقت صالح بدٍنو: گفتو. اخهام گرى خَرد

 .خداحافظ -

 .گَشی رٍ قطع کردم

نٌ ! پاچٌ ٍاسٌ پسرى نردم نذاشتی! یعنی خاک بر اٍن سرت کنو با این طرز حرف زدنت -
! اصال بَیی از فًو ٍ کهاالت نبردی. بٌ اٍن غش ٍ ضعف کردنات نٌ بٌ این پاچٌ گرفتنات

 !عینًَ تراکتَر نش غالنحسین، تَی دى بابام حرف زدی، نذاشتی بندى خدا جَابتَ بدى

 .عٌ خَب نیخَاستو حساب کار دستش بیاد: دلخَر گفتو

یعنی از این بًتر نهیتَنستی حالیش : چشهاشَ گرد کرد ٍ بٌ حالت نسخرى ای گفت
 !کنی



 

www.lovelyboy.blog.ir 

24 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

ندا . با تعجب ٍ کهی ترس بٌ در خیرى شدم! يهَن لحظٌ صدای در اتاق ندا بلند شد
نیها ساعد دستشَ بٌ دیَار تکیٌ دادى بَد ٍ با نگاى نعنی . خَنسرد رفت در ٍ باز کرد

 از کجا یًَ سبز شدی؟. تَ کٌ خَنٌ نبَدی! ای ٍای. داری بًهَن خیرى شدى بَد

 !ٍای نکنٌ گَش ٍاستادى پسرى ی فضَل؟. با استرس نگايش کردم

نانان گفت برید : لبخند نرنَزی زد ٍ در حالی کٌ بٌ نن نگاى نی کرد، بٌ ندا گفت
 .پایین؛ براتَن تنقالت حاضر کردى

با صدایی کٌ از فرط يیجان . بلند شدم ٍ بٌ طرف ندا رفتو. دستی بٌ لبش کشید ٍ رفت
 یعنی شنیدى؟: نی لرزید گفتو

 !نهیدٍنو: پشت گردنشَ خارٍند ٍ گفت

 .نگران نباش آتَ ازش زیاد دارم: نا انید نگايش کردم کٌ گفت

 .چشهکی زد ٍ با يو از اتاق خارج شدیو

***** 

پنج رٍز بعد از حرف زدنو با ایهان، با نانانی حرف زدم ٍ پرسیدم کٌ ببینو راست گفتٌ 
با ندا نشَرت کردم ٍ تصهیو گرفتیو با . فًهیدم تهام حرفاش راستٌ! یا چاخان بَدى

 شب اس نیداد کٌ 11تَی این پنج شب رأس ساعت . پیانک، نَافقتو رٍ اعالم کنو
حاال انشب . ننو تَ دلو نی خندیدم ٍ نی گفتو باش تا انَراتت بگذرى« نن ننتظرم»

نیخَام ٍقتی این پیانک رٍ فرستاد جَابشَ بدم ٍ طفلک رٍ از انتظار پنج رٍزى خالص 
 .کنو

با تعجب بٌ گَشیو نگايی کردم ٍ تَی تختو دراز کشیدم .  شد اس نداد11ساعت 
عقربٌ يای ساعت . ٍدرحالی کٌ ٍانهَد نیکردم اصال ننتظر نیستو، ننتظر پیانش بَدم
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 بازم ۱۱:۴۰.  اس نداد۱۱:۳۰. دیَاری تکَن نیخَردن ٍ صدای تیک تیکشَن تَی سرم بَد
سریع نگاى کردم . ناانید داشت چشهام سنگین نیشد کٌ گَشی تَ دستو لرزید! نٌ

. گذاشتو یٌ دى دقیقٌ بگذرى قشنگ ننتظر باشٌ، جبران کنو. «ينَز ننتظرم»نَشتٌ بَد 
 :بٌ ساعت نگاى کردم ٍ ٍاسش نَشتو

 .دیگٌ ننتظر نباش -

 چرا؟ چیشد؟ ٍاسٌ چی؟: سریع فرستاد

 !چَن نَافقو -

ٍاقعا نهنَنو ٍاسٌ فرصتی کٌ بٌ جفتهَن . جدی نیگی؟ خیلی خَشحال شدم، نهنَنو -
 .دادی

 !فقط بٌ یٌ شرط -

 چٌ شرطی؟ -

 !اینقد لفظ قلو حرف نزنی ٍ ٍاسٌ نن نذاری باالی طاقچٌ: با خندى تایپ کردم

 انر دیگٌ؟. خخخ، باشٌ: بٌ طرز باٍرنکردنی ای زٍد جَاب داد

 .خَابو نیاد شب بخیر. انری نیستو: با چشهای گرد نَشتو

 .شبت خَش -

چشهانَ رٍی يو گذاشتو ٍ تصهیو گرفتو تا دى بشهارم . ننو برای خَدم پررٍیی يستها
 .بٌ پنج نرسیدى دیگٌ نفًهیدم چی شد. تا خَابو ببرى

***** 

 :دستو رٍ زدم زیر چَنو. خَدکار رٍ تَی دستو چرخَندم
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حتی خیلی ٍقت يا اتفاقات يفتٌ پیش رٍ فرانَش . این رٍزا زنان خیلی زٍد جلَ نیرى
. اس نیدیو. تنًا چیزی کٌ این رٍزا برام کانال رٍشن ٍ با ٍضَح زیادى؛ ایهانٌ. نیکنو

کٌ این بخاطر رفتار خَبٌ اٍن ٍ بی . بايو خیلی صهیهی شدیو. خیلی کو حرف نیزنیو
ندا نحلٌ يهیشٌ خَايرانٌ نصیحتو نیکنٌ ٍ خیلی ٍقتا نگران بًو خیرى . جنبٌ بَدنٌ ننٌ

يهٌ چی خَب پیش . نگرانیش رٍ کانال درک نیکنو انا بٌ ایهان ٍابستٌ شدم. نیشٌ
نیرى، البتٌ اگٌ از نَش دٍٍندنای نیها بگذرم، کٌ با تًدید بٌ فاش کردن رازش از طرف 

ندرسٌ يا رٍ بٌ پایانٌ ٍ از سخت ترین ! ندا ترجیح داد ساکت باشٌ ٍ فضَلی بیجا نکنٌ
اصال فکر . انسال بخاطر کنکَر، حجو درسا خیلی فشردى ست. سال تحصیلی گذر نیکنو

ٌ ام ٍ بعدش 7صبح يا از ساعت . نهیکردم کٌ انسال انقدر تحت فشار قرار بگیرم  ندرس
اکحر شب يا تا ساعت یک .  شب کالس کنکَری کٌ با ندا جبت نام کردیو؛ نشغَلو9تا 

ٌ  الش با ایهان پیانک بازی نیکنو البتٌ . بیدار نیهَنو ٍ فقط نیخَنو، گايی يو الب
انا خب نهیتَنو . خیلی گَشزد نیکنٌ کٌ زٍدتر بحخ رٍ تهَم کنیو ٍ برم سراغ درسام

ٌ ام بًش گفتو کٌ نیخَام، دانشگاى تًران بزنو ٍ ٍاسٌ . چَن خیلی بًش ٍابست
خیلی استقبال کرد ٍ گفت نیتَنو نشاٍرى شرکتش بشو ٍ خیلی . رٍانشناسی بخَنو

شاید یکی از دالیل اصرار زیادش برای تهرکزم بٌ . کهکش کنو، ننو با کلٌ قبَل کردم
 .درس، يهین باشٌ

سعی نی کنیو دقیقا نحل . با ندا بٌ صَرت خیلی فشردى درس نیخَنیو ٍتست نی زنیو
يو ٍ از یک فرنَل خاص پیرٍی کنیو تا نتایج نشابٌ بگیریو؛ چَن از لحاظ تَانایی ٍ 

 .يَش چیزی از يو کو نداریو

. رٍز بٌ رٍز نیگذرى ٍ نن بٌ ایهان ٍ ایهان بٌ نن نزدیکتر نیشٌ ٍ نن بًش ٍابستٌ تر
انا یٌ . شب يا با شب بخیرش خَابو نیبرى ٍ صبح يا با صبح بخیرش انرژی نی گیرم

. اٍنو بخاطر سَء استفادى از اعتهاد نانان ٍ باباست! احساس گـ ـناى يهیشٌ يهرايهٌ
راستش يرچی بٌ ! دیگٌ خجالت نی کشو نستقیو بٌ چشهاشَن نگاى کنو ٍ درٍغ بگو
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خَدم اطهینان نیدم کٌ بعدا بٌ نانان يهٌ چیَ نیگو، انا نهیدٍنو این چٌ حسیٌ کٌ 
تَی این يفت نايی کٌ از . اصال نَقع صحبت کردن با ایهان نهیذارى آرٍم باشو

يهیشٌ یٌ . آشناییهَن نیگذرى نن نتَنستو یک لحظٌ با آرانش خاطر بًش فکر کنو
 .حسٌ بدی يهرايهٌ

سر سفرى يفت سین ٍاسٌ کنکَرنَن ٍ عاقبت بٌ خیری خَدم ٍ ندا کلی دعا کردم ٍ از 
سال جدید . خدا نعذرت خَاستو ٍ قَل دادم کٌ یک رٍز تهام حقیقت رٍ بًشَن نیگو

ایهان اٍندى نشًد ٍ . اٍند ٍ نن فقط پنج ناى برای برداشت نحصَل تالشو، ٍقت دارم
اٍل با خَدم گفتو کی رٍ ببرم کٌ تنًا نباشو ٍ ٍقتی . گفتٌ کٌ قرار بذاریو تا يو رٍ ببینیو

ایهان از دٍستش کٌ نحل داداش برای يو يستن ٍ از قضا شریکش يو يست، گفت ٍ 
با ندا کانال يهاينگو ٍ . خبر داد کٌ اٍنو يهرايشٌ، تصهیهو قطعی شد کٌ با ندا برم

انا با . بعد از يفت ناى آشنایی، قرارى يو رٍ ببینیو. فردا رٍز قرارنَنٌ. يهینطَر با ایهان
 .احساساتی نتفاٍت

 .الینا بیا نًهَنا اٍندن: ارشیا در زد ٍ گفت

بعد از نطهئن شدن از سرٍ ٍضعو با . خَدکار رٍ الی دفتر خاطراتو گذاشتو ٍ بلند شدم
 .لبخند از اتاق خارج شدم تا بٌ استقبال ٍ دیدى بَسی برم

***** 

یٌ نانتَی سفید با شلَار ٍشال ٍ کیف زرشکیو، ست ! عالی بَدم. بٌ خَدم نگاى کردم
. خب آنادى ام کٌ برم سرى قرار. کردم ٍکفش يای يهرنگٌ نانتَم رٍ خَايو پَشید

ترجیح دادم آرایش زیادی نکنو . نَيام رٍ ٍاسٌ کنکَر کَتاى کردى بَدم کٌ نزاحو نباشٌ
برای آخرین بار از تَی آینٌ بٌ خَدم . ٍ بٌ خط چشهی تَی چشو ٍ برق لب اکتفا کردم

در ٍ باز کردم ٍ . نگاى کردم ٍ با رضایت از ٍضعیتو، حاضر ٍ آنادى بٌ طرف درى اتاقو رفتو
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بٌ طرف نانان ٍ بابا رفتو ٍ از پشت سر بـ ـَسٌ ای رٍی گَنٌ ياشَن . ٍارد يال شدم
 .کاشتو

 بٌ بٌ، دخترى بابا کجا نیرى بسالنتی؟: بابا با لبخند برگشت طرفو ٍ گفت

 .بٌ سالنتی ٍجَدت باباجَن نیخَام برم پیش ندا درس بخَنیو-

 .یَاشکی لبهَ گزیدم

فکر نهیکنی تیپت ٍاسٌ درس : نانان برگشت ٍ نگايی بٌ سرتا پام انداخت ٍ گفت
 خَندن یکو زیادی شیکٌ؟

 یکو بٌ خَدم برسو بدى؟. عیدى دیگٌ نانانو: چرخی زدم ٍ گفتو

 بدى بابا؟: رٍ کردم بٌ بابا ٍ گفتو

 .تَی دلو زار زدم

 .نٌ عزیز دلٌ بابا-

چشهو بٌ ارشیا افتاد کٌ بٌ . خو شدم ٍ دٍبارى بـ ـَسٌ ای رٍی گَنٌ ياشَن زدم
ٌ اش اشارى نیکرد  .استفًانی نگايش کردم. گَن

 .ننو ناچ: چشهای سبزش برقی زد ٍ گفت

 .اگٌ بخَای علهی دنبال کنی، تَ باید ننَ ببَسی نٌ نن تَرٍ. بچٌ پررٍ: خندیدم ٍ گفتو

با خندى پرید بغلو ٍ بـ . دلو طاقت نیَند ٍ سًهیٌ ارشیا رٍ يو دادم. نظلَم نگايو کرد
ازشَن . يلش دادم ٍ صَرتو کٌ تفی شدى بَد رٍ پاک کردم. ـَسـ گندى ای رٍی گَنو زد

ٍقت . بٌ ساعت نگاى کردم. خداحافظی کردم ٍ بعد از پَشیدنٌ کفشام، از در خارج شدم
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. تا خَنٌ نداشَن دٍییدم ٍ بعد از رسیدن، نحکو در زدم. نداشتو ٍ دیر شدى بَد
 .در ٍ باز کرد ٍ پرید بیرٍن. نی دٍنستو کٌ ندا پشت در ننتظرنٌ

 .آی نفسو در نهیاد! آخ قلبو. ٍای سالم: دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو ٍ گفتو

 .چقدر لفتش دادی. بریو کٌ دیر شد. سالم: دستی بٌ شالش کشید ٍ با عجلٌ گفت

چرخی زدم ٍ ایهان رٍ از دٍر دیدم کٌ تنًا رٍی . سریع با آژانس رفتیو بٌ پارک نَرد نظر
 .نیهکت نشستٌ بَد

 !ایهان کٌ تنًاست! عٌ: نتعجب گفتو

 اسهش چی بَد؟. يهَن یارٍ نیَند خیلی بًترى. خب چٌ بًتر: نگايی انداخت ٍ گفت

 نریهان؟: سَالی گفتو

اصال بٌ اسهش حسٌ . آيا آرى، َنری: گفت. کیفش رٍ رٍی دٍشش نرتب کرد ٍ راى افتاد
 خیلی با يو صهیهین؟. خَبی ندارم

داشتیو نی پیچیدیو طرف نیهکتٌ ایهان ٍ بٌ لطفٌ ندای عجَل . برگشت نگايو کرد
تا دين باز کردم کٌ بگو ندا . کال با راى رفتنٌ نعهَلی نشکل دارى! داشتیو نی دٍییدیو

چشهانَ بستو . زرت رفت تَ بغل يهَن آقایی کٌ نن دیدنش ٍلی ندا ندید... حَاستـ
 :پسرى خارج شد ٍ گفت (!)ندا عصبی از بغل. ٍننتظر طغیانٌ ندا شدم

 .حَاس کجاست آقا؟ جلَی چشهتَ نگاى کن -

نن چشهانَ باز . تَ سرتَ انداختی پایین پریدی بغلٌ نن: پسرى کانال بیتربیت گفت
 کنو؟
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نن : ندا يو کٌ دید این آقا قصد عذرخَايی ندارى ٍ دٍقرت ٍ نیهش باقیٌ، عصبی گفت
نن سرم پایین بَد تَ کٌ تَ . چقدرم اعتهاد بٌ نفسش زیادى. غلط بکنو بیام تَی بغلٌ تَ

 !ارتفاعاتی حَاستَ جهع نی کردی

 خب کٌ چی حاال؟: پسرى دست بٌ سینٌ ایستاد ٍ با اخو گفت

 .زٍد نعذرت خَايی کن -

 یادت ندادن با یٌ خانَم نحترم چطَری صحبت کنی؟: بٌ خَدش اشارى کرد ٍ گفت

 !چرا دادن ٍلی کَ؟ نن نحترم نهیبینو-

. یکًَ ندا آنپر چسبَند تا خیز برداشتو کٌ بگیرنش، با لگد کَبید تَ ساق پای پسرى
پسرى چنان عربدى ای کشید کٌ یک لحظٌ تَيو زدم فکر کردم ندا با النچیکَیی، چیزی، 

. آخٌ تَ چرا انقدر خشنی. رفتو بازٍی ندا رٍ کشیدم ٍ آٍردنش سهت خَدم. زدتش
دیدم ایهان بلند . نگران بٌ صَرتش نگايی انداختو کٌ با پَزخند بٌ پسرى خیرى شدى بَد

 :پسرى حهلٌ کرد طرفٌ ندا کٌ، ایهان پرید گرفتش ٍ گفت. شد ٍ دٍید طرفهَن

 .داداش بسٌ کَتاى بیا، بیا بریو بشین-

خب نٌ االن بٌ نن چٌ؟ نن تٌ پیازم یا سر . ندا یٌ اخو غلیظ کرد ٍ بٌ نن خیرى شد
پیاز؟ تقصیر نن بَد کٌ تَ چشهاتَ باز نکردی؟ تازى تَ کٌ زدیش دیگٌ دردت چیٌ کٌ 

ٍقتی دیدم ایهان اصال . قصد جَنٌ ننَ کردی؟ اصال نن از اٍلش حس خَبی نداشتو
. ننتظر شدم ببینو کی حَاسش جهع نیشٌ. حَاسش بًهَن نیست، اخهام گرى خَرد

نن الکی نحال . يو نن يو ندا با اخو ٍ دست بٌ سینٌ بٌ اٍن دٍ نفر نگاى نی کردیو
: یکًَ پسرى داد زد. سعی کردم خَدنَ لَس کنو، ٍلی نهیدٍنو تا چٌ حد نَفق شدم

 !چــــی؟
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خدارٍشکر این قسهتٌ پارک خلَتٌ ٍگرنٌ نعلَم . ایهان آرٍنش کرد ٍ بٌ طرفهَن اٍند
 .نبَد چٌ بلَایی بشٌ

 .سالم الینای عزیزم، سالم ندا جان. ببخشید تَرٍخدا -

 .نن نَندى بَدم چرا این پسرى رٍ نهیفرستٌ برى؟ ندا سَالهَ پرسید! يردٍ گفتیو علیک

 ایشَن نهیخَان تشیرفشَنَ ببرن؟-

 !خیلی غیر نستقیو داشت نیگفت نهیخَاد گَرشَ گو کنٌ

 بتَچٌ نگٌ جای تَ رٍ تنگ کردم؟ -

 .آرى، شرتَ کو کن کٌ اصال حَصلٌ نداریو -

 .عٌ فرانَش کردیو کٌ یٌ غَل اینجاست، تَ عرصٌ برات تنگٌ، خَدت شرتَ کو کن -

بسٌ دیگٌ نحل ! ای بابا: این دٍتا چرا نحل بچٌ يا بٌ يو دیگٌ نیپرن آخٌ؟ ایهان گفت
اینو دٍستو کٌ نحل . نعرفی نیکنو الینا ٍ دٍستش ندا! خرٍس جنگیا افتادین بًو

 !داداشهٌ، نریهان

 :ندا کٌ در نرض انفجار بَد اٍند در گَشو ٍ با حرص گفت

لبو رٍ گزیدم ٍ ٍقتی فًهیدم این دٍستشٌ ٍ این ! دیدی گفتو بًش حسٌ خَبی ندارم-
رٍ بًش با لبخند . جهع قرارى حاال حااليا يهَ ببینٌ، سعی کردم بٌ ایهان کهک کنو

 :زٍرکی گفتو

 ایهان جان نیخَای بریو یٌ کافی شاپی جایی تا کدٍرت يا رفع بشٌ؟-

 .خَبٌ، عالیٌ بریو...آرى ..آ: ایهان سردرگو بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت
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برگشتو سهتش ٍ . رٍنَ برگردٍندم تا حرکت کنیو، دیدم ندا از جاش تکَن نهیخَرى
 .دستشَ آرٍم کشیدم

 ندا جَنو بیا بریو دیگٌ -

بعدا بٌ حسابٌ تَ : یٌ لبخند فــَق العادى نسخرى، کٌ تا بٌ حال ازش ندیدم، زد ٍ گفت
 .یکی نیرسو ٍراى افتاد

 .خشک شدى بٌ رفتنش خیرى شدم

***** 

نن ٍ ایهان بستنی . یک ربع بعد يهٌ تَی کافی شاپٌ رٍبرٍی پارک نشستٌ بَدیو
شکالتی سفارش دادیو ندا نحلٌ يهٌ ٍقتایی کٌ اعصابش خَردى قًَى اسپرسَی تلخ ٍ 

االن ! کٌ البتٌ اصال نًو نیست چی سفارش دادیو. نریهان يات چاکلت سفارش دادن
عصبی از پنجرى بیرٍن رٍ . یَاشکی بًش نگاى کردم! نًو آرانش قبل از طَفانٌ نداست

دٍبارى نگايهَ . چشو چرخَندم طرف نریهان، حَاسش بٌ گَشیش بَد. نگاى نیکرد
ٍقتی . اٍنو یَاشکی داشت بٌ اٍن دٍتا نگاى نیکرد. گردٍندم ٍ بٌ ایهان خیرى شدم

 :نتَجٌ نگايو شد ، لبخندی زد ٍ خو شد طرفو ٍگفت

 !خدا بعدیاشَ بخیر کنٌ. اٍلین دفعٌ کٌ بٌ لطف این دٍتا اینجَری شد-

 :گفت. یٌ نفس عهیق کشیدم ٍ سعی کردم ننو لبخند بزنو ٍلی فکر کنو نَفق نشدم

نطهئن باش، اگٌ اٍن . دلیل تنًا نیَندنو این بَد کٌ نطهئن بشی نقصَد بدی ندارم-
اٍل چشهاتَ خندى خَشگلت نن ٍ اسیر خَدش کرد تَ این چند ناى اخالقت ٍ 

نحلٌ یٌ گل ازت نراقبت نیکنو تا خَدت . نًربَنیات ٍ رٍح پاکت ننَ دیٍَنٌ کردى
 .نخَای نهیذارم يیچَقت کسی دستش بًت بخَرى
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یٌ لبخند از اٍن نعرٍفام زدم کٌ بٌ قَل ندا . تَ دلو کیلَ کیلَ آب نبات چَبی حل نیشد
. سفارشانَنَ آٍردن. باعخ شد ایهانو یٌ لبخند بسی قشنگ بزنٌ. دلٌ آدم رٍ آب نیکنٌ

فضای رنانتیک ٍ خاصی نداشت ٍ بٌ نن حس . نگايو رٍ دٍرى کافی شاپ چرخَندم
نَريای زرد رنگش با صندلی يای قرنز رنگ نهیتَنست . دٍستانٌ ای رٍ القا نی کرد

 :در حال کاٍش ٍ دید زدن بَدم کٌ. عاشقانٌ باشٌ

بٌ . با تعجب نگايش کردیو! ندا قًَى شَ کانل سر کشید ٍفنجَن رٍ کَبید رٍ نیز
با این حرکتش، نطهئن شدم ينَز . فنجَن نگايی انداختو تا از سالنتش نطهئن بشو

. گارسَن اٍند ٍ یٌ آب پرتقال سفارش داد. بدٍن تَجٌ بٌ نا دستشَ بلند کرد. عصبیٌ
 :نگايهَن کرد ٍ با طعنٌ گفت

 .خَدم حساب نیکنو نترسین-

 .این چٌ حرفیٌ نَش جَنت: ایهان لبخندی زد ٍ گفت

باعخ . نریهان یٌ سرفٌ نصلحتی کرد ٍ بٌ ندا نگاى کرد. ٍ نگاى نعنی داری بٌ نریهان کرد
! اٍنو سعی کرد لبخند بزنٌ ٍلی بٌ پَزخند بیشتر شبیٌ بَد. شد ندا با اخو نگايش کنٌ

 :گفت

با اینکٌ اصال از رفتارم پشیهَن نیستو ٍ یکی طلبتٌ ٍاس خاطرى اٍن لگدی کٌ زدی، انا -
 .بخاطر داداش ایهانو ٍ الینا خانَم، عذر نیخَام

ٍ نن دریافتو . بعد نگايشَ دٍر کافٌ چرخَند ٍ تَی صَرت ندا یٌ پَزخند عهیق پاشید
 !کٌ این خیلی نغرٍر ٍ تخسٌ ٍ اصال لبخند نزد ٍ يهَن اٍل ننظَرش پَزخند بَد

 :یٌ نیشخند زد ٍگفت. ندا رفت تَی جلدى حرص درارش
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با اینکٌ اٍن لگدی کٌ زدنت، کهت بَد ٍ باید ننتظر بعدیش باشی، ننو بخاطر آبجی  -
 . الینام عذر خَايیتَ نیپذیرم

خو شد طرفش ٍتا خَاست . نریهان بٌ ٍضَح حرصش دراٍند. ٍبا پیرٍزی نگايش کرد
 :چیزی بگٌ، نن سریع گفتو

 7چَن تا ساعت . سفارشاتَنَ بخَرین کٌ زٍدتر برگردیو. خب خدارٍ شکر کٌ حل شد-
 . بیشتر نهیتَنیو بهَنیو

 .يهَن لحظٌ گارسَن سفارش ندا رٍ آٍرد ٍ سفارشانَنَ نیل کردیو ٍ اٍندیو بیرٍن

سَار ناشین ایهان شدیو ٍ نن يرچی اصرار کردم کٌ پیش ندا عقب بشینو، نریهان ٍ 
نجبَری ندا رٍ تنًا گذاشتو ٍ رفتو جلَ نشستو ٍ راى افتادیو بٌ سهت . ایهان نذاشتن

نا يو چَن اٍنا ساکت بَدن، يی راى . اٍن دٍتا کٌ يرکدٍم رٍشَن یٌ طرف بَد. شاندیز
یٌ . رسیدیو بٌ نحلٌ نَرد نظر ٍ داخل شدیو. بٌ راى لبخندى ژکَند تحَیل يو نیدادیو

جا دیدم نریهان خَاست بٌ نداپشت پا بزنٌ، ٍلی ندا خیلی نايرانٌ از رٍ پاش پرید ٍ یٌ 
 .پَزخندى آبدار زد کٌ نن کلی باياش حال کردم

یٌ دستبندى . ایهان جلَی ٍیترین یٌ نغازى ایستاد ٍ با دست اشارى کرد، رفتو کنارش
خیلی ذٍق . فَق العادى ظریف کٌ با گلًای صَرتی کو حال تزیین شدى بَد رٍ نشَنو داد

 : کردم از سلیقش، ٍلی ٍقتی فًهیدم قصدش چیٌ گفتو

 .اصال الزم نیست اینکارٍ بکنی. دستت درد نکنٌ. نٌ نٌ اصال-

نن دلو نیخَاد ٍاست . تَ کار بٌ این کارا نداشتٌ باش ضعیفٌ: اخهاشَ گرى زد ٍگفت
 .بگیرنش
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دستبند رٍ خرید ٍ اصال بٌ حرفای نن . آستین نانتَم رٍ گرفت ٍ بايو ٍارد نغازى شدیو
ٍقتی يو نن بال بال نیزدم کٌ این چٌ کاریٌ ٍ از این حرفا، نگايو نیکرد ٍ . تَجٌ نکرد
 . ٍ نیو تَی پارک جلَی پدیدى نشستٌ بَدیو5ساعت . لبخند نیزد

يرکدٍنهَن سرنَن بند بَد ٍ جالبیش این بَد کٌ نریهان ٍ ندا با يو حرف نیزدن 
ٍچیزی کٌ جالبیشَ در نظرم کو کرد این بَد کٌ از طرز قیافٌ ياشَن فًهیدم دٍبارى دارن 

يهیشٌ حس . يَای بًار رٍ خیلی دٍست دارم. نفس عهیقی کشیدم. کل کل نیکنن
نگايو بٌ پسر بچٌ ای . نخصَصا کٌ تَی فضای سرسبزی باشی. تازگی ٍ نَ بَدن نیدى

کٌ دست نانان ٍ باباش رٍ گرفتٌ بَد ٍ با ذٍق گايی بٌ نانانش ٍ گايی بٌ باباش نگاى 
 .صدای ایهان باعخ شد نگاى از اٍن پسر بچٌ بگیرم. نیکرد، گرى خَرد

 الینا -

 يَم؟ -

 .دستتَ بیار اینجا -

دستبندی کٌ خریدى بَد رٍ خیلی با احتیاط . نگايی بًش انداختو ٍ دستهَ بردم جلَ
خیلی قشنگ بَد ٍ يارنَنیش با ! بدٍن اینکٌ دستش بٌ دستو بخَرى دٍر دستو بست

 :شیرین خندید ٍ گفت. پَست سفیدم ٍ دست ظریفو خیلی چشهگیر شد

انیدٍارم این دستای کَچَلَ یٌ رٍز نالٌ نن باشٌ تا با خیال راحت دستاتَ تَی دستام -
 .بگیرم

 .با لبخند نگايش کردم

 سَگند نیخَرم بٌ جز حضَر تَ »

 «...يیچ چیز این جًان را جدی نگرفتٌ ام حتی عشق را
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****** 

 .کهربندم ٍ باز کردم ٍ با لبخند بٌ ایهان خیرى شدم. آرٍم سر کَچٌ نداشَن ترنز کرد

 .بٌ نن یکی کٌ خیلی خَش گذشت، شهايا رٍ نهیدٍنو: برگشت طرفو ٍ با لبخند گفت

 .اتفاقا بٌ ننو خیلی خَش گذشت: ندا بٌ نسخرى گفت

 !لبهَ گزیدم تا خندنَ کنترل کنو. ٍ با نیشخند بٌ نریهان اشارى کرد

 !يهٌ با نن بًشَن خَش نیگذرى... ٍاضحٌ: نریهان با اعتهاد بٌ نفس گفت

نحل اینکٌ عالٍى بٌ خَدشیفتگی باید : ندا بٌ حالت ریشخند نگايش کرد ٍ گفت
 .خَدتحَیل پنداری رٍ يو بٌ خصَصیات ایشَن اضافٌ کنیو

بًتر نیست یٌ لیست از خصَصیات : نریهان یٌ نقدار کجکی خو شد طرفش ٍ گفت
 خَدت تًیٌ کنی؟

چرا اتفاقا تصهیو بٌ جبت : ندا کج شد سهت در ٍ انگشتشَ کنار لبش گذاشت
 !خصَصیاتو تَی گینس دارم

حتها اینکار ٍ بکن چَن بعدش خیلی جدی بٌ یَنیسف نعرفی : پَزخندی زد ٍ گفت
 !نیشی

با تعجب بٌ نریهان نگاى کرد ٍ سعی داشت حرفشَ يضو کنٌ ٍلی بٌ نظرم تَ 
ایهان خیلی . دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ بٌ رٍبرٍ خیرى شدم. لَزالهعدش گیر کردى بَد

تهام حَاسو بٌ اٍن دٍتا . لبخندم رٍ قَرت دادم. خنحی ٍ ناانید بٌ رٍبرٍ خیرى شدى بَد
 .بَد
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دیدی چی گفت؟ : تَ چی گفتی؟ بعد رٍ کرد سهت ننَ گفت: با جیغ گفت ... تَ: ندا
 اصال نا چرا نشستیو اینجا ٍ نن دارم بٌ حرفای این بیتربیت گَش نیدم؟...اصال

 .ننتظرى ٍاکنش نریهان شدم. لبهَ کشیدم تَ دينو تا خندم رٍ کنترل کنو

 .دخترى ی جیغ جیغَ. نن کجام بیتربیتٌ؟ اینقدر جیغ نزن: با تعجب گفت

انا با چیزی کٌ دیدم جرئت نداشتو . سری بٌ تأسف تکَن دادم ٍ بٌ رٍبرٍم خیرى شدم
 .نفس بکشو

باید عرض کنو ضهن بیتربیت بَدنت يیچ ! يٌ يٌ: ندا با خندى نسخرى ای گفت
 .خاصیت ٍ فایدى ای نداری

 ...در ضهن نن جیغ جیغــ: ٍ با اخو گفت

 ؟!ندا: آرٍم صداش زدم

 چیٌ ؟: با حرص برگشت طرفهَ گفت

 نیهـــا: جرئت گرفتو ٍ بلند گفتو... ا...نـ...نیـ: آرٍم لبانَ تکَن دادم ٍ گفتو

 این کجا بَد تَ این ٍضعیت؟! ای ٍای : با تعجب بٌ رٍبرٍ خیرى شد ٍ با ترس گفت

 .دست در جیب، آرٍم ٍ شهردى حرکت نیکرد بٌ سهت ناشین

 ٍای ندا حاال چٌ خاکی تَ سرنَن بریزیو؟: تَی جام تکَنی خَردم ٍ با استرس گفتو

این کیٌ : ایهان کنجکاٍ پرسید. نیها لحظٌ بٌ لحظٌ داشت بٌ ناشین نزدیکتر نیشد
 نگٌ؟

بعد سریع . نن خَدم درستش نیکنو....نـ. شها نگران نباشین: ندا سردرگو گفت
 نگفتی این کیٌ؟: ایهان نشکَک گفت. دستگیرى در ٍ کشید ٍ از ناشین پیادى شد
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سریع دستگیرى رٍ . داداش نداست: انگشتانَ یٌ دٍر از استرس دندٍن کندم ٍ گفتو
 .کشیدم ٍ پریدم بیرٍن

 .ندا رٍبرٍی نیها ایستادى بَد ٍ سعی داشت خیلی یَاشکی باياش صحبت کنٌ

 .داد ٍ قال راى ننداز يهٌ چیَ برات تَضیح نیدم: ندا

تَ ٍ الینا رٍ با دٍتا پسرى غریبٌ تَی یٌ ناشین : با اخو ٍحشتناکی نگايش کرد ٍ گفت
 چیَ نیخَای تَضیح بدی؟. دیدم

 ؟!انو خب چیزى نیدٍنی. باشٌ باشٌ نیدٍنو: دستاشَ آٍرد باال ٍ گفت

ندا اصال از يیچی خبر ! نیها يهش تقصیر ننٌ: با استرس حرکت کردم جلَ ٍ گفتو
 .نداشت

باز تَ دیالَگ ناندگار شدی؟ درٍغ نیگٌ نن : ندا عصبی برگشت سهتو ٍ گفت
 !نیدٍنستو

 .گفتو کٌ این يیچی نهیدٍنست. نسخرى بازی درنیار: با اخو گفتو

. الینا یا خفٌ نیشی یا خَدم نیام خفت نیکنو: دست بٌ کهر برگشت طرفو ٍ گفت
 کدٍنش؟

 .نیچرخید (!)نیها با تعجب نگايش بین نا دٍتا داغَن

 بیا ببینو چجَری نیخَای خفو کنی نحال؟: با حرص گفتو

خو شدم بٌ عقب ٍ . نحکو اٍند طرفو ٍ فکر کنو راست راستکی نیخَاست خفو کنٌ
 .ننتظر خفٌ شدن بَدم کٌ صدای ایهان نتَقفش کرد

 نیشٌ چند لحظٌ صحبت کنیو؟: ایهان
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نیها اخهاشَ گرى زد ٍ بٌ سر تا پای . نن ٍ ندا نتعجب بٌ صحنٌ رٍبرٍنَن خیرى شدیو
 .ایهان کٌ از ناشین پیادى شدى بَد نگاى کرد

 !خَايش نیکنو: ایهان

آرٍم در ٍ باز کرد ٍ جای قبلی . بٌ نن چشو غرى ای رفت ٍ بٌ سهت ناشین حرکت کرد
گیج بٌ صحنٌ رٍبرٍم خیرى شدى بَدم کٌ با احساس سَزش شدیدی . ننَ تصاحب کرد

 .دستهَ ناساژ دادم. تَی دستو برگشتو سهت ندا

 .ٍحشی دردم اٍند! آخ خیلی بیشعَری _

این ادايا چی بَد درنیاٍردی يا؟ یعنی . اتفاقا ننو نیخَاستو دردت بیاد: با حرص گفت
چی کٌ این نهیدٍنست ٍ این حرفا؟ خَدت کٌ نیدٍنی چقدر نن از ازخَدگذشتگی بدم 

 این نسخرى بازیا چیٌ؟! نیاد

چطَر بَد ابريا ٍ باديای خرٍشانو یٌ ! این از يیچی خبر ندارى: ادانَ درآٍرد ٍ گفت
 صدا نیزدی؟

. در تهام این ندتی کٌ ایشَن نطق نیکردن، دين نن عین غار باز نیشد ٍ بستٌ نیشد
 !نگس نیرى! ببندش: یکی زد زیر فکو ٍ گفت

اٍن دستو ! عین تراکتَر يهَن یارٍ تَ دى بابات حرف کٌ نیزنی: با عصبانیت گفتو
بی احساسٌ دیٍَنٌ نن اٍنجَری گفتو . غلط نیکنی ننَ نیزنی! ٍانَندتو يی يرز نیرى

 !کٌ این داداش غَل تشنت بال نال سرت نیارى

آرى اٍنو کٌ انقدر خرى، اصال نهیدٍنٌ نا از تعداد عطسٌ يای : چشهاشَ تنگ کرد ٍ گفت
 .يهو خبر داریو
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! بی لیاقتی دیگٌ: دست بٌ سینٌ برگشتو بٌ طرف ناشین ایهان ٍ گفتو. بادم خالی شد
 ...نو..کـ... اٍندم احساس خرجت

ندا این داداش تَ احیانا با : با احتیاط گفتو. با تعجب بٌ تصَیر رٍبرٍم خیرى شدم
 خانَادى سیب زنینیا رابطٌ خَنی نَنی ای ندارى؟

نانان ٍ بابام . چرا اتفاقا: با تاسف بٌ خندى يای دراکَالیی اٍن سٌ نفر نگاى کرد ٍ گفت
 !اٍنَ از تَی گَنی سیب زنینی پیدا کردن

****** 

با چندش بٌ این بشر نگاى . ٍارد خَنٌ نداشَن شدیو ٍ نیها در ٍ پشت سرش بست
فکر کنو دلتَن یٌ : ٍقتی دید جَابشَ نهیدم، گفت. سری بٌ نعنی چیٌ تکَن داد. کردم

 کتک نفصل نیخاست کٌ ازتَن دریغ شد، نٌ؟

 !تَ برٍ تَ. این دچار اختالالت رٍحی شدى! نٌ بابا: ندا اٍند تنٌ ای بٌ نن زد ٍ گفت

حاال فًهیدم این : برگشتو سهت ندا ٍ گفتو. با لبای آٍیزٍن بًهَن نگاى کرد ٍ رفت تَ
 .چرا دٍست دختراش يی ٍلش نیکنن

اینقدر سیب زنینیٌ آدم . خب نعلَنٌ دیگٌ: گفتو. سرشَ بٌ نعنیٌ چرا تکَن داد
تازى فکر کنو این اصال يیچ نقطٌ ضعفی نداشتٌ . اٍنام دلیلشَن اینٌ. چندشش نیشٌ

 !باشٌ

 .درست حدس زدی: ندا خندى ای کرد ٍ گفت

سر بلند کردم ٍ ! پَف کالفٌ ای کشیدم ٍ برای نانانو پیام زدم کٌ بابا رٍ بفرستٌ دنبالو
ٌ ی باغچٌ نشستٌ بَد ٍ بٌ زنین خیرى شدى بَد نگاى کردم يی لبشَ . بٌ ندا کٌ لب

نکنٌ . با تعجب بٌ ندا خیرى شدى بَدم. نی گزید ٍ برای زنین خط ٍ نشَن نی کشید
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يهچین بٌ زنین نگاى . دیٍَنٌ شدى؟ صدا ازش درنهیَند ٍ فقط بٌ زنین نگاى نی کرد
 .نیکرد، یٌ لحظٌ با خَدم فکر کردم نکنٌ یٌ چیز نیزی رٍی زنینٌ نیخَاد نابَدش کنٌ

 .بیشعَر: یًَ عصبی گفت

نکنٌ بخاطر عَاطف خَايردٍستانٌ . بٌ جَنٌ خَدم این دیٍَنٌ شدى. ترسیدى رفتو عقب
 :ی نیها اینطَری شد؟ تا لب باز کردم کٌ صداش بزنو گفت

 .جدٍ آبادت ٍ ببر بٌ یَنیسف نعرفی کن. پسرى عَضی: ندا

لبو ٍ بٌ دندٍن گرفتو ٍ بٌ دیَار پشت سرم تکیٌ . تازى نتَجٌ شدم کٌ دردش چیٌ
. تازى بدبختیانَن شرٍع شدى. انرٍز بٌ اندازى تهام عهرش با نریهان کل کل کرد. کردم

تازى اصل . يردفعو بیاد این دٍتا يهَ نیبینن! فکر نکنو ایهان تنًا بیاد نشًد
. اٍنجا کٌ دیگٌ نايی یٌ بار نیست. ٍای اٍنَ بگَ. بیچارگیهَن ٍقتیٌ کٌ بریو تًران

اصال یٌ چیزی از قاطی . فکر کنو خیلی رٍش فشار اٍندى کٌ انقدر قاطی کردى. طفلی ندا
فکر کنو بٌ جای این کٌ سیو آبیَ ٍصل کنٌ بٌ سفیدى، اشتبايی ٍصل کردى بٌ . اٍنَر ترى

 !قرنزى

دیدی چٌ زری زد؟ بٌ طَر يهزنان چندتا تیکٌ رٍ تَ یٌ : با خشو بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت
 !کلهٌ خالصٌ کرد

 !بارید بًت رفت. آرى: آرٍم گفتو

 چی؟: دٍبارى یٌ نگاى عصبی انداخت بًو ٍ گفت

 !يا؟ يیچی نن کٌ چیزی نگفتو: نفسهَ حبس کردم ٍ گفت

 !حالتَ نیگیرم پسرى یغَر: ناخنشَ جَیید ٍ گفت
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تَ دلو دعا دعا نیکردم، بابام برسٌ بیاد نن ٍ از دست این خَاير ٍ برادر دیٍَنٌ نجات 
 !بدى

انرٍز نزدیک بَد دستو بٌ خَنٌ کحیفش آلَدى شٌ ٍ حکو اعدانو : با حرص ادانٌ داد
 !قطعی شٌ

 !تَ چتٌ: بًو نگاى کرد ٍ گفت. آب دينو ٍ قَرت دادم ٍ حالت گریٌ گرفتو

 !بابانٌ! يیچی بخدا: صدای بَق ٍ کٌ شنیدم، اشارى کردم ٍ گفتو

 !خدافظ: سر تکَن داد ٍ گفت

آرٍم ٍ با ترس بٌ طرف در حرکت کردم ٍ بازش کردم، یَاشکی خدافظی کردم ٍ پریدم 
با چنان سرعتی خَدنَ بٌ ناشین بابام رسَندم ٍ سَارش شدم کٌ اگٌ با یٌ یَز . بیرٍن

 .پلنگ نیخَاستو نسابقٌ بدم، صددرصد االن نن برندى بَدم

 .بٌ بابا سالم کردم ٍ راى افتادیو

 .نفسهَ فَت کردم ٍ با خیال راحت تکیٌ دادم

دستی رٍش . با بٌ یاد آٍردن دستبندى تَی دستو با لبخند بٌ دستبندم خیرى شدم
 !اٍلین یادگاری: کشیدم ٍ تَی دلو زنزنٌ کردم

***** 

اگٌ دٍ نَجَدى نهکن ٍ در نظر بگیریو ٍ یکی تَی سلسلٌ نراتب يستی بٌ اٍن یکی  -
نقدم باشٌ، یعنی اشرف نالٌ اٍن باشٌ، دراینصَرت تَی نقام نَجَد شدن، نهکن 

 ...یعنی فیض ٍجَد اٍل بـ. اشرف، اٍل نَجَد نیشٌ

 !اگٌ حالتَ نگیرم ندا نیستو -
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فکر نکنو بذارى نن این قاعدى انکان . با حرص کتابَ بستو ٍ یٌ نفس عهیق کشیدم
، یٌ «بٌ»تا االن پنج بارى درست نَقعی کٌ نیرسو بٌ کلهٌ . اشرف ٍانَندى رٍ یاد بگیرم

دیشب انقدر خَشحال ٍ ! خب ساکت بشین دیگٌ. چیزی نیپرٍنٌ جهلٌ ناقص نیشٌ
انگار اصال تَی این . حرصی خیرى شدم بًش. سرحال بَدم کٌ یادم رفت درس بخَنو

 .نحل آٍنگ جلَی نن قدم رٍ نیرفت! دنیا نبَد

تَی ! دیدی چشای ٍزغیشَ؟ نکبت ٍایستادى تَ رٍی نن نیگٌ تَ پریدی تَی بغلو -
آخ حال کردم زدم تَ پاش، آخ . بیشعَر خانَنو نحل ناست ٍاستادی نارٍ نگاى کردی

پسرى ایکبیری برداشتٌ بٌ نن نیگٌ چرا قیافت . نَش جَنش. حال کردم، آخ حال کردم
نکبت خاک بر سرش با اٍن فرينگش، ! اینجَریٌ نحل دختر بچٌ يای لَس ٍ ننر نیهَنی

 !فرق بیبی فیس ٍ با لَس ٍ ننر نهیدٍنٌ

خَدتَ ! ٍااای ندا سرم رفت: نگاى ازش گرفتو ٍ در حالیکٌ در گیر بند کفشو بَدم گفتو
 .بشین یٌ دقیقٌ آرٍم بگیر دیگٌ. کشتی

 .حاال صبر کن پسرى ی قارچ بی خاصیت. چجَری آرٍم باشو؟ براش دارم -

با تعجب بًش نگاى کردم ٍ بعد از دریافت جَاب از نَرٍنای نغزم، از خندى نتالشی 
 !شدم

 زيرنار بٌ چی نیخندی؟ -

 .آخ خدا نکشتت با اٍن اصطالحاتت.جرأت داشتی بٌ خَدش نیگفتی خخخ  -

 .ٍ باز خندیدم

 .بٌ خَدشو نیگو، از این بٌ بعد اسهش قارچٌ -

 .بیا بشین کنارم: لبخندی زدم ٍ گفتو
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 .نفس عهیقی کشید ٍ پاياشَ کشید رٍ زنین ٍ کنارم رٍی نیهکتٌ حیاط نشست

. آفرین، خَنسرد: بٌ نَياش کٌ پریشَن از نقنعٌ زدى بَد بیرٍن نگايی انداختو ٍ گفتو
بگَ ! حاال يو بیخیالش. نن کٌ تَ رٍ نیشناسو؛ سعی کن با خَنسردیت حرصشَ دراری

االنو بٌ . ببینو فلسفٌ خَندی؟ نن دیشب تَ رٍیايای صَرتی بَدم نتَنستو بخَنو
 .لطفٌ جنابعالی نتَنستو بخَنو

نن تَ رٍیای قتلٌ اٍن نرى غَل بَدم، ننو نتَنستو . تَ، تَ رٍیايای صَرتی بَدی -
 .بخَنو

بٌ حیاط نگاى کردم کٌ بچٌ يا عینٌ چی . صدای زنگ نحل بَق تریلی تَی سرم صدا کرد
 :با استرس گفتو. بٌ داخل سالن یَرش نیبردن

 حاال چٌ خاکی تَ سرنَن بریزیو؟ -

اٍن حتها تقلب . شبنهَ صدا کن: زیر چشهی نگايو کرد ٍ خَنسرد بٌ رٍبرٍش خیرى شد
 .نقلبی چیزی دارى يهرايش

بعد از کلی چاخان ٍ این چرت ٍ پرتا، شبنو خانَم قبَل کردن در ازای دریافت یٌ بستنی 
یَاشکی کاغذای کَچیکی کٌ کل يهَن قسهت انتحانیهَن . تپل تقلباشَ بدى بٌ نا

خانَم . نقنعو رٍ نرتب کردم ٍ ننتظر ٍرٍد خانَم صادقی شدم. تَش بَد ٍ ازش گرفتیو
بعد از حضَر غیاب، برگٌ ! نحل يهیشٌ صاف ٍ اتَ کشیدى. صادقی ٍارد کالس شد

ٍای . آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ بٌ صفحٌ نگايی انداختو. سؤاالت انتحان رٍ پخش کرد
انقدر کالس ساکت بَد کٌ صدای . دستی بٌ چشهام کشیدم. خدا يیچی بلد نیستو

یَاشکی در جاندادیو رٍ باز کردم ٍ تقلب يای شبنو رٍ خارج . نفسًای ندا رٍ نیشنیدم
کو کو کٌ جلَ رفتو، نتَجٌ شدم یکهش رٍ از صدقٌ سری . کردم ٍ گذاشتو زیر برگو

بٌ ندا نگاى کردم یٌ سَال . آزنَنایی کٌ نیدادم بلدم، بقیشو با کهک تقلبای شبنو نَشتو
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سرش . زیر چشهی بٌ صادقی نگاى کردم. رٍ نَندى بَد ٍ زیر لب یٌ چیزیَ زنزنٌ نیکرد
جَاب . سریع تَ برگش سرک کشیدم. رٍ کرد تَی کیفش ٍ نهیدٍنو دنبال چی نیگشت

رٍ از تَی کاغذ کَچیکای شبنو، بًش دادم ٍ برای اینکٌ صادقی شک نکنٌ برگهَ دادم ٍ 
 .با لبخند بٌ صَرت بشاشش نگاى کردم. پنج دیقٌ بعد ندا اٍند. رفتو بیرٍن

خدا خیرت بدى، حرصو ! آخیش: لی لی کنان خَدش رٍ رسَند بًو ٍ کنارم نشست
 !دراٍندى بَد داشتو قارچ ٍ فش نیدادم

 نَشتی؟ چند نیشی؟: خندیدم ٍ گفتو

 ایهان جَنتَن رفت بٌ سالنتی؟.  بشو17چهیدٍنو فکر کنو -

 .نا يو یٌ چند ناى دیگٌ بًشَن نلحق نیشیو. اٍيَم برگشتن تًران -

 .ٍ یٌ لبخندى چندش زدم

اگٌ قرارى بریو تًران کٌ ریختٌ نحسٌ ! عهــرا نن نهیام: پاشَ کَبید رٍی زنین ٍ گفت
فًهیدی اٍنجا جلَی پدیدى ! پسرى بی شخصیت! اٍن نرى غَلَ ببینو، نیخَام اصال نریو

 بًو چی گفت؟

 .نَچ -

. یٌ نگاى بًو انداخت گفت يیکلت خَبٌ ٍلی اصال اخالقت ٍ قیافت بدرد نهیخَرى -
یکی نیست بگٌ برٍ با قیافٌ عهت حال کن . نخصَصا چشای ٍزغیت، بايات حال نکردم

 چشهای نن ٍزغیٌ؟! عَضی

اٍن . چشهات خیلیو قشنگٌ. غلط کرد پسرى پرٍٍ: خاکٌ پاچٌ شلَارنَ تکَندم ٍ گفتو
 .برای اینکٌ لج تَ رٍ درارى اینجَری گفتٌ
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. ندا چًرى زشت ٍ بیریخت، یا زیبایی آسهَنیی نداشت. نگايی بٌ صَرتش انداختو
چشهای . اجزای صَرتش، ترکیب جذابی داشت ٍ تَی نگاى اٍل دٍست داشتنی بَد

درشت نشکیش با لبًای کَچیکش ٍ شرارتی کٌ از چشهًاش نیبارید، نیتَنست دلٌ 
 !ير جنبندى ای رٍ آب کنٌ

اصال . اصال بًش فکر نکن: دستهَ رٍی پاش گذاشتو ٍ گفتو. ناراحت بًو خیرى شدى بَد
بعد شَنٌ ای باال انداختو ٍ بًش خیرى . اصال فکر تالفی باش خَدتو ناراحت نکن....

 .شدم

 ؟!تالفی -

 .رفت تَ فکر ٍ بعد با یٌ لبخند شیطنت آنیز نگايو کرد

****** 

***** 

 نقدم ٍ فکَری؟ -

با صدا شدن تَسط خانَم صادقی دست از حرف زدن کشیدیو ٍ استفًانی بًش خیرى 
 .شدیو

 بلٌ خانَم؟: نن بٌ حرف اٍندم ٍ گفتو

شها دٍنفر چرا انقدر جَاباتَن نزدیک بٌ يو ٍ : عینکشَ رٍی چشهش نرتب کرد ٍ گفت
 .نزدیک بٌ کتابٌ

 !دستی بٌ نقنعو کشیدم ٍ سعی کردم یٌ درٍغی سريو کنو

 !پیش يو بَدیو ٍاسٌ يهینٌ. اٍنرٍز خیلی خَندیو… چَن… خب-
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جدی؟ یعنی این نقطٌ ٍ ٍیرگَلیایی کٌ جا ننداختین : دستشَ گذاشت رٍ نیز ٍ گفت
 يو بٌ زیاد خَندنتَن نربَط نیشٌ؟

 !ندا یٌ درٍغی گفت کٌ یٌ شاخ از ٍسط پیشَنیو دراٍند

چَن نا برای اینکٌ نتَجٌ بشیو تا چٌ حد یاد گرفتیو، از یٌ ترفند ! بلٌ خانَم: ندا
تازى ! اٍنو اینٌ کٌ ٍیرگَل ٍ نقطٌ يای تَی ير جهلٌ رٍ يو حفظ کردیو. استفادى کردیو

 ...برای ابتکارنَن یٌ اسهو گذاشتیو

 ٍاقعا؟ چٌ اسهی؟: خانَم صادقی کٌ گَل این آب زیر کايَ خَردى بَد، با اشتیاق پرسید

 !تقلب پنداری: ندا با افتخار گفت

ندا با اخو بٌ بچٌ يا . لبانَ کشیدم تَ دينو تا خندنَ کنترل کنو. کالس از خندى ترکید
بعد از ساکت شدن کالس، خانَم صادقی کٌ بین دٍ رايی سختی گیر کردى . نگاى نیکرد

 .خیلی خب، بشین: بَد، با سردرگهی گفت

ٌ ی نن کرد ندا يو . با لبخند بٌ این جَنَر دٍسر نگاى کردم. نشست ٍ یٌ چشهک حَال
 !درٍغگَی خَبیٌ يا

****** 

ناى يا پشت سرى يو گذشت ٍ نن با فشار درسی زیاد نَفق شدم تهام کتابانَ پاس 
حتی اٍنقد کٌ نن . انا فشار کنکَر ينَز سرجاش بَد ٍ چیزی ازش کو نشدى بَد. کنو

ٍقت سرخارٍندن . بجای خانَادم بیشتر ندا ٍ کتابام ٍ پیانکای ایهان رٍ نیدیدم
ننی کٌ يهیشٌ ریلکس . شب آخر کٌ فرداش کنکَر بَد اصال آرٍم ٍ قرار نداشتو. نداشتو

بازی رٍ بستو ٍ از اتاقو رفتو . اٍن شب داشتو از استرس قبض رٍح نیشدم (!)بَدم
نانان داشت . آرٍم بٌ طرف آشپزخَنٌ خزیدم. بابا ٍ ارشیا جلَی تلَیزیَن بَدن. بیرٍن
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رفتو رٍ صندلیٌ نیز غذا خَری نشستو ٍ دستهَ زدم زیر چَنهَ بٌ . چایی دم نیکرد
 :برگشت یٌ نگاى نًربَن بًو انداخت ٍ گفت. نانانو خیرى شدم

 !خر زدی؟ -

 !اٍف چجَرم -

 پس چرا آشفتٌ ای؟ -

این يهٌ خَندم ٍ خَدنَ آنادى . نهیدٍنو: با دستو ضربٌ کَچکی بٌ نیز زدم ٍ گفتو
 .کردم، ٍلی یٌ استرس خاصی افتادى بٌ جَنو ٍلو نهیکنٌ

دستش رٍ بٌ . اٍند کنارم نشست. با لبخند دستاشَ آب کشید ٍ با حَلٌ خشک کرد
 :نَيام کشید ٍ گفت

. نن نطهئنو تَ يهَنی نیشی کٌ نیخَای. بٌ خدا تَکل کن. قربَنت بشٌ نانان -
اگٌ کاری نداری یکو . استرس برات بی نعنیٌ ٍقتی این يهٌ خَندی ٍ نطهئنی از خَدت

. پیش باباتَ ارشیا بشین آخر شب تَ اتاقت یٌ صفحٌ قرآن بخَن خیلی آرٍنت نیکنٌ
 .بعدم يهٌ چیَ بسپر دستٌ خدا

ٌ ی نانان نًربَنو رٍ بَسیدم چًارتا چایی . یٌ لبخندى عهیق زدم ٍ با عشق گَن
 .خَشرنگ ریختو ٍ يهراى نانان رفتو تَی يال پیش بابا ٍ ارشیا

 چی نگاى نیکنین پدر ٍپسر کٌ اصال حَاستَن نیست؟ -

 .بٌ بٌ دخترى گلٌ بابا: بابا برگشت نگايو کرد ٍ با لبخند گفت

 .پیشَنیهَ بَسید. اشارى کرد رفتو پیشش

 !بعد از چند ٍقت افتخار دادی رٍی نايتَ ببینیو -
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پشتیبانو گفت انشب رٍ نخَنو فقط . يهش سرم تَ کتاب بَد! ببخشید دیگٌ -
 .استراحت کنو تا فردا آنادى باشو

شب کنکَر فقط باید استراحت کنی ٍ . راست گفتٌ: دستشَ دٍر شَنو انداخت ٍ گفت
 .ان شاءاهلل کٌ نَفق نیشی. بٌ نغزت اجازى تحلیل بدی

نن یک . لبخندی بٌ صَرت بابا زدم ٍ بٌ نانان کٌ خَدشَ کنار بابا جا نیداد، خیرى شدم
پَف . تاسف برانگیزى کٌ دٍناى دیگٌ باید برم. سالٌ تهَم از این کانَن گرم جدا بَدم

دستشَ گذاشتٌ بَد زیر چَنش ٍ تَی . کالفٌ ای کشیدم ٍ بٌ ارشیا نگايی انداختو
این بچٌ چرا انقدر تَ تلَیزیَنٌ يهش؟ . اصال حَاسش بٌ يیچی نبَد. خَدى فیلو بَد

کَسنٌ رٍی نبل رٍ برداشتو ٍ نشَنٌ گرفتو، زدم بٌ دستش کٌ . با شیطنت یٌ لبخند زدم
دستش افتاد ٍ سرش پرت  (!)چَن اصال تَی باغ نبَد ٍ تَی يال بَد. زیر چَنش بَد

داداشٌ ! بعد باز رٍشَ کرد سهت تلَیزیَن. گیج برگشت بًهَن نگاى کرد. شد پایین
 .کلٌ خَنٌ از خندى ننفجر شد. ننگلٌ نن

**** 

اٍل، کاری کٌ نانانو گفت ٍ کردم یعنی یٌ . شب ٍقتی يهٌ خَابیدن رفتو تَی اتاقو
صفحٌ قرآن خَندم ٍ از تٌ دل از خدا خَاستو کٌ فردا بٌ ننَ ندا کهک کنٌ ٍ یٌ بار دیگٌ 

درحال راز ٍ نیاز بَدم کٌ صدای اس ام اس گَشیو . عاقبت بٌ خیریهَ ازش خَاستو
رفتو . سرنَ گذاشتو رٍی نًر ٍ آخرین حرفانَ با خدا زدم ٍ سجادى رٍ جهع کردم. اٍند

 :سراغ گَشیو

 بیداری؟ -

 .آرى: با دیدن اسو ندا لبخندی زدم ٍ نَشتو

 :بٌ دقیقٌ نرسید کٌ زنگید
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 .سالم -

 !نبینو گرفتٌ باشی. سالم -

 .خیلی استرس دارم -

 !ننو داشتو -

خَاستو ببینو تَ . خَشبحالت دیگٌ نداری؟ نن اینقدر استرس دارم نتَنستو بخَابو -
 !چیکار نیکنی

 .االن آرٍنو. نانانو گفت یٌ صفحٌ قرآن بخَن ٍ يهٌ چیَ بسپار بٌ خدا! ننو نحل تَ -

 .خَب کاری نداری؟ ننو برم بخَنو آرٍم بشو. خب بٌ ننو نیگفتی دیگٌ. عٌ -

 .نٌ عزیزم برای ننو دعا کن: ریز خندیدم ٍ گفتو

 .فعال. چشو حتها آبجی جَنو -

 .خدافظ-

 :بازش کردم. تَی خَاب ٍ بیداری بَدم کٌ اس ام اسی اٍند. رٍ تختو دراز کشیدم

انیدٍارم . رفتو انانزادى صالح برات کلی دعا کردم. نیدٍنو انشب شبٌ سختی داری »
 «.شبت بخیر الینای نن. فردا نَفق باشی

 .با یٌ لبخند شیرین چشانَ بستو

***** 

يی ٍسَسٌ نیشدم کٌ برم یٌ دٍر . صبح بعد از نهاز دیگٌ نتَنستو چشو رٍی يو بذارم
یٌ چایی خَشرنگ . انا خَدنَ کنترل کردم ٍ رفتو تَی آشپزخَنٌ. کتابا رٍ نگاى بندازم
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بعد از صبحَنٌ . بعد يو نیز صبحَنٌ رٍ چیدم ٍ یٌ نقدار خَدنَ سیر کردم. دم کردم
 .بابا ننَ ندا رٍ رسَند ٍ خدافظی کردٍ رفت

سَتی . بٌ دخترای يو سن ٍ سال خَدم کٌ ندام در رفت ٍ آند بَدن نگايی انداختو
 :زدم ٍ گفتو

 .چقدر شلَغٌ -

 راستی کارت شناسایی آٍردی؟... آرى -

 .آرى صبح نانانو يهٌ چیَ چک کرد: نقنعٌ نَ نرتب کردم ٍ گفتو

 .لبخندی زد ٍ نفس عهیقی کشید

 .بًو نگاى کرد. دستشَ گرفتو

 آنادى ای ؟ -

 :لبخندی زدٍ گفت

 .بیشتر از يرٍقتی -

 :لبخندشَ جَاب دادم ٍ گفتو

 .پس پیش بٌ سَی نَفقیت -

بعد از اٍن . از در اصلی حَزى ٍارد شدیو ٍ با اعتهاد بٌ نفس تا در ٍرٍدی قدم برداشتیو
. يهٌ استرسی کٌ تحهل کردم، نهیدٍنو فکر کنو این نعجزى ست کٌ االن اینقدر آرٍنو
. رفتیو تَی سالن ٍ بعد از پیدا کردن صندلیانَن نشستیو انا از يو خیلی دٍر افتادیو

. ندا رٍ دیدم کٌ دست تکَن نیداد. بعد از تهَم شدن ٍقت از حَزى اٍندم بیرٍن
 .دٍییدم ٍ پریدم بغلش
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 ...خیلی خَب دادم. عالی بَد، عالی: با يیجان گفتو

 .از بغلش اٍندم بیرٍن دستاشَ گرفتو

 تَ چیکار کردی؟ -

 .خراب کردم: با بغض گفت

 .ٍ بٌ رٍبٌ رٍ خیرى شد

 درٍغ نیگی نگٌ نٌ؟: شَکٌ نگايش کردم ٍ با ناباٍری گفتو

 .آرى: دناغشَ کشید باال ٍ گفت

 :یکی زدم پس کلش ٍ با شَق گفتو

 ...پس تًران اٍکـیٌ، یَيَ -

****** 

ایهان بًو قَل دادى بَد برای دیدن نتایج کنکَر . چًارتانَن سرانَن تَی لب تاپ بَد
يرچی يو اصرار کردم نهیخَاد از کارت . نیاد نشًد ٍ خَدش جَاب رٍ برام درنیارى

االن تَی کافی شاپی کٌ . بزنی پاشی بیای نشًد، فایدى نداشت، چَن نرغ آقا یٌ پا دارى
حتی نریهان کٌ . دفعٌ اٍل اٍندیو ٍ شد پاتَقهَن نشستیو ٍ يهٌ ننتظر جَابیو

ندا يی سرک نیکشید کٌ صفحٌ لب تاپ ٍ ببینٌ ٍلی ! نهیدٍنو چرا کانل تَ صفحست
 .اٍن جلَش بَد

 .اى چقدر سرعت پایینٌ: دستی بٌ پیشَنیو کشیدم ٍ گفتو

نن کٌ نطهئنو . تحهل داشتٌ باش: ایهان کٌ با دقت بٌ صفحٌ خیرى شدى بَد، گفت
 شها دٍ تا قبَلین
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 .خدا از دينت بشنَى: ندا

 ...اٍند: نریهان بشکنی زد ٍ گفت

ٌ ی لب تاب از خَشحالی جیغ . قلبو رندى شد تا باالخرى رتبهَ دیدم! کانل رفتو تَ صفح
بیچارى داشت سرک نیکشید ببینٌ ٍلی نن اینقد . خفٌ ای کشیدم ٍ پریدم بغلٌ ندا

 !... خَشحال بَدم، قابل کنترل نبَدم کٌ

ندا . تَيو نحل الینا قبَل شدی بٌ اختالف دٍ رقو. تبریک نیگو ندا: ایهان با لبخند گفت
اٍنو نحل نن جیغ خفٌ ای کشید ٍ پرید بغلو ٍ بايو کافی . يَلو داد ٍ رفت نگاى کرد

 .شاپ ٍ ترکَندیو

. سفارشانَنَ گرفت ٍ رفت. بعد از تذکرى جدی گارسَن آرٍم شدیو ٍ نشستیو رٍ صندلی
 !خیلی نعرکین. ٍاقعا تالشتَن عالی بَد: ایهان لبخندی زد ٍ گفت

 .تبریک نیگو الینا: نریهان

 .خیلی نرسی: لبخندی زدنَ گفتو

 .بعد یٌ پَزخند نحَ زد ٍ رٍ کرد بٌ ندا

 .تبریک نیگو -

: ندا خیلی خیلی بی تفاٍت بدٍن اینکٌ عکس العهلی تَی چًرش نشَن بدى گفت
 .نهنَن

 .اٍن تٌ لبخندیو کٌ داشت ٍاسٌ خَشحالیش بَد
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نن اصال تعجب . این از ندا بعید نبَد ٍلی نن تعجب رٍ تَ چشای نریهان ٍ ایهان دیدم
نکردم چَن ندا رٍ خَب نیشناختو ٍ این یعنی یٌ نقشٌ تَی سرشٌ ٍ االن نیخاد 

 .نریهان ٍ نطهئن کنٌ کٌ کاری بًش ندارى ٍلی سر نَقعش حسابشَ نیرسٌ

ایهان پیشنًاد داد کٌ انرٍز بریو یٌ گردش درست . سفارشانَنَ خَردیو ٍ اٍندیو بیرٍن
اینقدر خَشحال شدى بَد . ننو زنگ زدم بٌ نانانهَ خبر قبَلیهَنَ بًش دادم. حسابی

بًش گفتو کٌ نیخَایو بریو تفریح ٍ گردش بعد از کلی . کٌ یکی از اٍنَر باید نیگرفتش
 .سفارش قطع کرد ٍ گفت شب بابام نیاد خَنٌ ندا اینا دنبالو

پیش ندا . ایندفعٌ با اصرار فراٍٍنٌ نن، نریهان رفت نشست جلَ. قرار شد بریو چالیدرى
دست . ایهان صدای آينگ رٍ زیاد کردى بَد. نشستٌ بَدم ٍ نیگفتیو ٍ نیخندیدیو

کارای بسیار جلف بازی کٌ نن تَی عهرم انجام . نیزدیو ٍ باياش يهرايی نیکردیو
 !انا شَقٌ قبَلی آدرنالین خَنو رٍ بردى بَد باال. ندادى بَدم

 تَ با تهَم قلبٌ نن

 نیَندى یکی شدی

 بٌ قصد کشتن اٍندی

 تهَم زندگیو شدی

 از لحظٌ ای کٌ دیدنت

 بیرٍن نهیری از دلو

 دیگٌ قرارى چی بشٌ

 بفًهی عاشقت شدم
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 نن کٌ بریدم از يهٌ

 بٌ اعتبار بَدنت

 دیگٌ باید چیکار کنو

 ٍاسٌ بدست آٍردنــت

 از لحظٌ ای کٌ دیدنت

 بیرٍن نهیرم از خَدم

 دیگٌ باید چیکار کنو

 بفًهی عاشقت شدم

 دردى ننَ ِکی نیفًهی

 عاشقتو چَن بیرحهی

 دٍری ازم تا رٍیا شی

 (احسان خَاجٌ انیری)عاشقتو يرچی باشی

یٌ لبخند شیک زد انا نن، با یٌ لبخند پت ٍ پًن . ایهان از تَی آینٌ بًو نگاى کرد
 :در گَشو گفت. با درد برگشتو نگايش کردم. ندا یٌ سقلهٌ بٌ پًلَم زد. جَابشَ دادم

اٍن بندى خدا دارى رنانتیک بازی درنیارى، تَ ! آخٌ تَ چرا اینقد بی جنبٌ ای دختر -
 ننگَل بازی درنیاری؟

 .اتفاقا عاشق ننگَل بازیام شدى: در گَشش گفتو

 .ببین چیکار کردی کٌ فًهیدى ننگَلی -
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 .با دلخَری نگاش کردم؛ ریز ریز خندید

قبل از . ناشینَ پارک کردیو ٍ رفتیو باال ٍ يهگی تَافق کردیو سَار قایق نَتَری بشیو
 :اینکٌ سَار بشیو ندا آرٍم تَی گَشو گفت

حیف کٌ دٍر از آدنیتٌ، ٍگرنٌ يهین جا پرتش نیکردم تَ دریاچٌ تا بهیرى یٌ نلت از  -
 .شرش راحت شن

قبل از . باید تَی اٍلین فرصت با یک دکتر درنَردى ندا نشَرت کنو. شَکٌ نگايش کردم
سَار شدن، ایهان يی گَشزد نیکرد دستانَنَ ٍل نکنیو ٍ دستٌ يای قایق ٍ نحکو 

تَی قایق با اندک تکَنٌ نن يی تذکر نیداد ٍ . بگیریو کٌ یک ٍقت نیفتیو تَی دریاچٌ
یک جا برای درست کردن شالو . کالفٌ شدى بَدم از تاکید کردناش. شدیدا نگران بَد

اگٌ ایهان نگرفتٌ بَدم، بٌ نلکَت اعلی پیَستٌ . دستانَ بردم باال ٍ اصال حَاسو نبَد
از . کلی دعَام کرد ٍ نن تازى اٍنجا عصبانیتشَ دیدم. بَدم، خصَصا کٌ شنا بلد نیستو

ننتظر بَدم یٌ کلهٌ دیگٌ بگٌ تا بزنو زیر . اٍنَر ندا کلی دعَام کرد ٍ سرم يَار کشید
 «.داشتو سکتٌ نیکردم دیٍَنٌ»: گریٌ ٍلی درست يهَن لحظٌ نحکو بغلو کرد ٍ گفت

نٌ نن نٌ ندا قرتی ٍ . االنو رٍی یکی از تختا نشستیو ٍ ننتظر غذايانَن يستیو
حاال یعنی چی؟ یعنی اینکٌ ٍقتی پیشنًاد دیزی . سَسَل ٍ لَس بار نیَندى بَدیو

 تا دیزی خَشهزى سفارش 4دادیو اٍل یٌ دقیقٌ تَ بًت بَدن، بعدش با کلی اشتیاق 
 .دادیو

 حاال ٍاقعا نیاین تًران؟: ایهان

نیدٍنی چقد خر زدیو کٌ رتبٌ دٍرقهی . رتبٌ يانَن يهَنیکٌ باید نیشد شدى دیگٌ: نن
 !نگٌ نٌ؟. بٌ ندا نگاى کردم. بیاریو؟ صدرصد نیایو

 .لبخند شیرینی زد ٍ سرشَ بٌ نعنی آرى تکَن داد
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نن نطهئن بَدم تَ قبَل نیشی الینا ٍلی این دٍستت از بقیٌ شرایط کٌ : نریهان
 رتبٌ تَ باالتر شد دیگٌ نٌ؟. يیچی، از لحاظ درسی يو ناقصٌ

يو نیخَام بدٍنو این چرا يهش دربارى ندا اظًار نظر نیکنٌ؟ نگايش کردم کٌ کانال بی 
 :بزٍر لبخندی زدم. تفاٍت بٌ چشهای نریهان خیرى شدى بَد

ٌ ی دٍ رقو -  .آرى البتٌ بٌ فاصل

 .بٌ ير حال -

یٌ نگاى بٌ ندا کرد ٍقتی دید کانال بی تفاٍت دارى نگايش نیکنٌ، یٌ نیشخند زد ٍ 
حرف نهیزنٌ نهیزنٌ، اگرم نیزنٌ برای . کال این بشر نرض دارى. سرشَ کرد تَ گَشیش
 .اینٌ کٌ ندا رٍ بسَزٍنٌ

رد . ندا بٌ نن نگاى کرد ٍ بٌ نهکدٍن اشارى کرد. سفارشارٍ آٍردن ٍ نشغَل شدیو
. نهکدٍن کنار نریهان بَد ٍ يی اتَناتیک ٍار بٌ غذاش نهک نیپاشید. اشارشَ گرفتو

 .یٌ چشهک نحَ زدم کٌ ضایع بازی نشٌ. فًهیدم ننظَرشَ! انگاری کٌ تیک داشت

یکو نهایشی . نهکدٍن رٍ ازش گرفتو برای خَدم ٍ ایهان نهک پاشیدم ٍ دادنش بٌ ندا
نریهان کانل حَاسش بٌ غذا خَردنش . برای خَدش نهک ریخت ٍ گذاشتش سرجاش

 !بابا یارٍ چقد شیکهَئٌ دٍر ٍ برشَ اصال نگاى نهیکنٌ. بَد

 :دست بٌ کار شدم ٍ گفتو. نهکدٍنَ برداشت کٌ دٍبارى برای خَدش نهک بریزى

 !اینقد نهک نریز فشار خَن نیگیریا -

 ....نٌ بابا از بچگی عادتـــــ -

. ٍقتی سرشَ برگردٍند ، با تعجب بٌ نهک يای خالی شدى تَی ظرفش خیرى شد
نهکدٍنٌ بی . يو نن يو ایهان با ناراحتی داشتیو نگايش نیکردیو. نهکدٍنَ آٍرد باال
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سر رٍ جلَی چشهاش گرفت ٍ از باالش بٌ ندا کٌ با خَنسردیٌ تهام داشت غذاشَ 
با حرص لباشَ رٍی يو فشار داد، بعد یٌ . نیخَرد ٍ اصال تَجًی بًش نهیکرد، نگاى کرد

نن کٌ . پَزخند زد ٍ ظرف گَشتشَ گذاشت جلَش ٍ با خَنسردی شرٍع بٌ خَردن کرد
 .نیگو این دٍ تا رٍانین بخدا

نطهئنو بٌ بدترین شکل . با این اخالقی کٌ نن از این شناختو ٍاقعا برای ندا نگران شدم
 !نعلَنٌ از ندا يو کلٌ خراب ترى. جبرانش خَايد کرد

 .شب خَبی بَد: ایهان رسَندنَن نزدیک کَچٌ ندا ٍ گفت

يو نن يو ندا ازش تشکر کردیو ٍ گفتیو شب فَق العادى ای بَد ٍ از ناشین پیادى 
 .شدیو

 :نریهان شیشٌ سهت خَدشَ داد پایین ٍ رٍ بٌ ندا گفت

 .شبٌ فَق العادى ٍ دیزی خَشهزى ای بَد ٍ البتٌ با چاشنی تالفی-

 !ٍ یٌ چشهکو حَالٌ اش کرد

 :ندا زيرخندی زد ٍ گفت. ٍ این شد اعالم علنی جنگ بینشَن

 .نَش جَنت تا باشٌ ازین دیزیا -

ننو دست تکَن دادم ٍ ناشین حرکت کرد ٍ بعد از بَقی از . ٍ خدافظی کرد ٍ رفت
 .کَچٌ خارج شد

کَفت ٍ بخَرى، ٍلی دلو نیخَاست یکو بخَرى . دلو خنک شد. حال کردی چیکار کردم -
دیدی الینا خَدش اعالم نبرد کرد، پس تَ ٍ ایهان . تا قیافشَ ببینو يرير بخندم بًش

 .دیگٌ دخالتی نهیکنین
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 :نشتشَ کَبید کف دستش ٍ با لبخند نرنَزی گفت

 .یٌ چاشنی ای بٌ تَ بچشَنو کٌ اٍل ير لقهت اسههَ تکرار کنی -

****** 

 .دفتر خاطراتهَ باز کردم ٍ شرٍع بٌ نَشتن کردم

بٌ بابا ٍ نانان گفتو کٌ قرارى با ندا برای ٍرٍدی دانشگاى تًران زٍدتر بریو تا تعداد کانل 
بٌ . خدارٍشکر يیچ نانعی نیست ٍ خیلی زٍد بٌ يدفهَن رسیدیو. نشدى جبت نام کنیو

شبی کٌ داشتو . جز یک اتفاق کٌ نن از اٍن شب لب باز نکردم ٍ بٌ ندا يو حتی نگفتو
سرم تَی برگٌ يا بَد کٌ صدای تلق ٍ تَلَق از تَی . برگٌ انتخاب رشتٌ رٍ پر نیکردم

کهدم اٍند، ٍقتی نزدیکش شدم ٍ تَشَ گشتو چیزی نبَد انا تا برگشتو کٌ برگردم 
درحالی کٌ ! نرد قد بلندی پشت سرم بَد کٌ چًرى نداشت. سرجام، قبض رٍح شدم

دیگٌ بقیٌ شَ نفًهیدم چَن ! ازشَن دٍر شَ: داشت دستشَ بًو نزدیک نیکرد، نیگفت
خالصٌ . از يَش رفتو ٍ بعدش با يیچکس درنَرد دلیل بیًَش شدنو حرف نزدم

انتخاب رشتٌ کردیو ٍ بعد از اٍندن جَابًاش، ننَ ندا، يهراى بابايانَن برای جبت نام 
نخصَصا با رتبٌ خَبی کٌ آٍردى . کاريای جبت نام زیاد طَل نکشید. رايی تًران شدیو

جبت نانهَن کٌ تهَم شد چَن نٌ بابای نن نٌ بابای ندا با خَابگاى نَافق نبَدن . بَدیو
خَنٌ رٍ . تصهیو گرفتن ببرنهَن پیش دٍستٌ بابام کٌ یٌ خَنٌ نزدیک دانشگاى داشت

یٌ . اجارى کردن ٍ سفارشهَنَ بٌ سرایدار اٍنجا کٌ نرد خیلی نًربَنی بَد کردن
ٍاحدى نا، ٍاحد شهارى ی . ساختهَن شیش طبقٌ بَد کٌ ير طبقٌ دٍتا ٍاحد داشت

. یٌ يال پنجاى نتری ٍ دٍتا اتاق دٍازدى نتری داشت. يفت، تَی طبقٌ ی چًارم بَد
از رايرٍ کٌ رد . بعد از در ٍرٍدی، رايرٍی کَچیکی داشت کٌ سهت چپش تَالت بَد

قسهت انتًایی يال، دٍتا در . نیشدیو سهت چپ، آشپزخَنٌ بَد ٍ رٍبرٍ، يال بَد
حهام تَی اتاق نن . یکیشَ نن برداشتو ٍ اٍن یکی رٍ ندا. ٍجَد داشت کٌ اتاق بَد
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تَ اٍن . درکل نعهاری شیک ٍ قشنگی داشت ٍ ننَ ندا کانال اٍنجا رٍ پسند کردیو. بَد
یک يفتٌ ای کٌ تًران بَدیو کاريای جبت نانهَن کانل شد ٍ خَنٌ برای ناى دیگٌ 

با انید بٌ . یکو يو خرت ٍ پرت برای خَنٌ خریدیو کٌ خَنٌ خالی نباشٌ. اجارى شد
 .آیندى ای رٍشن کٌ پیش رٍنَن بَد برگشتیو نشًد

نحال نهیدٍنستو کٌ . تَی این چند ٍقت فًهیدم کٌ نن اصال از ایهان چیزی نهیدٍنو
ایهان ٍ نریهان ينَز دانشجَان ٍ دارن رشتٌ نربَط بٌ کارشَنَ ادانٌ نیدن ٍ از يهٌ 

از خانَادش . نًهتر تَی يهَن دانشگاين ٍ نن از این بابت خیلی خَشحال شدم
یٌ پدر نستبد در عین حال نًربَن، نحل بابای نن دارى ٍ یٌ خَاير ٍ : پرسیدم گفت

یٌ ساختهَن دقیقا شیش طبقٌ . با نریهان یٌ خَنٌ جدا دارن. برادر کَچیکتر از خَدش
چَن نهیتَنستیو يهش يی بیایو نشًد ٍ رايهَن دٍر بَد خانَادى ! ٍ نزدیک دانشگاى

با ندا تصهیو گرفتیو ير ترم . يانَن ازنَن خَاستٌ بَدن کٌ زٍدتر درسا رٍ پاس کنیو
نانان تصهیو گرفتٌ قبل از اینکٌ رايی تًران . سٌ ٍاحد اضافی برداریو کٌ جلَ بیفتیو

 .بشو یٌ نًهَنی خدافظی با فانیل برام بگیرى

 .تاریخ زدم ٍ دفتر ٍ بستو

نیخَام این چندرٍزی کٌ نشًدم، نًایت استفادى رٍ از خانَدام بکنو، چَن نعلَم 
در . بعد از گفتن بیا تَ داخل شدم. رفتو طرف اتاق ارشیا ٍ در زدم. نیست کٌ کی برگردم

با دیدن عنکبَت سیاى ٍ زشتی کٌ از سقف آٍیزٍن شدى بَد جیغی . ٍ بستو ٍ برگشتو
 .کشیدم

 چرا جیغ نیکشی؟: ارشیا از تخت پرت شد پایین ٍ بلند گفت

دیٍَنٌ : بعد از اینکٌ نتَجٌ شدم، عنکبَتٌ الکیٌ نگاى ازش گرفتو ٍ با اخو رٍ بًش گفتو
 این چیٌ از سقف آٍیزٍن کردی؟
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 !قشنگٌ کٌ: با خندى نگايی بٌ عنکبَتٌ انداخت ٍ گفت

ٌ ت ٍحشی : دست بٌ کهرم زدم ٍ گفتو اینقدر این فیلهای چرت ٍ پرت ٍ نیبینی رٍحی
 .شدى

نهایشی عینکی بٌ . بی تَجٌ بًو رٍی تختش نشست ٍ پاشَ رٍی پاش انداخت
نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ . چشهش زد ٍ کتاب دستش رٍ باز کرد ٍ نشغَل خَندن شد

 .کتاب رٍ از دستش قاپیدم ٍ نگايی بٌ جلدش انداختو. طرفش رفتو ٍ کنارش نشستو

 این کتاب ٍ از کجا آٍردی؟: با تعجب کتاب رٍ باال گرفتو ٍ گفتو

 نگٌ تَ فضَلی؟. پسش بدى: خو شد طرفو کٌ بگیرتش، با داد گفت

این چٌ طرزى صحبت کردن با ننٌ؟ بگَ از کجا . بیتربیت: گَشش رٍ کشیدم ٍ گفتو
 آٍردییش؟

 .خیلی خب گَشهَ ٍل کن نیگو: با درد جَاب داد

: گَشش رٍ آرٍم ناساژ داد ٍ گفت. آرٍم گَشش رٍ ٍل کردم ٍ با اخو نگايش کردم
داستان ترسناکٌ ! چیز بدی نیست کٌ. گفت خیلی قشنگٌ بخَنهش. پريام بًو داد

 .ٍاقعیٌ

دیگٌ . زٍد پسش نیدی: گفتو. بلند شدم ٍ بٌ طرف در رفتو.کتاب رٍ رٍی تخت گذاشتو
 .از این کتابا دستت نبینو ٍگرنٌ بٌ بابا نیگو

 .بخَنهش بعد نیدم: پاشَ کَبید رٍی زنین ٍ گفت

 .يهین کٌ گفتو: برگشتو ٍ خَدنَ عصبی نشَن دادم

 .باشٌ: سرشَ انداخت پایین ٍ گفت
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****** 

در حال حاضر ننَ نانانو تَی بازاریو ٍ نانان دارى در بٌ در دنبال یٌ لباس خَب، ٍاسٌ 
 .پايام بی حس شدى اینقدر پاساژ رٍ دٍر زدیو. نًهَنی برای نن نیگردى

چقد الکی گیر نیدی . نانان؟ خستٌ شدم: کالفٌ کیفهَ رٍی دٍشو جابٌ جا کردم ٍ گفتو
 .يهَن سفید صَرتیٌ خَب بَد دیگٌ

نٌ عزیزم اٍن زیادی تنگ بَد، اصال بًت : نگايشَ بین نغازى يا چرخَند ٍ گفت
 .نهیَند

اصال از لباسای تَ کهدم . آخٌ چٌ کاریٌ نن با ندا نیَندم االن خریدنَ کردى بَدم -
 !بیا برگردیو. نیپَشو

باید کاراتَ خَدت . زشتٌ دیگٌ ير کار داری دنبال ندایی: با اخو برگشت سهتهَ گفت
بعدم لباسای تَ کهدت بدرد بخَر . شاید اٍن خَدش کار داشتٌ باشٌ. انجام بدی

... نحال؟. نیخَام یٌ لباسی باشٌ کٌ يو رنگش يو طرح ٍ ندلش نناسب باشٌ. نیستن
 .اٍناياش اٍنَ ببین... نحال؟

بٌ پیراينی اشارى نیکرد کٌ قدش تا زانَ . برگشتو بٌ اٍنجایی کٌ اشارى نیکرد نگاى کردم
از کهر برش خَردى . یقش ایستادى بَد با آستینای پفی کٌ تا نچ دست تنگ نیشد. بَد

. رنگش يو قشنگ بَد. انصافا خیلی شیک بَد. بَد ٍ داننش یٌ پف نعهَلی داشت
نانان ٍقتی دید چیزی نهیگو، دستهَ کشید ٍ رفت طرف نغازى ٍ بٌ فرٍشندى سایزنَ 

. ناشاءاهلل. اصال النصب برای خَدم دٍختٌ شدى بَد. عالی بَد. پَشیدنش. گفت
ٌ ست نن فداش بشو کلی . نگايو کرد. در ٍ بازکردم. نانانو بسیار بسیار خَش سلیق

نگايی بٌ . با دستبندى ایهان نیشٌ ستش کرد. آخ جَن. ذٍق کرد ٍ رفت تا حساب کنٌ
آخٌ باربد يهینطَری يو نهیتَنٌ نگايشَ کنترل کنٌ، ٍای بٌ . خَدم از تَی آینٌ کردم
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کاش نیشد ندا رٍ . ٍاسٌ یٌ نًهَنی پر تنش باید آنادى بشو. رٍزی کٌ نن اینَ بپَشو
 .دعَت کنو

***** 

 !نانان: پشت اپن ایستادم ٍگفتو

 جَنو؟ -

 نیشٌ ندا رٍ دعَت کنو؟ -

 !نَچ: بدٍن اینکٌ نگايو کنٌ جَاب داد

 عٌ چـرا؟ -

چَن کٌ نن زنگ زدم دعَت کنو ٍلی نرگس گفت اتفاقا : چشهاشَ باال آٍرد ٍگفت
 .يهَن شب اٍنا يو نًهَنی دارن اینٌ کٌ نهیشٌ بیان

 .ای بابا: پانَ رٍی زنین کَبیدم

 :بازش کردم. یٌ پیام از ایهان داشتو. گَشیو رٍ چک کردم. رفتو تَ اتاقو

 سالم خَبو خَبی؟ الینا؟ باربدم تَ نًهَنیتَن يست؟-

 :انگشتام رٍ صفحٌ لغزید. کاش بٌ تَ چیزی از باربد نگفتٌ بَدم. پَف کالفٌ ای کشیدم

 چطَر؟. آرى يستش. سالم نهنَن خَبو -

 لباس خریدی؟. يیچی يهینطَری، فقط خَاستو بدٍنو -

 .خریدم. اٍيَم -

 نیای نت عکسشَ برام بفرستی؟ -
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 .باشٌ اٍندم -

 :عکس لباسَ فرستادم ٍاسش، نَشت

 چـــی؟ تَ اٍنشب نیخَای اینَ بپَشی؟ -

 .نانانو بٌ عهد پَشیدى انتخاب کردى. آرى نگٌ چشٌ -

 .آرى پَشیدست ٍلی باربد يو يست -

 !نگٌ نا دیگٌ پسر تَی فانیلهَن نداریو. خَب باشٌ -

 :زنگید

 :جَاب دادم. رفتو بیرٍن رٍ نگاى کردم، خَنٌ انن ٍ انان بَد

 الَ؟ -

یعنی چی کٌ پسر داریو تَ فانیلهَن؟ لباست خیلی قشنگٌ ٍلی نن کٌ : بلند گفت
حاال نیخَای اینَ اٍنشب جلَی اٍن يهٌ آدم . نیدٍنو چقدر تَ تنت قشنگ ترى

 بپَشی؟

خب خدارٍشکر ایهان نهیدٍنست کٌ نن اینَ ٍاسٌ اٍن بخش از نًهَنی کٌ زنَنست 
البتٌ خَدنو نحل . نیخَام بپَشو ٍ نَقع شام کٌ نردا نیان قرارى یٌ سارافَن بپَشو
ننو تصهیو گرفتو . ایهان فکر نیکردم ٍلی نانانو بًو گفت کٌ باید لباسهَعَض کنو

 .اذیتش کنو بخندم رٍحو شاد شٌ

تازى نانانو کلی اصرار کرد برام یٌ ساپَرت ضخیو گرفت ٍگرنٌ . اٍيَم، نیخَام بپَشو -
 !نن کٌ نهیخَاستو

 !الینا؟ تَ ٍاقعا نیخَاستی اینَ بدٍن ساپَرت بپَشی؟: با ناباٍری گفت
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 .آرى: بعد جدی گفتو. جلَ گَشیَ گرفتو ٍ ریز ریز خندیدم

 :صداش اٍج گرفت

درستٌ ازت دٍرم ٍلی حَاسو يهٌ . يی نن يیچی نهیگو! تَ نیخَاستی بیجا بکنی -
یادتٌ گفتو تا نن باشو نهیذارم دست خَردى بشی؟ با خَدت گفتی . جَرى بًت يست

آرى یٌ حرفی رٍ يَا از رٍ احساسات زدى رفتٌ دیگٌ نٌ؟ اگٌ بهیرنو نهیذارم يهچین 
 !اصال حق نداری بپَشیش. اتفاقی بیفتٌ

از دٍستام . یعنی تا این حد غیرت؟ اصال برام قابل درک نبَد. چشام تا حد نهکن باز شد
شنیدى بَدم کٌ عشقاشَن رٍشَن غیرت دارن ٍ اینا، ٍلی این خیلی برام عجیب بَد 

فکر نهیکردم تا این حد جدی . ٍنًهتر، نن ٍاقعا فکر کردم اٍن حرف رٍ رٍی يَا زدى
 :خیلی آرٍم ٍ شهردى گفتو! باشٌ

 .اٍال جنابعالی نهیتَنی بٌ نن دستَر بدی چَن بٌ شدت بدم نیاد-

 ...پرید ٍسط حرفو

 .يهَنکٌ گفتو نظرنو عَض نهیشٌ. ننو بدم نیاد کسی بٌ حرفو ايهیت ندى -

داشتو نیگفتو بدم نیاد . دٍ دقیقٌ سکَت کن. دارم حرف نیزنو خیر سرم: خشک گفتو
. بعدم نن تَ یٌ خَنَادى ای بزرگ شدم کٌ رٍ این اصَل پایبندن. کسی بًو دستَر بدى

نن حتی شالهو از سرم نیفتادى جلَ نردای فانیلهَن چٌ برسٌ بٌ اینکٌ با اٍن لباس برم 
 !جلَشَن جَلَن بدم

 پس این لباس چیٌ؟ -

برای شام کٌ آقایَن بیان . این لباس نالٌ اٍن قسهت از نًهَنیٌ کٌ خانَنا يستیو -
 .لباسهَ با یٌ سارافَن عَض نیکنو
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 نهیشد از يهَن اٍل بگی؟: نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 ...نَچ -

 چرا اٍنَقت؟ -

یکو . ٍلی نن تاحاال اینقد غیرتتَ ندیدى بَدنا. بٌ دلیل یٌ سری نَجَدات ریز خخخخ -
 !زیادی عجیب بَدی

. نردى ٍغیرتش. نٌ الکی فکرتَ درگیر نکن اصال يو عجیب نیست: دستپاچٌ جَاب داد
 .خَب نن باید برم خدافظ

 .خدافظ -

 ...ٍقطع کرد

ٍلی . با تعجب بٌ گَشیٌ تَی دستو نگاى کردم. ایهان زیادی برام عجیب شدى بَد
 .گَشیَ بَسیدم ٍ بغل کردم. غیرتش يرچقدرم کٌ عجیب باشٌ شیرینٌ

 :زیر لب شعرى فرٍغ رٍ زنزنٌ کردم

 رنگ چشهش را چٌ نی پرسی ز نن »

 رنگ چشهش کی نرا پابند کرد

 آتشی کز دیدگانش سرکشید

 «...این دل دیَانٌ را دربند کرد

 .نن عاشق شدم، عاشقٌ ایهان

******* 
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تهام فانیلهَن اٍندى بَدن، ٍای نردا کٌ بیان دیگٌ جا . نگاى گذرایی بٌ يال کردم
آخٌ نن نهیدٍنو نگٌ نن نیخَام برم سفر قنديار؟ یٌ تًران رفتن کٌ اینقدر ! نهیشن

اینقدر جیغَ داد کرد کٌ نگَ ٍ . صبح زٍد نانان با شیپَر بیدارم کرد. دنگ ٍ فنگ ندارى
اصال انگار . نیلی بٌ نیلیٌ خَنٌ رٍ سابید. بعدشو نراسو بشَر ٍ بساب آغاز شد. نپرس

تازى یٌ لباس شیکی برای خَدش . دنبال بًانٌ بَد کٌ یٌ خَنٌ تکَنی حسابی راى بندازى
رٍی . االنو نحال دارى چش ٍ چالٌ عهٌ يانَ درنیارى! خریدى بَد، بٌ نن نشَن ندادى بَد

 :یکی از نبال نشستو ٍ بٌ حرفای خالٌ زنکیٌ خالٌ يام گَش دادم

نخیر دیگٌ این چیزا نالٌ قدیها بَد، نن نیخَام یکی يو سطح : (نگار)خالٌ کَچیکو
 .خَدم پیدا بشٌ کٌ بعدا بتَنٌ يهٌ جَرى درکو کنٌ

نن جای نانان بَدم االن تَرٍ عرٍس کردى بَدم بچٌ . خَبٌ خَبٌ: (نسرین)خالٌ بزرگو
نانان خیلی لیلی بٌ الالت نیذارى، ننَ نگینَ ٍقتی عرٍس کرد، نا ينَز . يو داشتی

 .عرٍسکانَنَ داشتیو

حاال بعدشو حَاست باشٌ تَ پرٍژى پیدا کردنٌ یٌ نرد يو : قری بٌ گردنش داد ٍ گفت
 .سطح خَدت نترشی، ٍاال نانان کَزى اندازى تَ ندارى

. يرجا یٌ دخترٍ گیر نیارن گیر نیدن بٌ عرٍس کردنش. دستی کالفٌ بٌ نَيام کشیدم
خیرى شدم کٌ داشت تَی گَشیش سیر  (دخترخالٌ نسرین)چشو چرخَندم ٍ بٌ بًارى

بٌ اطراف نگاى . عجیب رفتار نیکرد. بیشتر دقت کردم، رفتارش غیر عادی بَد. نیکرد
. نگاى تیزی بًو انداخت. بلند شدم برم جاش. نیکرد دٍبارى بٌ گَشیش نگاى نیکرد

 .حرکت کردم سهتش انا ينَزم يهَن کارشَ ادانٌ نیداد

 ؟!چرا اینجَری نیکنی! بًارى؟ خَبی -

 .چیزی نیست: خیلی ضایع نضطرب بَد
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 .بیا خَدت ببین: دٍبارى نگايی بٌ اطراف انداخت ٍ گَشیَ گرفتو سهتو

با تعجب اٍل نگايی بٌ صَرتش انداختو ٍ کنجکاٍ بٌ صفحٌ گَشیش نگاى کردم 
نَشتٌ بَد چندنفر بٌ طرز ٍحشتناکی شکنجٌ شدن ٍ بعد يو . یٌ خبرٍ نیخَند. داشت

 .جای خراش يا ٍ ضربٌ يای غیر نعهَلی رٍی بدنشَن بَد. دیگٌ نتَنستن حرف بزنن

براچی اینقدر . يهینٌ کٌ يی نیخَنی؟ فکر کردم چـی يست: لبانَ دادم جلَ ٍ گفتو
 ضایع بازی درنیاری آخٌ؟

شاید االن بنظرت سادى ٍ . يهچینو بی ايهیت نیست الینا: کالفٌ نگايو کرد ٍ گفت
 .نزخرف بیاد ٍلی باالخرى برات رٍشن نیشٌ

 الینا قَل نیدی ٍقتی رفتی تًران نَاظب خَدت باشی؟: دستانَ گرفت ٍ ادانٌ داد

 چرا انشب اینجَری شدی تَ؟ چی قرارى برام رٍشن بشٌ؟: خندیدنَ گفتو

ٌ ای بًو انداخت بًارى تَ چی نیدٍنی کٌ انقدر : با استرس ادانٌ دادم. نگاى کالف
 پریشَنی؟ چرا یًَ یاد تًران رفتنو افتادی؟ نگٌ قرارى اتفاقی بیفتٌ؟

 .االن کنجکاٍی نکن. بعدا يهٌ چیزٍ نیفًهی: پلکی زد ٍ رٍشَ برگردٍند

 !داری نگرانو نیکنی -

 .سری تکَن داد ٍ گَشیشَ گذاشت تَی جیبش

تنًا کسی کٌ . رفتار يهٌ فرق کردى. جدیدا يهٌ چی نشکَک شدى. بٌ رٍبرٍم خیرى شدم
بنظرم نریهانو خیلی فرق کردى چَن این . ایهان کٌ بکل فرق کردى. نحل خَدنٌ نداست

يفتٌ آخر يرٍقت ایهان بًو زنگ نیزد پیشش بَد، بعدم يی صداش نیَند کٌ حرف 
! نطهئن نیستو، ٍلی فکر نیکنو بعضی از حرفًای ایهان تکرار حرفًای اٍن بَد. نیزد

اگٌ بٌ ندا بگو کلی . شدیدا تَيو فضایی زدم. ٍلی ٍقتی از ایهان نیپرسیدم ننکر نیشد
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. يهٌ اینا بٌ کنار، يرنَقع یاد اٍن شب نیفتو تیرى پشتو یخ نیزنٌ. برام دست نیگیرى
قبل از اٍندن آقایَن سریع . صدا شدنو تَسط نانان باعخ شد از فکر ٍ خیال خارج شو

گَشیهَ چک کردم ٍ بٌ نحض پایین رفتنو، چشهام با . رفتو اتاقهَ لباسانَ عَض کردم
 :اٍند نزدیک. شرٍع شد. پَفی کشیدم. یٌ جفت چشو عسلی گرى خَرد

 .سالم دختردایی -

 .جدیدا بچٌ خَبی شدی باید بٌ عهٌ تبریک بگو! علیک سالم پسر عهٌ -

رفتاراشَ نهیتَنو فرانَش کنو ٍ این . ٍ خیلی سعی کردم جلَی پَزخندنَ بگیرم انا نشد
نهیدٍنو حس ! یک لحظٌ چشهاش یٌ حالتی شد. تیکٌ رٍ باید حتها بًش نینداختو

. نن انشب سکتٌ نکنو خیلیٌ! ٍای خدا. نیکنو بزرگتر شد یا نٌ اصال یٌ جَری شد
 !چرا يهٌ یٌ جَری شدن؟. ضربان قلبو از کنترلو خارج شدى بَد

نهیخَای بری . اتفاقا نانان دنبالٌ عرٍسش نیگشت: دستشَ تَی جیبش فرٍ کرد
 !پیشش؟ نیدٍنی کٌ دایی خیلـی ناراحت نیشٌ اگٌ ایندفٌ يو بخَای بپیچَنی؟

دٍبارى . خیلی آشغالی. خیلی رٍ با یٌ حالت نسخرى گفت. چشهانَ رٍی يو فشار دادم
 .تهام اٍن خاطرى لعنتیَ یادم آٍرد

 :با لرزشی کٌ بخاطر حرص ٍ ترس ٍ عصبانیت تَی صدام بَد، گفتو

 .بلٌ نیدٍنو -

نطهئنو عهٌ نهیدٍنست . پا تند کردم ٍ رفتو پیش عهٌ. ٍ با نفرت نگايهَ ازش گرفتو
با یادآٍری بالیی کٌ يهَن . یعنی يیچکس نهیدٍنست. چقدر پسرش پست ٍ ننفَرى

سرنَ . دفعٌ سرم آٍرد چشام پر اشک شد ٍلی سریع پسش زدم چَن رسیدم پیش عهٌ
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باربد ٍ دیدم کٌ از . بَسید ٍ کلی قربَن صدقو رفتَ نن دربرابر نحبتاش فقط لبخند زدم
 .نانانو يهٌ رٍ صدا زد ٍاسٌ شام. سعی کردم بًش نگاى نکنو. دٍر بًو پَزخند نیزد

ایشاال . تَ یٌ آشغالی. ازت نتنفرم. عَضی نکبت. صندالنَ درآٍردنَ پرت کردم زیر تخت
حسرت داشتنهَ بٌ دلت . نگٌ ازدٍاج با ننَ تَ خَاب ٍ رٍیايات ببینی. بری زیر تریلی

 .خَدنَ پرت کردم رٍ تخت. نیذارم حتی اگٌ الزم بشٌ کٌ خَدنَ بکشو

بیست . یٌ نیس کال از ندا داشتو. از ٍقتی آقایَن اٍندى بَدن بٌ گَشیو نگايو نکردم
 :بًش زنگیدم، جَاب داد. دقیقٌ پیش بَدى

 سالم الینا بانَ، چطَر نطَرین؟-

 .ننکٌ تَپـــٌ تَپو فقط کسی نیست کٌ قلو بدى -

 خب بگَ ببینو کی خَايریٌ ننَ اذیت کردى؟ -

 بنظرت کی نیتَنٌ ننَ اذیت کنٌ؟ -

 !باز باربد چیکار کردى؟.... خب اٍنهو -

تا بٌ حال بٌ این . چشاش خیلی ٍحشتناکن. ندا ٍاسٌ اٍلین بار انشب ازش ترسیدم -
 .تَجٌ نکردى بَدم

 ؟...خاک بٌ سرم نگٌ چیکارت کردى؟ نکنٌ دٍبارى نحلٌ اٍن دفعٌ -

بعدش گفت اگٌ بخَای بپیچَنی دایی . اٍند پیشو گفت کٌ عهٌ ننتظرنٌ... نٌ، نٌ -
بعد قبلش نن بًش تیکٌ انداختو چشهاش یٌ . خیلی ناراحت نیشٌ بعد بًو پَزخند زد

کالفٌ سرنَ تکَن . نهیدٍنو کل چشهاش بزرگ شد یا نردنک چشهاش. طَری شد
 !ندا بخدا درٍغ نهیگو: دادم
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 الینا ينَزم نیپرسو نطهئنی فیلهی یا عکسی ازت ندارى؟... نیدٍنو. نیدٍنو عزیزم -

. نطهئنو نن يیچَقت تَ فیلها یا عکسایی کٌ بخَاد بٌ دستٌ اٍن برسٌ نهیرم -
 !نگٌ؟...نگٌ؟

 نگٌ چی؟. نصف جَن شدم. ای درد -

درستٌ کٌ نن نقصر نبَدم، ٍلی بابام ننطق . بدنو یخ بست. نگٌ یَاشکی گرفتٌ باشٌ -
 ندا بدبخت نیشو نٌ؟. بی ننطق بَد

پس فردا کٌ نیریو تًران دیگٌ دستش بٌ تَ . نٌ دیٍَنٌ يیچ غلطی نهیتَنٌ بکنٌ -
. بًانٌ يای نختلف نیاریو. بعدشو نا فقط زبَنی قَل دادیو کٌ زٍد برنیگردیو. نهیرسٌ

 .نطهئن باش حاال حااليا از تًران برنهیگردیو

 !ندا عزیزم کار نداری ایهان پشتٌ خطٌ -

 .برٍ برٍ شبت بخیر خدافظی. چقدى آخٌ پرٍئٌ شاید تَ خَاب بَدی اصال. اٍف نٌ برٍ-

 . شبت ناز: لبخند زدم ٍ گفتو

 :انگشتو ٍ رٍی صفحٌ لغزٍندم

 الَ -

با یادآٍری دل . یٌ حس غریبی پیدا کردم. انگار با صداش تهام غهای دنیا اٍند تَ دلو
 .نگرٍنیش تا لحظٌ ی آخر بٌ خاطر حضَرى باربد اشک بٌ چشهام يجَم آٍرد

 الَ ایهان؟ خَبی؟ -

 چرا صدات اینجَریٌ؟. خَبو اگٌ تَ خَب باشی. سالم الینای خَدم -

 نگٌ صدام چجَریٌ؟ -
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 .سعی کردم بی سر ٍصدا دناغهَ بکشو باال ٍلی نَفق نشدم

داری گریٌ نیکنی؟ آرى؟ باربد عَضی اذیتت کردى نگٌ نٌ؟ جَابهَ بدى : صداش رفت باال
 !الینا زٍد باش ٍگرنٌ از گَشی رد نیشو نیام اٍنَرا

بین . يهٌ ی داد ٍ بیداد کردنش ٍ دل نگرٍنیش یٌ طرف، این جهلٌ آخرش یٌ طرف
 :گریٌ خندیدم

 .فقط دلو گرفتٌ يهین. چجَری نیخَای از گَشی رد شی آخٌ؟ نن خَبو نگران نباش -

 !نطهئنی کٌ فقط دلت گرفتٌ؟ صدات یٌ چیزى دیگٌ نیگٌ يا. یٌ جَری رد نیشو دیگٌ -

 بگَ ببینو االن چنتا خَشحالی کٌ نن پس فردا نیام تًران يَم؟. بیخیال. آرى نطهئنو -

الینا ٍقتی دارین نیاین خیلی نَاظب خَدتَن . اصال اندازى ندارى. تعداد ندارى کٌ -
 .باشین

از این بٌ بعد باید خیلی : بازم احساس کردم نریهان پیششٌ انا اٍن داشت ادانٌ نیداد
 !نراقب خَدتَن باشین کٌ خَنَادى ياتَن بیشتر ازین نگرانتَن نشن

 !چقدر عجیبٌ -

 چی عجیبٌ؟ -

نحال اینکٌ جدیدا نریهان يهیشٌ پیشتٌ ٍ يی تذکر نیدى کٌ نَاظب ... خیلی چیزا -
اینکٌ ! خَدنَن باشیو ٍ نن حس نیکنو تَ حرفاشَ تکرار نیکنی، ٍلی تَ انکار نیکنی

اینکٌ انشب حس کردم باربد چشاش . بًارى گفت تًران خیلی نَاظب خَدت باش
 .بزرگ ٍ کَچیک شد ٍ يزارتا چیزى دیگٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

73 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

زیاد فکرتَ : بعد از نکحی نسبتا طَالنی گفت. بٌ صدای نفسًای عهیقش گَش دادم
. خب دیگٌ زنگ زدم نزاحهت شدم. احتهاال تَ خیلی حساس شدی. درگیر این چیزا نکن

 .شبت بخیر. نیدٍنو کٌ حسابی خستٌ ای برٍ بخَاب عزیزم

 شبٌ تَيو بخیر خدافظ. باشٌ -

 .خداحافظت -

 .نطهئن باش باالخرى نیفًهو. بٌ گَشیٌ تَی دستو خیرى شدم. خیلی راحت پیچَند

******* 

بابا گفت نیرى ناشین . ساعت یک پرٍاز داشتیو. ساکو ٍ برداشتو ٍ از اتاق خارج شدم
 .چشهای نازش پرى اشک شدى بَد. رفتو طرفٌ نانان. رٍ رٍشن کنٌ

نانانو چرا گریٌ نیکنٌ؟ آخٌ نگٌ نیخَام برم بهیرم؟ فَقٌ فَقش سٌ : با لبخند گفتو
 !چقدر بزرگش کردینا. تازى آخر ير ترم نیام بًتَن سر نیزنو. چًارسال دیگٌ برنیگردم

دٍتا دختر بدٍن نرد تَ یٌ شًر . دلو برات شَر نیزنٌ: دستی زیر چشهش کشید ٍ گفت
 .نادر نیستی کٌ بفًهی چی نیگو. غریب

شبا درٍ حتها . خیلی باید نَاظب خَدتَن باشین: دستشَ رٍی شَنو گذاشت ٍ گفت
تا دیر . خریداتَنَ حتها رٍز بکنین. اصال نیهٌ شب بٌ يیچ دلیلی بیرٍن نرید. قفل کنین

تَلدم کسی دعَت کرد . صبح نیرید دانشگاى بعدم برنیگردین. ٍقتو کتابخَنٌ نهَنینا
 .گرگ زیادى نانان، خیلی حَاستَن باشٌ. شها دختر شًرستانی نحسَب نیشین! نریدا

چشو : بٌ تهَم دل نگرٍنیش یٌ لبخند عهیق زدم چشهانَ رٍی يو گذاشتو ٍ گفتو
سعی کردم . نحکو بغلو کرد ٍ دٍ طرفٌ صَرتهَ بَسید. نانانٌ دٍست داشتنیٌ خَدم

 .نخفی کنو انا یٌ چیزی تٌ دلو يشدار نیداد تًران اتفاقای نًهی درانتظارنٌ
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بابا بَقی بٌ نعنی سالم زد ٍ بايو راى . بیرٍن بَدن. جلَی خَنٌ ی ندا تَقف کردیو
نانانو يی بٌ بابام غر . نیو ساعت تا پرٍازنَن ٍقت داشتیو. افتادیو تا رسیدیو فرٍدگاى

 .نیزد کٌ چرا خَدنَن نهیبریهشَن

 .تًران يو اکنَن بٌ تحَیل بار نراجعٌ کنند-نسافران پرٍاز نشًد+

بازم سفارش ٍ . رفتو طرف بابا. يهشَن بٌ ردیف ایستادى بَدن ٍ ننَ ندا رٍبرٍشَن
الینای بابا خَدت نیدٍنی کٌ اٍلین بارى : نحکو در آغَشو گرفت ٍ گفت. بازم نصیحت

 .پشیهَنو نکنی بابا. داری ازنَن دٍر نیشی

 .چشو بابایی -

نحکو تَ بغلش فشردى . گریٌ نیکرد ٍ دٍبارى حرفًای بابا رٍ تکرار کرد. رفتو طرفٌ نانان
با ارشیا داداش کَچَلَنو خدافظی کردم ٍ . تهام صَرتهَ بـ ـَسٌ بارٍن کرد. شدم

با خالٌ نرگس ٍ . اٍنو تحت تاجیر سفارشای نانان ٍ بابا کلی سفارش کرد. بغلش کردم
 ! خدافظ سیب زنینی: رسیدم بٌ نیها، گفتو. شَيرشو خدافظی کردم

بٌ آقا : ابرٍشَ انداخت باال ٍ اشارى بٌ نانان ٍ بابام کٌ سرگرم صحبت بَدن کرد ٍ گفت
 .ایهان سالم برسَن

 .باشٌ: اخهی کردم ٍ گفتو

 .بیا بریو دیگٌ: ندا دستهَ کشید ٍ گفت

نیو ساعت بعد . براشَن دست تکَن دادیو ٍ دٍشادٍشٌ يو بٌ طرف تحَیل بار رفتیو
 .تَی يَاپیها بَدیو

 .خیلی ناراحتو الینا: سرشَ کٌ تکیٌ داد بَد بٌ صندلی، چرخَند طرفو ٍ گفت
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ترس، نگرانی، دلشَرى ، . یٌ عالهٌ حسٌ نتناقض دارم. ننو: نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو
 .ناراحتی ٍ آخرشو خَشحالی

 .انیدٍارم نحل يهیشٌ نَفق باشیو -

 :با دستٌ راستو دستشَ گرفتهَ گفتو

 .پیش بٌ سَی آیندى رٍشن-

 .پرٍاز نشًد بٌ نقصد تًران يو اکنَن فرٍدگاى نشًد را ترک کرد+

****** 

ٍقتی ساعت رسیدنهَن رٍ بٌ ایهان گفتو خیلی ناراحت شد ٍ گفت یٌ قرارى کاری فَق 
بٌ يهین خاطر با تاکسی فرٍدگاى تا . العادى نًو دارى ٍ اصال نهیتَنٌ خَدشَ برسَنٌ

رفتیو طرفٌ آسانسَر، . کرایٌ رٍ حساب کردم ٍ ندا درٍ باز کرد. خَنٌ جدیدنَن رفتیو
بٌ نحض باز شدن در، یٌ پسرى فَق العادى . چند جانیٌ بعد، در باز شد. دکهشَ زدم

چشانًای آبی . خَش پَش، با قیافٌ جالب کٌ بیشتر بٌ غربی يا نیزد، خارج شد
تَی نگاى اٍل عالی . سرتا پا سرنٌ ای تیپ زدى بَد. رٍشنش، تنًا چیزی بَد کٌ دیدم

با تعجب بٌ ندا نگاى کردم، اٍن . یٌ نگاى سرسری بًهَن انداخت ٍ سریع خارج شد. بَد
. ساک رٍ يهراى خَدم کشیدم ٍ بايو ٍارد آسانسَر شدیو. يو نحل نن شَکٌ شدى بَد

. برگشت طرفهَن، اٍل بٌ ندا نگاى انداخت، بعد بٌ نن. دیدم کٌ يهَن پسرى ایستاد
دٍبارى . باال تا پایین نگايو کرد. نردک باباقَریٌ يیز. اصال از ندل نگايش خَشو نیَند
حس کردم یٌ لحظٌ فقط یٌ لحظٌ رنگ چشهاش . از پایین بٌ باال تا رسید بٌ چشهام

 :گفت. رٍشن شد انا ندتش خیلی کَتاى بَد

 شها ساکن جدید يستید؟-
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بو صداش فَق العادى گیرا . صداش از خَدش نحشر تر بَد. ٍ براتَن بگو از صداش
 .بَد

 .بٌ جنابعالی چٌ نربَط: ندا با حرص جَاب داد

قبل از اینکٌ در بستٌ بشٌ، دیدم کٌ بٌ . بعد يو دکهٌ آسانسَر رٍ فشرد ٍ در بستٌ شد
شاید يو . زٍر خَدشَ نگٌ داشتٌ بَد کٌ نخندى اینَ از فشار لباش رٍی يو فًهیدم

 !عصبانی شدى بَد

 اٍی الینا حَاست با ننٌ؟ رفتی تَی يپرٍت؟ -

 !يا؟ آرى حَاسو با تَئٌ -

 خَب تکرار کن ببینو چی گفتو؟ -

 .گَش ندادم دٍبارى بگَ! نچ نیگیری... خَب حاال -

 .نیگو حس خَبی بٌ این یارٍ ندارم -

 .ننو: تَی آینٌ آسانسَر بٌ خَدم نگايی انداختو ٍ گفتو

 .خدا بخیر کنٌ -

صدای چرخًای چهدٍن تَی فضای ساکت . در آسانسَر باز شد ٍ ازش خارج شدیو
تصهیو گرفتیو . درٍ باز کردیو ٍ تَی اتاق يانَن نستقر شدیو. سالن، خیلی جالب بَد

 .نايار رٍ تَی يَاپیها خَردى بَدیو. اٍل یٌ استراحت بکنیو بعدش بریو خرید

. یک بار دیگٌ از تَی آینٌ نگايی بٌ خَدم انداختو. شالهَ برداشتو ٍ نانتَنَ درآٍردم
تازى خَابو بردى بَد، کٌ حس کردم یٌ . رٍی تخت طاق باز دراز کشیدم ٍ چشهانَ بستو

قدرت اینَ نداشتو کٌ بٌ ندا بگو پاشٌ . راى نفسو بند اٍند. چیزى سنگین ابراز احساسات
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ندا کی انقدر سنگین شدى بَد؟ سعی . ٍزنش اندازى دٍ تن بَد! يیکلشَ از رٍم جهع کنٌ
. کردم چشانَ باز کنو ٍلی نهیتَنستو، خَاستو جیغ بزنو ٍلی صدایی ازم در نهیَند

آخٌ ندا . یک لحظٌ شک کردم کٌ ندا باشٌ. گرنو شدى بَد ٍ ضربان قلبو اٍج گرفتٌ بَد
يهچنان سعی داشتو ! ٍقتی احساساتش يو فَران کنٌ انقدر ٍحشی ٍ سنگین نیست

بعد . سعی کردم دٍر ٍ اطرافو رٍ ببینو. جیغ بزنو ٍلی صدایی نالٌ نانند ازم خارج نیشد
یٌ چیز داغ ٍ سیاى رٍ گَشٌ ی ! از کلی تالش تَنستو ببینو، اٍن يو با چشهای بستٌ

صدای قلبو کر کنندى . با چیزی کٌ فکر کردم، نَ بٌ تنو سیخ شد. چپٌ تختو حس کردم
احساس . نزدیک بَد سکتٌ کنو. حتی ضربانش رٍ رٍی تخت حس نیکردم. شدى بَد

سعی کردم آیٌ . نانانی یادم دادى بَد. یادم اٍند باید چیکار کنو. خفگی شدیدی داشتو
. کالفٌ شدى بَدم. الکرسی رٍ بٌ یاد بیارم ٍ بخَنو ٍلی با سَرى حهد قاطی کردى بَدم

دیگٌ . ذينو رٍ نتهرکز کردم ٍ شرٍع کردم بٌ آیٌ الکرسی خَندن. نطهئنو کٌ کارم تهَنٌ
چشانَ با شدت باز کردم ٍ بٌ ندا کٌ با ترس . داشتو خَب نیشدم کٌ یکی بزٍر نشَندم
نَيای . عرق سردی بٌ تنو نشستٌ بَد. بًو نگاى نیکرد با چشهای گرد، خیرى شدم

 .چسبیدى بٌ صَرتو رٍ کنار زدم

خَبی الینا؟ سکتٌ کردم چرا بیدار نهیشدی؟ ٍاسٌ چی نالٌ نیکردی؟ : با ترس گفت
االن ... کابَس نیدیدی؟ يرچی صدات نیزدم جَاب نهیدادی نجبَر شدم بنشَنهت

 !خَبی؟

آرى ...آ: حقیقتا داشتو نیهردم ٍلی سعی کردم نگرانش نکنو، لبخند نصنَعی زدم
 !نگران نباش... خَبو

 .فکر کنو نطهئن شد کٌ خَبو

. پاشَ دست ٍ صَرتتَ آب بزن بریو خرید ٍ تفریح. ٍای نردم از ترس. خب خدارٍشکر -
 .حس نیکنو فضای خَنٌ خفست
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 .تازى يیچی خَردنی يو تَی خَنٌ نداریو: ادانٌ داد. بلند شد ٍ پنجرى رٍ باز کرد

نشت رٍ پر از . بٌ صَرت رنگ پریدى ام نگاى کردم. سرنَ تکَن دادم ٍ رفتو تَی تَالت
حرف يای بًارى، حرف يای . بٌ چشهًام خیرى شدم. آب کردم ٍ بٌ صَرتو پاشیدم

از . ایهان، اتفاق اٍنشب، صَرت باربد ٍ آخر، چشهای اٍن پسر تَی ذينو رژى نیرفت
 .تَالت خارج شدم

بیا چایی دم کردم بخَر تا بریو عشق : سینی تَی دستش رٍ گذاشت رٍی عسلی ٍ گفت
 .ٍ حال

یعنی بد نیست نزخرفٌ چَن . بدیش اینٌ کٌ ناشین نداریو: لیَان رٍ برداشت ٍ نشست
 .خیلی جايا نهیتَنیو بریو

. فعال کٌ نٌ نن گَايینانٌ دارم نٌ تَ: خو شدم ٍ لیَانهَ برداشتو، در يهَن حین گفتو
 .باید اینو یٌ گَشٌ از برنانٌ يانَن جا بدیو تا راضی بشن برانَن ناشین بخرن

 چایی رٍ از کجا آٍردی؟: لیَان رٍ باال گرفتو ٍ گفتو. ٍ چاییهَ سر کشیدم

 .تَی یکی از کابینتا بَد. تَی ٍسایلَ گشتو -

پاشَ حاضر : لیَان ٍ تَی سینی برگردٍندم ٍ گفتو. دلو نیخَاست زٍدتر از خَنٌ فرار کنو
 .شَ بریو

تیپهَ با شال صَرتی چرکی ٍ با . نانتَی سرنٌ ای ٍ شلَار لی تنگ ٍتیرى ای پَشیدم
صَرتو خیلی ضایع از غَغای درٍنو . کیف ٍکفش کالباسیو کانل کردم ٍ رفتو جلَی آینٌ

برای اینکٌ خیلی ناست نباشو، یٌ رژگَنٌ آجری بٌ گَنٌ يام زدم ٍ یٌ نداد . خبر نیداد
بٌ تیپش نگاى . ندا رٍی راحتی نشستٌ بَد. تَی چشام کشیدم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو
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طبق نعهَل سرش تَی گَشیش بَد ٍ ! نحل يهیشٌ تیرى. کردم خاکستری ٍ سرنٌ ای
 .نشغَل با بازی نحبَبش

 !بخدا بازی فرار نهیکنٌ. پاشَ بریو دیگٌ: بلند گفتو

. خیلی خَب بریو. اى ترسیدم: گفت. ترسیدى نگايو کرد ٍ دستشَ گذاشت رٍ قلبش
 .ایش دادٍ فریادت چیٌ

 .انرٍز تَ ننَ نیکشی آخر: با اخو نگايو کرد ٍ گفت

سر خَشانٌ داشتیو پیادى نیرفتیو ٍ . جَابٌ خندم یٌ زيرنار بَد. بًش خندیدم
 .انگار نٌ انگار کٌ يهین نیو ساعت پیش داشتو نیهردم. نیخندیدیو

بابا بَد، بعد از اینکٌ نطهئن شد رسیدیو ٍ . تقریبا سر کَچٌ بَدیو کٌ گَشیو زنگ خَرد
حالهَن خَبٌ، با نانان صحبت کردم ٍ خیالش رٍ راحت کردم کٌ يهٌ چی تحت کنترلٌ 

 .ينَز یٌ قدم برنداشتٌ بَدم کٌ دٍبارى گَشیو زنگ خَرد. ٍ خدافظی کردم

 .کیٌ؟ نگَ ایهانٌ کٌ خرخرتَ نیجَم: ندا نشکَک برگشت طرفو

 :ابرٍيانَ انداختو باال ٍ گفتو. لبخند دندٍن نهایی زدم

 .اتفاقا ایهانٌ -

 :ٍ قبل از انجام ٍاکنشی از طرفش جَاب دادم

 نسافريای نا رسیدن بٌ سالنتی؟. سالم خانو: صدای شادش تَی گَشو پیچید

حالشَنو عالیٌ ازین . بلٌ آقای نحترم رسیدن: صدانَ عَض کردم ٍ با لحن خشکی گفتو
 !حاال احیانا شها خَبین؟ حالَ احَالتَن چطَرى؟. بًتر نهیشٌ
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بخدا نهیشد از جلسٌ . باشٌ حاال انقدر شرنندم نکن دیگٌ: خندى نردانٌ ای کرد ٍ گفت
نعاٍن شرکت نهیذاشت . بگذرم، خَدت نیدٍنی چقد برام نًو بَد کٌ بیام دنبالت

 حاال بٌ سالنت رسیدین؟ چیکار نیکنین؟. نیگفت کٌ خیلی نًهٌ ٍ ِالٌ ٍِبلٌ

تا اٍندم دين باز کنو، یٌ نَتَر با بی شعَریٌ تهام ٍ نًایت سرعت ٍ سرصدا از کنارنَن 
 .رد شد

چرا صبر . بیرٍنین؟ چرا رفتید بیرٍن؟ اٍنو تنًا: (!)یٌ نرتبٌ شرٍع کرد بٌ عربدى کشی
نکردی بیام دنبالت؟ دٍتا دختر تنًا پاشدین رفتین بیرٍن اٍنو نزدیک غرٍب؟ االن 

 کجایین؟

ندا يو ندام کلهٌ يای . ٍ چشهای نن، ير لحظٌ با داد ٍ فریاد ایهان گشاد تر نیشد
چیٌ ٍ چیشدى رٍ تکرار نیکرد؛ انا نن انقدر تَی شَک بَدم کٌ نهی تَنستو جَابشَ 

 .بدم

 پرسیدم کجایین؟: دٍبارى با صدای بلند گفت

 .سر کَچٌ: با بًت گفتو

 .االن نیام -

 .ٍ قطع کرد

االن دٍبارى بااٍن دٍستٌ . زير نارٍ سرکَچٌ: ندا حرصی دستش رٍ تَی يَا تکَن داد
 ...اى نگاى کن چجَری رٍز اٍلهَن تَی تًرانَ کَفتهَن کردی. نکبتش نیاد

 !اصال نگٌ ایهان نیدٍنٌ سر کَچٌ کجاس؟: نتعجب گفتو

 .عٌ راس نیگیا، آخجَن: نکحی کرد ٍ خَشحال بًو خیرى شد
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 .ٍای بٌ حالت اگٌ گَشیت زنگ بزنٌ جَاب بدیا: انگشتش رٍ بٌ طرفو گرفت ٍ گفت

خدارٍ شکر جَن سالو بدر . زٍد باش بریو: کیفشَ رٍی دٍشش نرتب کرد ٍ راى افتاد
 .یٌ برنانٌ شیک ٍ نجلسی طراحی کردم تا شب حالشَ ببریو. بردیو

. پنج دقیقٌ نشد داشتیو نیرفتیو کٌ ناشینی کنارنَن بَق زد. ٍ بٌ رايهَن ادانٌ دادیو
حاال چٌ خاکی تَی سرنَن بریزیو؟ تَی این کَچٌ ی خلَت؟ نگايی از رٍی حرص ! آى

پسرى ی عَضی، يی بَق نیزد ٍ تیکٌ . دستهَ کشید ٍ بٌ سرعت راى افتا . بٌ ندا کردم
حتی با اینکٌ نیدٍنستو . یٌ لحظٌ از تٌ دلو خَاستو کاش ایهان برسٌ. نیپرٍند

انقدر سرخَشٌ ! آقای نارٍ باش. آدرسهَنَ ندارى ٍ جزء نحاالت بَد بتَنٌ پیدانَن کنٌ
نیترسیدم از تنًا بَدنهَن ٍ تهام ! نهیپرسٌ کدٍم کَچٌ، فقط اعالم ٍجَد نیکنٌ
. با صدای بلندى بَق، نتعجب برگشتو. سفارشای نانان ٍ بابا تَی سرم رژى نیرفت

با اخو يای در يو دستشَ . پشت ناشین این نردکٌ عَضی، فرشتٌ ی نجاتو بَد
نریهان کنارش نشستٌ بَد ٍ دستش رٍ بٌ لبٌ پنجرى . گذاشتٌ بَد رٍی بَق ٍ ٍل نهیکرد

تحقق این چیزى غیر نهکن انقدر برام خَشحال . تیکٌ دادى بَد ٍ با نَياش بازی نیکرد
نردک عَضیٌ . کنندى بَد کٌ نفًهیدم کی دستٌ ندا رٍ کشیدم ٍ رفتو طرف ناشینشَن

ایهان از ناشین پیادى . ٍقتی دید رفتیو پیش ایهان اینا، گازشَ گرفت ٍ رفت (!)نذکَر
سعی کردم . شد ٍ عینکشَ عصبی از رٍی چشهش برداشت ٍ دلخَر بًو خیرى شد

نن چهیدٍنستو از شانس خَبهَن نیخَان نزاحههَن بشن . خَدنَ بزنو بٌ بیخیالی
 .ندا يو سَار شد ٍ با حرص درٍ بست. شَنٌ ای باال انداختو ٍ رفتو عقب نشستو! خب

 .علیک سالم خانَنا: نریهان گفت

 :ندا عصبی گفت. ایهان سَار شد. آرٍم سالم کردیو

ببخشیدا ٍلی نیخَاستو بدٍنو نگٌ شها آدرس نارٍ داشتین کٌ نحل عقاب باالی  -
 سرنَن ظاير شدین؟ یا اینکٌ نَکلی چیزی دارین ٍ اسرارى غیب براتَن آشکارى؟
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 :با اینکٌ طرف حسابش ایهان بَد ٍلی نریهان بٌ جاش جَاب داد

 خیلی دٍست داشتی سَار نیشدی یا پسرى نیبردت یٌ بالی باکالس سرت نیاٍرد نٌ؟ -

 :ندا با عصبانیت گفت

 یادت ندادن نحل قاشق نشستٌ نپری ٍسط حرف آدم؟. با تَ حرف نزدم -

 چرا اتفاقا یاد دادن ٍلی نگٌ تَ آدنی؟ -

 ...خیلی بیـــ -

 .اى بسٌ بچٌ يا، دٍبارى شرٍع نکنین: ایهان

 .آرى آدرستَنَ داشتو: کهربندشَ بست ٍ گفت

 .بخدا نن آدرس ندادم: گارد گرفتو ٍگفتو. ندا برگشت با عصبانیت نگايو کرد

 :گفت. با تعجب ٍ طلبکار برگشت طرف ایهان

 !ٍاقعا کٌ دیگٌ از تَ بعیدى -

 چی از نن بعیدى؟ -

 .ٍ با تعجب از تَ آینٌ بٌ نن بعد بٌ ندا نگاى کرد

خب تَ کٌ جلسٌ نًو داشتی چطَر ٍقت کردی نا رٍ تعقیب کنی؟ نــٌ چرا تَ تعقیب  -
 .کنی

 !باید حدس نیزدم از کجا آب نیخَرى! آيا: یٌ نکخ کَتاى کرد ٍ ادانٌ داد

 !دخترک نغز فندقی: نریهان بلند زد زیر خندى ٍ گفت ٍ آرٍم زنزنٌ کرد
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نخصَصا کٌ چرت ٍ پرتاش نربَط . ندا يرٍقت عصبی نیشد چرت ٍ پرت زیاد نیگفت
 !بٌ یک دخترى یک سالٌ بَد نٌ یک دخترى يیجدى سالٌ

نهیدٍنو باید بگو . نٌ نن، نٌ کسٌ دیگٌ ای تعقیبتَن نکردى: ایهان لبخندی زد ٍ گفت
 .خَشبختانٌ یا بدبختانٌ، ٍلی بايو يهسایٌ دراٍندیو

پس بگَ اٍن ساختهَن شش طبقٌ ی نزدیک دانشگاى . ای ٍای دیگٌ از این بدتر نهیشد
پس عالٍى بٌ يو دانشکدى بَدن، يهسایٌ يو . يهَن آپارتهانیٌ کٌ نا يو تَش يستیو

انقدر عصبانی بَد کٌ . ندا دلش نیخَاست کلٌ ی ننٌ بدبختَ بکنٌ. از آب دراٍندیو
دیگٌ يهیشٌ ٍر دلٌ . بٌ بٌ چٌ عالی: با صدای کنترل شدى ای گفت. بغض کردى بَد

 .يهیو

از . ننو سرم رٍ تکیٌ دادم ٍ چشانَ بستو. بعدم با حرص تکیٌ داد ٍ بٌ بیرٍن خیرى شد
 .بٌ قَل ندا دیگٌ يهش ٍر دلٌ يهیو. این بًتر نهیشد

برای شهايا نحل بیابَنیٌ کٌ اطرافش پر . اینجا تًرانٌ: صدای نریهان سکَت رٍ شکست
 .باید حَاستَن رٍ جهع کنین کٌ تَسط گرگا دریدى نشید. از گرگٌ

 !نگرانیاتَ ببر ٍاسٌ عهت: ندا زیر لب گفت

 .عهٌ ندارم: نریهان چرخید سهت پنجرى ٍ گفت

 .برای خالت: دين کجی کرد ٍ آرٍم تر گفت

نا تَی نشًد انقدر دٍر نیزدیو بايو، . لبخند زیر پَستی ای زدم ٍ دٍبارى چشهانَ بستو
. دستانَ گرى زدم ٍ یاد عصر افتادم! اینجا یکو آنرنالٌ. يیچ ٍقت این اتفاق نیفتادى بَد

نهیدٍنو از کی تا حاال انقدر خَددار . با فکر کردن بًش يو ترس بٌ دلو چنگ نینداخت
دلو راضی ! انا بٌ ایهان رٍ نهیدٍنو چرا! دلیل نگفتنو بٌ ندا کٌ ٍاضحٌ. شدى بَدم
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اینکٌ بخَایو يهش با . تازى این خَدش یٌ بدبختی تازى ست. نهیشٌ کٌ بًش بگو
دیگٌ از این بًتر . کٌ یکی از یکی ترسَترى. اٍنو دٍتا دختر. ترس تَی خَنٌ بهَنیو

. باید حَاسو رٍ جهع کنو کٌ ندا نفًهٌ! نکنٌ ربطی بٌ حرفای بًارى داشتٌ باشٌ. نهیشٌ
داشت خَابو . چشهام گرم شدى بَد. خستگیٌ زیاد بًو حَصلٌ فکر کردن بیشتر نهیداد
جای خَش آب ٍ . کانال شب شدى بَد. نیبرد کٌ با رسیدیو گفتن ایهان چشانَ باز کردم

پیادى شدم . کار سختی نبَد حدس زدنٌ این کٌ فرحزاد باشیو. يَایی بَد ٍ البتٌ سرسبز
ندا انگار کال فرانَش کردى بَد، چَن ٍاقعا خَشحال بَد ٍ . ٍ بٌ بدنو کش ٍ قَسی دادم

قدم زنَن رفتیو . عزیزم، يهیشٌ زٍد خَشحال نیشٌ. این از برق چشهاش نعلَم بَد
با تعجب بٌ بچٌ يا نگاى . بٌ ساعت نگاى کردم يشت بَد. سهت یٌ تخت ٍ نشستیو

 .کردم

 چیزی شدى؟: نریهان اٍلین نفری بَد کٌ نتَجٌ شد، پرسید

 نگٌ چند ساعت تَ راى بَدیو کٌ شد يشت؟: گیج گفتو

 .چًار ساعت: ایهان

 چرا اینًهٌ؟ -

 . ساعتٌ تَ ترافیک گیر کردیو4چَن جنابعالی خَاب بَدین ٍ نفًهیدین : ندا

 !نن خَاب نبَدم: با چشهای گرد نگايش کردم ٍ گفتو

. زير نار بٌ چی نیخندین؟ نن خَاب نبَدم، نن داشتو فکر نیکردم. يهشَن خندیدن
 .تازى این آخری داشت خَابو نیبرد

 !نیگو نن خَاب نبَدم: کالفٌ بین خندى يای نسخرشَن گفتو
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تازى . يرچی صدات زدم نفًهیدی. خَبی؟ نحل خرس خَاب بَدی: ندا با خندى گفت
 .اینًهٌ ناشین تکَن خَرد بازم بیدار نشدی

 .ٍلی نن خَاب نبَدم، فقط داشتو فکر نیکردم -

 :نریهان ٍایهان با شک نگايو نیکردن ٍلی ندا بٌ نسخرى گفت

 !یادم نهیاد انقدر خپل بَدى باشی -

 نطهئنی بیدار بَدی؟: ایهان نا نطهئن گفت

 .آرى تازى داشت خَابو نیبرد کٌ گفتی رسیدیو: سرنَ با اطهینان تکَن دادم ٍ گفتو

 !ٍلی يرچی ندا صدات کرد جَاب ندادی؟ یعنی نهیشنیدی: نریهان جَاب داد

! ای بابا. ندا با تعجب ٍ ایهان با نگرانی ٍ نریهان با کنجکاٍی داشتن نگايو نیکردن
یعنی اصال تا االن . ٍلی نفًهیدم کٌ ندا صدام بزنٌ. چخبرى اینجا؟ نن نطهئنو بیدار بَدم

فکرم . برای نن فقط یک ربع تا رسیدنهَن طَل کشید. نفًهیدم زنان چطَری گذشتٌ
نشکَک بٌ رفتارشَن نگاى . ایهان با نگرانی بٌ نریهان نگاى نیکرد. رٍ بٌ زبَن آٍردم

 .نیکردم کٌ خیلی ضایع نگران بَدن

 چی چی؟ ُبِر زنانی یعنی چی؟. ُبر زنانی: سرشَ بٌ نعنی چیزی نیست تکَن دادٍ گفت

 ُبر زنانی یعنی چی؟: ندا

چیزی : نریهان نگاى چپی بًش انداخت ٍدينشَ باز کرد جَاب بدى، کٌ ایهان گفت
 .سفارشاتَنَ بدین شام بخَریو. نیست

با اینکٌ ذينو خیلی درگیر بَد سعی کردم جَ ٍ عَض کنو ٍبٌ خاطر يهین دلیلٌ 
 .نسخرى، یٌ غذای نزخرف انتخاب کردم
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 .نن َآش دٍغ نیخَرم ٍ يهٌ باید نطیع نظر نن باشن ٍالسالم -

ندا دينشَ کج . دست بٌ سینٌ نگايشَن کردم. ننَ رٍ گذاشتو رٍی تخت ٍ تکیٌ دادم
 .کرد

 !غذای دیگٌ ای تَی ننَ نبَد یا غذا قحطیٌ: ندا

 اصال بلدی چجَری باید بخَریهش؟: ایهان

 غذای نخصَص سرآشپزى؟: نریهان

ایهان سفارشَ گفت ٍ یٌ ربع بعد . رٍ بٌ يهشَن با لبخند سرنَ بٌ نعنی آرى تکَن دادم
. يهٌ با قیافٌ يای دريو بٌ غذا نگاى نیکردیو. کاش کٌ نخالفت نیکردن. غذا رٍ آٍردن
با چندش . انشب از گشنگی خَايیو نرد. خاک تَ نخو با این انتخابو. افتضاح بَد

صددرصد اٍنا . سفیدى سفید بَد با تیکٌ يای سبز. بدم نیاد نگايش کنو. نگايهَ گرفتو
خَب یکو ! عجب آشپز بی سلیقٌ. ٍلی ظايرش خیلی چندشناک بَد. سبزی بَد

 .خیرى بٌ کاسٌ يای آش بَدیو. تزئینش نیکردی

 .چقد بی رٍحٌ: ندا

 اٍن تیکٌ يای سبز چیٌ تَش؟... آرى: نریهان

 .سبزیٌ: نن

 چجَری باید خَردش؟: ایهان

 اصال تَ نیتَنی بخَریش کٌ يی سَال نیکنی؟: نریهان

 .خاک تَ سرت کنو با انتخابت. فکر کنو باید تلیت کنیو: ندا

 ...بدم نیاد نگايش کنو: نن
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 .تز خَدتٌ، باید بخَریش: ایهان

 .تا حاال غذای سرآشپز بٌ این يیجان انگیزی ندیدى بَدم: نریهان

 نظرتَن چیٌ نیهرٍ بخَریو ؟: نن

 ! ساعت الکی تَ ترافیک بَدیو؟4: ندا

 اینا کاسٌ ای چند شد؟: نریهان

 . تَنن60يهش با يو : ایهان

 ..چی؟ نگٌ چخبرى؟ غذای بٌ این چندشی ٍٍیی: نن

ننکٌ لب بٌ اینا . خسارتشَ خَدى سفارش ديندى پرداخت نیکنٌ. پاشین بریو: ندا
 .نهیزنو

از لبٌ تخت پریدم پایین ٍ بٌ طرف . لبخندى نسخرى ای زدم ٍ حرفشَ تایید کردم
 .ایهان پشت سرم اٍند. صندٍق رفتو تا حساب کنو

 ٍاقعا نیخَای بری حساب کنی؟ -

خیر سرم اٍندم فضا رٍ عَض کنو، . آرى دیگٌ خسارت زدم: برگشتو نگايش کردم ٍ گفتو
 .بدتر شد. غذا رٍ عَض کردم

یٌ زنٌ ایرٍنی باید : دستاشَ تَی جیبش فرٍ کرد ٍ يهَنطَر کٌ يهرايو نیَند گفت
خَدتو سرزنش . بدٍنٌ ٍقتی با یٌ نردى ایرٍنی نیاد بیرٍن نباید دست تَی جیبش کنٌ

 .االنو برٍ تَی ناشین تا بیام. اتفاقا نن رٍحیو عَض شد. نکن

 .حاال کٌ نصف رايَ اٍندم نیام بايات دیگٌ: لبخند صدا داری زدم ٍ گفتو

 .باشٌ، کیٌ کٌ بدش بیاد: شَنٌ ای باال اندخت
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فاصلٌ نسبتا زیادی با . ٍ ير دٍنَن با لبخند بٌ رايهَن بٌ طرف صندٍق ادانٌ دادیو
سرم پایین بَد ٍ داشتو بٌ رايو ادانٌ نیدادم کٌ، حس کردم یکی در . صندٍق نداشتیو

 ...بِر زنانی: گَشو گفت

ٍلی نن خیلی . ایهان داشت حساب نیکرد. با ترس برگشتو ٍ دٍر ٍاطرافو رٍ نگاى کردم
ازش : از سهت راستو دٍبارى یکی آرٍم گفت. دٍرتر ازش اینجا گیر ترسو افتادى بَدم

فرار ٍ بر قرار . دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو. با ترس دٍبارى برگشتو انا چیزی نبَد. دٍرشَ
 .ترجیح دادم ٍ تا نزدیکی ناشین دٍییدم

يرچی ایهان دلیل کارم رٍ پرسید بًش جَاب ندادم ٍ ٍانهَد کردم کٌ نسخرى بازی 
بٌ عبارتی داشتیو نی نردیو از . تَ ناشین نَبتی شکهانَن قارٍ قَر نیکرد. درآٍردم
بجَنٌ خَدم . تا باالخرى نریهان از یٌ سَپری چًارتا ساندٍیچ گرفت ٍ خَردیو. گرسنگی

بعد از گفتن . از اٍلشو باید ساندٍیچ نیخَردیو. يهَن ساندٍیچا بیشتر بًو چسبید
شب خَبی بَد ٍبٌ نظر نن خیلی . این حرف يرکدٍنشَن یٌ بچٌ پررٍ نحارم کردن

 .خَش گذشت، بٌ استحناء اٍن اتفاقاتی کٌ سر ازشَن درنهیارم

بلٌ ير طبقٌ دٍ ٍاحد دارى ٍ از قرارى ! نریهان زد طبقٌ چًار. با يو رفیتو تَی آسانسَر
جلَی در با يو خدافظی کردیو ٍ ٍارد ٍاحدانَن . نعلَم يهسایٌ رٍبرٍیی دراٍندیو

 .قبل از اینکٌ در ٍ ببندم با ایهان چشو تَ چشو شدم. شدیو ٍ درٍ بستیو

****** 

. یٌ باغ بَد یٌ نیز گرد ٍسط باغ بَد ٍیک گرٍى دٍرش بَدن. داشتو خَاب نیدیدم
نن خیلی ازشَن دٍر بَدم انا صدای جرٍ بححشَن . انگار داشتن بايو بحخ نیکردن

انقدر فریاد کشیدن کٌ از آتش خشو . صداياشَن تبدیل بٌ داد شد. خیلی نزدیکو بَد
تَی شَک خاکسترایی بَدم کٌ . خَدشَن، يهٌ خاکستر شدن ٍ تَی يَا پخش شدن

از کنارم با سَز بدی نیگذشت، کٌ یکًَ تهام باغ آتیش گرفت ٍ تَی چند جانیٌ باغ 
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حرکاتو . دٍر خَدم چرخیدم. داشتو نیسَختو. گرنو شدى بَد. تبدیل شد بٌ یک بیابَن
پشت سرم . انقدر چرخیدم کٌ سرگیجٌ شدید باعخ شد بایستو. دست خَدم نبَد

 تَ اینجا چیکار نیکنی؟: صدایٌ بو ترسناکی گفت

دلو نیخَاست یکی بیدارم کنٌ یا جیغ بزنو ٍلی حس نیکردم . با ترس برگشتو طرفش
چشهاش بیضی . نهیتَنستو حرف بزنو. حس نیکردم دينو از خاک پر شدى. خفٌ شدم

سعی . دينٌ بیضی ٍ گشادی داشت. عهَدی بَد ٍ رگًای اطراف چشهاش خَنی بَد
. بٌ پاياش نگاى کردم، ُسو بَد. کردم بٌ پاياش فکر نکنو ٍلی حرکاتو دست خَدم نبَد

: اٍند نزدیکو، گفت. نفس نفس زنان بٌ صَرتش نگاى کردم. دلو نیخاست جیغ بزنو
 !اٍندنت طرف نا نساٍیٌ با بَدنٌ يهیشت با نا، نعانلٌ ی خَبیٌ. ازشَن دٍرشَ

حَاست باشٌ اشتباى نکنی : نشد دٍبارى گفت. اٍلین زٍر ٍ زدم. دلو نیخَاست جیغ بزنو
 .یک اشتباى تَ ٍ اطرافیانت رٍ بٌ تباى نیکشَنٌ

 .ٍ نزدیکو شد

دستش چند نیلیهتری صَرتو بَد . نیخَاست دستشَ بٌ صَرتو بزنٌ. دستشَ آٍرد باال
ٍلی در حقیقت تَی خَاب ٍ بیداری بَدم ٍ اتفاق عصر . کٌ حس کردم بیدار شدم
بسو اهلل الرحهن الرحیهی گفتو ٍ شرٍع کردم بٌ خَندن آیٌ . دٍبارى برام تکرار شدى بَد

. حس نیکردم دیگٌ نهیتَنو نفس بکشو. ٍلی با ير آیٌ ٍزنش بیشتر نیشد. الکرسی
سعی کردم . دیگٌ ندا خَاب بَد ٍ نبَد کٌ بیدارم کنٌ. ایندفعٌ نطهئن بَدم کارم تهَنٌ

قفسٌ . نفسًام رٍ بٌ تحلیل بَد. داد ٍ فریاد کنو ٍلی جز نالٌ صدایی ازم خارج نهیشد
فکری کٌ از ذينو گذشت باعخ شد . چشهام بٌ طرز فجیحی درد نیکرد. سینو نیسَخت

. فکرم سریع فعالیت نیکرد! نکنٌ دارم تسخیر نیشو. تیرى پشتو از سرنای ترس یخ بزنٌ
یا نعشر الجن : تَی دلو با تهام نیرٍم گفتو. یک دفعٌ تَ ذينو جرقٌ ای زدى شد

 .ٍاالنس
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داشتو . با تهام ٍجَد يَا رٍ بلعیدم. ٍ چشانَ بشدت باز کردم ٍ با سرعت نشستو
دیگٌ ٍاقعا . چشهانَ فشار دادم. دينو خشک شدى بَد ٍ بدنو نحل بید نیلرزید. نیهردم

خدایا چیکار کنو؟ این بال از کجا بٌ سرى نن نازل شد؟ دستی بٌ . نهیتَنستو بخَابو
نباید ایهان ٍ نریهانو . خدارٍشکر ندا نفًهید. ٍای خدا خَدت بخیر کن. صَرتو کشیدم

اٍنا يو نشکَکن یعنی با حرفای این یارٍ ترسیدم، حس نحکهی بًو نیگفت . بفًهن
از تَی آینٌ رٍبرٍی تخت . ننظَرش از اٍنایی کٌ باید ازشَن دٍر باشو، ایهان ٍ نریهانٌ

با یٌ رنان از تَ گَشیو . چشهانَ بستو ٍ دراز کشیدم. بٌ صَرت رنگ پریدم خیرى شدم
 .حَاسهَ پرت کردم ٍ تا خَدى صبح بیدار بَدم

***** 

بٌ خاطر . دٍ، سٌ شبٌ کٌ يهَن خَابٌ تکراری رٍ نیبینو ٍ بعدش دیگٌ نهیتَنو بخَابو
شرایط رٍحی بد ٍ ٍضعیت خرابو، بچٌ يا از پیش خَدشَن تصهیو گرفتن ببرنو 

 .اصال يو بٌ بی حَصلگیٌ نن تَجٌ نکردن. تفریح

از جلَی آینٌ کنار رفتو ٍ سعی کردم بٌ چشهام کٌ یٌ بند انگشت زیرش کبَد شدى بَد 
 .يهراى ندا از آسانسَر خارج شدم ٍ بٌ طرف ناشین رفتو. فکر نکنو

يرچی . ٍقتی دیدم نریهان عقب نشستٌ، پَف کالفٌ ای کشیدم ٍ درى جلَ رٍ باز کردم
نٌ خَدشَن نیذارن، نٌ خَدم نیتَنو بیخیالٌ . نیخَام از این دٍتا بشر دٍر باشو نهیشٌ

 .کهربند ٍ بستو ٍ آرٍم سر جام نشستو. ایهان بشو

 خب کجا قرارى بریو؟: ندا کٌ نعلَم بَد با این دٍتا کانال يهاينگٌ، با سرخَشی پرسید

ایهان دندى رٍ جا زد ٍ نگايشَ از نن کٌ بی تَجٌ بَدم گرفت، در يهَن حال جَاب 
 .شًربازی: داد
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نن حَصلٌ خَدنَ ندارم بعد این سرخَشا نیخَان ننَ ! ٍای نٌ. دستانَ بًو فشردم
 !ببرن شًربازی؟

کالفٌ بٌ پنجرى خیرى شدم ٍ سعی کردم . صدای پیانک گَشی نریهان، رٍی نخهَن بَد
 .با نفسای عهیق خَدنَ آرٍم کنو

نیشٌ اٍن النصبَ : دست آخر، ایهان طاقت نیاٍرد ٍ با صدای کنترل شدى ای گفت
 بذاری کنار؟

دستشَ دراز . جَابی نیَند، انا خدارٍشکر دیگٌ صدای چَب جادٍیی سیندرال يو نیَند
يهَنطَر کٌ بٌ بیرٍن . کرد ٍ ضبطَ رٍشن کرد ٍ یٌ آينگ بٌ شدت رٍ نخ پخش شد

 ٍقت گیر آٍردین نٌ؟: خیرى بَدم گفتو

ایهان با سرخَشی ٍ انگار نٌ انگار کٌ نن يهین چند جانیٌ پیش عین طلبکارا سَال 
 .باالخرى ٍقتٌ دکتر ٍ گیر آٍردم! آرى دیگٌ: پرسیدم، جَاب داد

لبانَ رٍی يو فشار . ٍ خیلی ضایع ٍ نسخرى اٍن دٍتا از پشت شرٍع کردن بٌ خندیدن
چَن اٍنطَر کٌ نعلَنٌ، . دادم ٍ تصهیو گرفتو حرف نزنو تا يدفٌ نزى پرٍنیاشَن نشو
 .اینا کلی نقشٌ کشیدن تا ننَ بٌ قَل خَدشَن سر حال بیارن

اگٌ ير نَقع دیگٌ، غیر از االن بَد . نفسهَ بیرٍن فرستادم ٍ دست بٌ سینٌ نشستو
شاید این پیشنًاد ٍ رٍی يَا قبَل نیکردم، ٍلی االن اصال تَی شرایط رٍحی نیستو کٌ 

االن دلو نیخَاد یٌ گَشٌ بشینو ٍ فکرانَ . بخَام برم جیغ ٍ ٍیغٌ بقیٌ رٍ گَش کنو
چطَرى یکو زیر زبَنٌ این . بریزم رٍی يو ببینو چٌ کاری نیتَنو برای نشکلو انجام بدم

حسابی بًشَن نشکَکو، نخصَصا بعد . دٍتا جَنَر رٍ بکشو؟ شاید اینا چیزی بدٍنن
 .از قضیٌ اٍن شب تَی فرحزاد
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لبهَ . بٌ چرخ ٍ فلک رٍبرٍم خیرى شدم. نفًهیدم کی رسیدیو ٍ کی ناشین رٍ پارک کرد
یَاش از ناشین پیادى شدم ٍ نانتَ صاف ٍ . از تَ بٌ دندٍن گرفتو ٍ کهربندنَ باز کردم

 نهیشٌ بیخیال شیو؟: با قیافٌ ی کج ٍ کَلٌ گفتو. صَف کردم 

یعنی چی : ایهان چشهاشَ گرد کرد ٍ گفت. ندا ٍ نریهان دست بٌ سینٌ بًو خیرى شدن
 .کٌ بیخیال بشیو؟ اینًهٌ راى ٍ اٍندیو

 .بیا بریو ببینو: گرفت ٍ کشید- طبق نعهَل- آستین نانتَنَ

با اخهای در يو بٌ ! ترسیدم آستین نانتَی نحبَبهَ جر بدى. بٌ زٍر يهرايش شدم
 .ندا رٍ کنارم حس کردم. نردنی کٌ با شَق ٍ ذٍق در رفت ٍ آند بَدن خیرى شدى بَدم

االن چٌ نرگتٌ نحال؟ از خداتو باشٌ آٍردیهت شًربازی داریو : خو شد تَ صَرتو ٍ گفت
 پَلٌ بازیارٍ بٌ جات حساب نیکنیو؟

 نگٌ نن خَاستو؟: با يهَن اخو بًش نگاى کردم ٍ گفتو

باید يهشَ سَار شی، ! غلط کردی نخَاستی: نیشگَن ریزی از بازٍم گرفت ٍ گفت
 گرفتی؟

 :با درد دستهَ گرفتو ٍ حهلٌ کردم طرفش کٌ صدای ایهان باعخ تَقفو شد

 چٌ خبرى؟! آی آی: ایهان

 !يیچی: با درد دستو رٍ گرفتٌ بَدم ٍ در حالیکٌ بٌ ندا نگاى نیکردم، گفتو

ای خدا نن چٌ نرگو شدى؟ چرا انقدر گندى اخالق . تند تند راى افتادم ٍ رفتو طرف در
 ...شدم؟ این جنٌ عَضی کیٌ؟ از کجا پیداش شد؟ کاش يیچ ٍقت نهیَندم تًران
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: ندا نزدیکو شد ٍ گفت. ننتظر جلَی سَرتهٌ ایستادى بَدیو تا نریهان بلیط يا رٍ بیارى
 الی؟

 !الینا جَنو؟ ببخشید نعذرت نیخَام: دٍبارى گفت. نحلش ندادم

 .زیر چشهی نگايش کردم ٍ دٍبارى بٌ داد ٍ فریاد آدنای تَی سَرتهٌ گَش دادم

حَاسو نبَد این رٍزا اعصاب ! ببخشید دیگٌ: دستهَ گرفت ٍ با نًایت نظلَنیت گفت
 !نداری

خیلی خب، : برگشتو نگايش کردم ٍ گفتو. تحت تاجیر نظلَنیت صداش قرار گرفتو
 !نهیخَاد خَدتَ برام گربٌ کنی

با لبخند پیرٍز بٌ صَرتش کٌ از . گارد گرفت کٌ یکی بزنتو، نیشگَنش رٍ جبران کردم
 .نریهان نزدیکهَن شد ٍ بلیطارٍ داد دستهَن. درد نچالٌ شدى بَد، نگاى کردم

نن با این اٍرانگَتان ! کنار نن نیشینی يا: ندا کشیدم سهت خَدش ٍ در گَشو گفت
 .سَار نهیشو

 .باشٌ: با چشهام خندیدم ٍ گفت

. بعد از دى بیست دٍری کٌ زد ٍ قاطی کردن بزاق دينو ٍ اسید نعدم، النصب ایستاد
 .تا خَدى تَالت دٍییدم. کهربند ٍ باز کردم ٍ پریدم پایین

بیحال ٍ شل ٍ ٍل از تَالت اٍندم بیرٍن ٍ بٌ اٍن سٌ تا کلٌ پَک کٌ نگران بًو خیرى 
. آب ٍ ازش گرفتو. ایهان نزدیکو شد ٍ بطری آب ٍ گرفت سهتو. شدى بَدن، نگاى کردم

 .سرنَ تکیٌ دادم بٌ پشتی نیهکت. رفتو ٍ رٍی یکی از نیهکتا نشستو

 چیشدى الینا؟ چرا بٌ نن چیزی نهیگی؟: ایهان خو شد طرفو ٍ آرٍم گفت
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از ...نیترسو. نهیتَنو بًت بگو. چشهانَ باز کردم ٍ بٌ چشهای نگرانش خیرى شدم
دلو . نیترسو حرفای اٍن جنٌ راست باشٌ ٍ راستی راستی قاطی اٍنا بشو. خیلی چیزا

نیترسو تَ کسی نباشی کٌ . نیترسو بالیی سرتَن بیارى. نیخَاد بیشتر کنارتَن بهَنو
تهام این حرفا تَی دلو زنزنٌ شد ٍصداش بٌ بیرٍن ٍ بٌ گَش ایهان . فکرشَ نیکنو

 .نرسید

 .چیزی نیست: سرنَ انداختو پایین ٍ گفتو

 پس کبَدیٌ زیر چشهات برای چیٌ؟: خو شد تَ صَرتو ٍ با دقت نگايو کرد، گفت

بین جهعیت، درست ٍسط جهعیت، برای بار دٍم اٍن . چشو گردٍندم دٍر شًربازی
دستپاچٌ . سعی کردم از گرد شدنٌ چشهام جلَگیری کنو. نردى بدٍن صَرت رٍ دیدم

 نیشٌ زٍدتر برگردیو؟: بلند شدم ٍ گفتو

. دٍبارى نگاى کردم، چیزی نبَد. ایهان کنجکاٍ نگايو کرد ٍ رد قبلی نگايو رٍ گرفت
 .بریو: نشکَک برگشت نگايو کرد ٍ گفت. دستی بٌ پیشَنیو کشیدم

***** 

دیگٌ نحل قبل . دیگٌ عادت کردم. یٌ يفتٌ گذشتٌ ٍ يرشب یٌ اتفاق تکراری نیفتٌ
یٌ خالء اطراف . فکر نیکنو اتفاقا برام آشناست. ٍلی نحل يهیشٌ اذیت نیشو. نهیترسو

حس نیکنو تَی یٌ حباب گیر کردم ٍ تهام اتفاقات نًو اٍن . ذينهٌ انا پر نهیشٌ
نحال ندا . نن عادت کردم ٍلی اطرافیانو نٌ. بیرٍنٌ، انا نیترسو اٍن حباب رٍ بترکَنو

ير بار نیریو . شدیدا بی اشتًا شدم ٍ الغر. يررٍز دلیل کبَدی زیر چشانَ نیپرسٌ
سعی دارى ٍادارم کنٌ کٌ براش تَضیح بدم انا نن . بیرٍن، ایهان با نگرانی نگايو نیکنٌ

 .حس قَی دارم کٌ بًو نیگٌ نباید بًشَن چیزی بگو. يهش طفرى نیرم
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ٌ ست کٌ دانشگاى شرٍع شدى ٍ انتخاب ٍاحد کردیو ٍ يررٍز سرم بٌ کالسا  یک يفت
یٌ ناى از ٍرٍدنَن بٌ . گرنٌ ٍ شب يا يو با اتفاقای عجیب ٍ غریبٌ تَی خَاب يام

آپارتهان ٍ تًران گذشتٌ، ٍلی نن دين باز نکردم کٌ چیزی بگو ٍ برای کسی اتفاقات 
حتی نریهان يو نگرانو شدى چَن ٍاقعا الغر ٍ . عجیب ٍ غریبٌ اطرافو رٍ تَضیح بدم

از . تا حدی کٌ سعی نیکنو حداالنکان تَی آیینٌ بٌ قیافو نگاى نکنو. پژنردى شدم
ٌ ی دانشگاى بَدم ٍ داشتو قدم نیزدم . دفترچٌ یادداشت گَشیو خارج شدم تَی نحَط

. ندا جدیدا خیلی نشکَک شدى. ٍ از نیو ساعت بین کالس يام استفادى نیکردم
گَشیو زنگ خَرد . نیپیچَنٌ ٍ نن انقدر حالو بدى کٌ از صهیهی ترین دٍستو غافل شدم

ازم خَاست برم سلف . با چشهای گرد جَاب دادم. ٍ با نًایت تعجب نریهان بَد
درى شیشٌ ایٌ سلف رٍ يل دادم ٍ . آرٍم راى افتادم. حَصلٌ نخالفت نداشتو. دانشگاى

رٍبرٍش نشستهَ . دیدنش کٌ نشستٌ بَد ٍ با اخو قًَى ش رٍ يو نیزد. ٍارد شدم
 :بی نقدنٌ شرٍع کرد. سرشَ تکَن داد. سالم کردم

 .الینا نیخام خیلی جدی بايات صحبت کنو-

 .باشٌ: دستانَ رٍی نیز گرى زدم ٍ گفتو

 بگَ چرا انقد زیر چشهات کبَد شدى؟: قاشق رٍ تَی فنجَن ٍل کرد ٍ گفت

 ...فشار درسیــ: بٌ بیرٍن خیرى شدم ٍ جَاب دادم

حَصلٌ قصٌ . الکی قصٌ نباف ينَز ٍسط ترنو نشدى: پرید ٍسط حرفو ٍ جدی گفت
 برام کانل نیگی چیشدى یا ذينتَ بخَنو؟. بافی ندارم

 :ٍلی با تعجب گفتو. خندم گرفت

 چیَ باید بگو؟ -
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نن نیدٍنو چیشدى ٍلی . قرار نشد خَدتَ بزنی بٌ کَچٌ علی چپ: خو شد طرفو ٍ گفت
 .نجبَرم نکن ذينتَ بخَنو. از جزئیاتش بی خبرم

. برام فرقی نهیکرد نن قسو خَردى بَدم بٌ کسی چیزی نگو. دیگٌ ٍاقعا خندم گرفتٌ بَد
 .خیر سرشَن رفیق جینگن. اینو نحل ایهان جَک زیاد نیگٌ دیگٌ

 .اگٌ نیتَنی ذينهَ بخَن. نن چیزی نهیگو: زل زدم تَ چشهاش ٍ بی تفاٍت گفتو

 نطهئنی؟: دستشَ زد زیر چَنشَ گفت

 .اٍيَم: سرنَ تکَن دادم ٍ گفتو

. انا کاش يیچَقت این کارٍ نهیکردم. زل زد تَ چشهام؛ نن يو خیرى نگايش کردم
يیچ جَرى . نٌ کال دنیا داشت نیچرخید. نردنک چشهاش نیچرخید. نسخ شدم

حس نیکردم نغزم دارى . نهیتَنستو نگايو رٍ ازش بگیرم ٍ فقط چشهای اٍنَ نیدیدم
اى . دیگٌ نهیتَنستو ادانٌ بدم کٌ چشهاشَ بست. حس خیلی بدی داشتو. خالی نیشٌ

 :عصبی گفتو. نغزم تیر نیکشید. سرنَ با دست گرفتو! لعنتی چٌ غلطی کردی

 چٌ غلطی کردی؟ يا؟ -

 .نالٌ ای کردم ٍ سرنَ فشردم

 .ذينتَ خَندم! خَدت اجازى دادی: نطهئن تکیٌ داد ٍ گفت

نحل اینکٌ فیلو تخیلی زیاد نیبینی؟ االن . ير ير آقای بانزى: با درد نگايش کردم ٍ گفتو
 .بگَ چیکار کردی کٌ سرم تیر نیکشٌ

 .ٍ دٍبارى با نالٌ سرنَ گرفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

97 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

. گايی الزم نیست قسو بخَری ٍاسٌ چیزی. انا خَدت این اجازى رٍ دادی. نتاسفو -
 .يهین کٌ بٌ زبَن بیاریش خیلی کارا رٍ نیشٌ درست کرد

 .چسبیدم بٌ صندلی. با اخو خو شد طرفو. با تعجب چند بار پلک زدم

 چرا تَ این یک ناى چیزی بٌ ایهان نگفتی؟ -

 چیَ باید نیگفتو؟: با تتٌ پتٌ جَاب دادم

 .فکر نهیکردم اینقدر رفتارت بچٌ گانٌ باشٌ: دستشَ کَبید رٍی نیز ٍ گف 

. يهیشٌ فکر نیکردم نسبت بٌ سنت خیلی فًهیدى تری: دست بٌ سینٌ نشست ٍ گفت
حتی اینکٌ ندا . االن يرچی تَ نیدٍنی ننو نیدٍنو. نهیخَاد کتهان کنی. ٍلی اشتباى بَد

 ...نشکَک شدى ٍ

حتی اینکٌ رٍز اٍلی کٌ پاتَ تَی آپارتهان گذاشتی : نکحی کرد ٍ با اخو ادانٌ داد
 .چطَری ازت استقبال شدى

فقط کافیٌ کٌ ندا دينش باز شدى باشٌ ٍ : بٌ نسخرى گفتو . يٌ فکر کردى با بچٌ طرفٌ
 !اینارٍ بٌ تَ گفتٌ باشٌ

اٍال کٌ خَدت از يهٌ بًتر نی دٍنی ننَ ندا رابطٌ خَبی بايو نداریو کٌ : پَزخندی زد
نیخَای بگو باربد چٌ بالیی سرت آٍردى تا باٍرت . اٍن بخَاد از تَ چیزی بیاد بٌ نن بگٌ

 !بشٌ؟ تَ حتی اینَ بٌ ندا يو کانل نگفتی

نگٌ يهچین چیزی انکان دارى؟ با اخو بًش . غیر نهکن بَد. سرم یٌ لحظٌ گیج رفت
 .خیرى شدم، نریهان ذينو رٍ خَندى بَد ٍ نن نهیتَنستو انکارش کنو
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. يو خَدت يو اٍن دٍستٌ بی نخت. انشب ساعت دى ٍاحدى نا: بلند شد ٍ ایستاد
دیگٌ بٌ چشو عشق ایهان ٍ . قضیٌ کانال جدیٌ. فقط حَاست باشٌ، دیگٌ شَخی ندارم

 !االن تَ برانَن یٌ حکو دیگٌ داری. داداشو بًت نگاى نهیکنو

***** 

ندا يو ترغیبو . شاید ٍاقعا رفتارم بچگانٌ شدى باشٌ، نهیدٍنو ٍلی دلو نهیخَاد کٌ برم
راستٌ راستش حرفای اٍن یارٍ جنٌ، تَی خَابو کٌ یادم نیاد اصال دلو . کردى بَد کٌ نریو
کیٌ کٌ دلش زندگیشَ نخَاد؟ ٍاقعیتش نیترسو کٌ ٍاقعا قاطیشَن . نهیخَاد کٌ برم

بشو ٍ برای يهیشٌ با اٍنا باشو، نن حتی نعنی این جهلٌ کٌ ندام تَ ذينو نی پیچیٌ 
يرشب نیاد ٍ نیگٌ ازشَن دٍر شَ ٍ نن نهیدٍنو ننظَرش کیاست؟ ٍلی . رٍ نهیدٍنو

البتٌ این ناى زیاد رفتار نشکَک . چَن ٍاقعن نشکَکن. حس نیکنو نریهان ٍ ایهانن
غیر از اینکٌ اٍن پسرى کٌ رٍز اٍل دیدنش يرشب ساعت شیش از خَنشَن . نداشتن

چَن . حاال دیگٌ اگٌ يو بخَام از اتفاقات دٍر ٍ اطرافو غافل بشو نهیتَنو. خارج نیشٌ
اتفاقات بًو . اٍایل فکر نیکردم تَيهٌ، ٍلی چند بار انتحان کردم. خَد بٌ خَد نیفًهو

یعنی باياش حرف . حتی االن نیدٍنو کٌ ندا عاشق شدى ٍلی خَدش نهیگٌ. الًام نیشٌ
این دٍ نفر تنًا کسایی يستن کٌ نهیشٌ پیش . ٍلی درنَرد ایهان ٍ نریهان. نزدم

کی فکرشَ نیکرد نریهان . اگٌ نیتَنستو اصال انرٍز نهیرفتو سلف. بینیشَن کنو
تَی افکارم غرق شدى بَدم کٌ زنگ ٍاحد رٍ ! شیکهَی حرص درار بتَنٌ ذين بخَنٌ

. صداشَنَ نیشنیدم. ندا درٍ باز کرد. بٌ ساعت نگاى کردم دى ٍ نیو رٍ نشَن نیداد. زدن
دیگٌ ندا تقریبا داشت جیغ . دراز کشیدم ٍ نالفٌ رٍ کشیدم رٍی سرم. حَصلٌ نداشتو

بَی آشنا . چشهانَ بستو. در اتاقو باز شد. از بی حَصلٌ بَدنو بدم اٍندى بَد. نیکشید
از تَی . کسی کٌ از تٌ قلب دٍستش دارم ٍلی ازش دٍر شدم، چَن نشکَکٌ. نیَند

 .حال صدای عصبی ندا نیَند
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 .الینا پاشَ بریو: صدای آرٍنٌ ایهان تَی اتاق پیچید

 .نهیام -

چرا از اٍل بٌ خَدم يیچی نگفتی؟ . لجبازی نکن : نالفٌ رٍ کشید پایین ٍ با اخو گفت
چرا گذاشتی یک ناى بگذرى؟ نیدٍنی اگٌ دى رٍز دیگٌ يهینجَری نیگذشت چی نیشد؟ 

 .پاشَ زٍد باش

 تَم يهٌ چیَ فًهیدی؟: بًش نگاى کردم ٍ با بغض گفتو

خَايش نیکنو لجبازی . بلند شَ بریو ٍاحد نا باید حرف بزنیو... آرى: سرشَ تکَن داد
 .قضیٌ نًهتر از اٍنیٌ کٌ فکرش رٍ بکنی. درنیار

دیگٌ چٌ فرقی نیکرد؟ نیدٍنستو انشب کٌ بخَابو اٍن یارٍ دستش بًو نیرسٌ ٍ ننَ 
پس بًترى قبل از نردنو برم ببینو چخبرى ٍ قضیٌ . از خَدشَن نیکنٌ، چَن اینا فًهیدن

 !از چٌ قرارى

 .شها برید نا نیایو: بٌ سقف خیرى شدم ٍ با صدایی کٌ از بغض نیلرزید گفتو

 .ننتظرتها: بلند شد

 .باشٌ -

ٍقتی غر غر کرد ٍ گفت کٌ چرا باید . بٌ ندا گفتو حاضر بشٌ کٌ بریو. رفتن ٍ درٍ بستن
اٍنو بٌ « نگٌ نهیخَای دلیل کبَدیٌ زیر چشهام ٍ الغریو رٍ بدٍنی؟» فقط گفتو . بریو

اینو احتهاال ! پَف. در باز شد. زنگ رٍ زدم. سرعت نَر حاضر شد، االنو پشت دریو
تا حاال ٍقت نشدى . ؟ تعارف کرد، رفتیو تَ!اصال این کیٌ کٌ يهش اینجاست. فًهیدى

فرقش . ساختش با ٍاحد خَدنَن يیچ فرقی نداشت. بَد کٌ بیایو ٍاحد پسرارٍ ببینو
یٌ نیز گرد بزرگ ٍسط حال بَد یٌ چراغو . تَی چیدنان عجیب ٍ غریب اینجا بَد
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یٌ . خیلی باحال بَد. باالش از سقف آٍیزٍن بَد کٌ فاصلش تا نیز فقط یک نتر بَد
نریهان رٍی یکی از . دیگٌ دٍر ٍ اطراف رٍ دید نزدم. راحتی بزرگ جلَ تلَیزیَن بَد

صندلی يا نشستٌ بَد ٍ ایهان کنارش، اٍن یارٍ کٌ رٍز اٍل دیدیهش ٍ ينَز نهیدٍنو 
اگٌ اینا یٌ گرٍى باشن صددرصد نریهان . خیلی جالب بَد. اسهش چیٌ کنارشَن

نا يو . چَن نریهان ٍسط بَد، ایهان سهت راستش ٍ اٍن یارٍ سهت چپش. رئیسشَنٌ
 :باالخرى يهَن یارٍ خَدشَ نعرفی کرد. رٍبرٍشَن نشستیو

 .اسهو آئیلٌ. اگٌ یادتَن باشٌ نا رٍز اٍل اٍندنتَن يهَ دیدیو -

 .نعرفی کردن خَدش، باعخ شد سکَتٌ سالن شکستٌ بشٌ

 الینا نیخَام بدٍن طفرى بٌ سَاالم جَاب بدی خب؟: نریهان خیلی خشک گفت

 .چشهاشَ باز ٍبستٌ کرد. بٌ ایهان نگاى کردم

 .باشٌ: نن

 نیخَام بدٍنو اٍلین چیزی کٌ نشکَکت کرد چی بَد؟ -

 .داد ٍ بیداد ایهان بخاطر باربد -

 .سرشَ بٌ نعنی فًهیدن تکَن داد

 دیگٌ چیا؟ -

بًو یٌ خبر ٍ نشَن داد کٌ تَش چند نفرٍ شکنجٌ کردن ٍ بعد . قضیٌ بًارى دخترخالو -
 !اٍن دیگٌ نتَنستن حرف بزنن

 .ننظَرش سلناست: ایهان آرٍم بٌ نریهان گفت

 چی؟ سلنا کیٌ؟ ننظَرش بًارى ست؟
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 بعدش؟ -

 .ٍقتی با باربد کل کل کردم، حس کردم چشهاش درشت شد: کهی فکر کردم ٍ گفتو

 .ننظَرش نًرسانٌ: باز دٍبارى ایهان آرٍم گفت

 این اسهای عجیب غریب چیٌ يی نیگٌ؟! ای بابا 

 حاال اٍلین دفعٌ کٌ ترسیدی رٍ قشنگ نیگی برام؟. فًهیدم: سرشَ تکَن داد ٍ گفت

 نیشٌ بگی این سین جیها ٍاسٌ چیٌ؟: کالفٌ گفتو

 .بعد از اینکٌ جَاب دادی آرى يهشَ نیگو -

. حتی قبل از اینکٌ سَال کنٌ تهام اتفاقای افتادى رٍ گفتو. پَفی کشیدم ٍ يهشَ گفتو
نذاشتو يی سَال کنٌ چَن ٍاقعا . خَابو رٍ يو تعریف کردم ٍ اینکٌ يهٌ چیَ نیفًهو

سرشَ . نیخَاستو بدٍنو کٌ قضیٌ چیٌ ٍ حال اینَ نداشتو نحل بازجَيا يی سَال کنٌ
 :رٍ کرد بٌ ندا ٍ گفت. تکَن داد ٍ بٌ آئیل گفت کٌ برى نهیدٍنو کدٍم عکسارٍ بیارى

پای جَنٌ الینا . بچٌ بازی دیگٌ نداریو. از حرفایی کٌ اینجا زدى نیشٌ کسی نباید بفًهٌ -
در ضهن تَرٍ يو نیاز داریو ٍگرنٌ اصال نهیذاشتو . نًهترین نًرى نَن در خطرى. ٍسطٌ

 فًهیدی؟. از این چیزا با خبربشی

ننظَرش از نًرى نن . ندا کٌ تا االن صداش در نیَندى بَد، با تعجب سرشَ تکَن داد
 .باشٌ: بَدم؟ بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

اگٌ . چَن ٍاقعا بًت نیاز داریو. درضهن، بًترى پرٍژى عاشقیتَ بذاری کنار: با کنایٌ گفت
 گرفتی؟. یکی از الًٌ يانَن نبَدی دٍرتَ خط نیکشیدم
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يهراى باخجالت ٍ . نگاى سرزنشباری بًش انداختو. ایندفعٌ دیگٌ ٍاقعا نتعجب بَد
 .سعی نیکنو: تعجب گفت

 .آئیل يهراى یک کیلَ عکس برگشت ٍ داشت دنبال عکسای نخصَص نیگشت

. بعدا با گرٍى آشنا نیشین. ببین تَ فعال نباید فکرتَ درگیر کنی: نریهان دٍبارى شرٍع کرد
فعال چیزی کٌ باید بدٍنی اینٌ کٌ فقط دى رٍز ٍقت داری کٌ خَدتَ از این بختکای 

اگٌ این دى رٍز نیگذشت ٍ يیچی نهیگفتی ٍاقعا از اٍنا . نأنَر شدى نجات بدی
 .نارسَس فقط نیخَاد گَلت بزنٌ ٍ با ترسَندنت از خَدشَن بکنتت. نیشدی

اٍلین شرط اینٌ کٌ بتَنی . پس از انشب تهرین داریو: دست بٌ سینٌ نشست ٍ گفت
انشب يهراى آئیل نیرید تَی اتاقت . راحت بخَابی ٍ ٍضعیت جسهیت رٍ بٌ راى بشٌ

حَاست باشٌ کٌ نباید بفًهن آئیل اٍنجاست ٍگرنٌ . ٍ کاری کٌ نیگٌ رٍ انجام نیدی
بعد از اینکٌ این دى رٍز ٍ گذرٍندی کو کو . پس حَاستَ خیلی جهع کن. خیلی بد نیشٌ

حاال فعال کسایی کٌ . شها دٍنفر تقریبا آخرین عضَ يای گرٍيین. با گرٍى آشنا نیشی
 .نیشناسی با نايیت اصلیشَن نعرفی نیکنو

. نگاى گیجو رٍ بینشَن چرخَندم! چی نیگٌ اصال این؟ نن کٌ نتَجٌ ننظَرش نهیشو
صدای خشکش تَی سکَت سالن . بًارى بَد. اٍلین عکس رٍ آٍرد باال، چشهام گرد شد

اسهش . ٍلی یکی از اعضای نخفی گرٍيٌ. خَدت نیشناسیش بًارى دخترخالت: پیچید
نًارت دفاعی ندارى . عنصرش آبٌ. یکی از نًرى يای اصلیهَنٌ. سلناس، یعنی خدای ناى

اگٌ سلنا . پس کسی نباید بشناستش. برای يهین نخفی کار نیکنٌ ٍ اطالعات نیفرستٌ
 فًهیدی؟. نباشٌ اخبار بٌ دستهَن نهیرسٌ، نحال يهَن خبری کٌ بٌ تَ نشَن دادى

 بًارى رٍ از کجا نیشناسٌ؟ اینایی کٌ گفت یعنی چی؟ عکس بًارى رٍ از کجا آٍردن؟

 عنصر چیٌ؟: ندا تک سرفٌ ای کرد ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

103 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

. ببین جًان از چًار عنصرى آب، خاک، باد، آتش تشکیل شدى: ایهان خو شد جلَ ٍ گفت
پس . اٍلین کسایی کٌ نجَم رٍ کشف کردن ير ناى رٍ نختص یک عنصر نعرفی کردن

حاال نا از اٍن . ير کسی تَی ير نايی از سال نتَلد بشٌ، یک عنصر خاص رٍ دارى
 نتَجٌ شدی؟. عنصری کٌ داریو با نیرٍی ناٍرایی استفادى نیکنیو ٍ فعالش نیکنیو

 .پس نعنی عنصر رٍ فًهیدم. چٌ سَال بٌ جایی کرد. سری تکَن داد

عکس باربد بَد، دينو . نریهان نگاى چپی بٌ ندا انداخت ٍ یٌ عکس دیگٌ آٍرد باال
 :بی تَجٌ گفت. خشک شد

نیتَنست یکی از اعضای نا باشٌ ٍلی اٍنو نحل تَ نخفی کاری . اینَ بًتر نیشناسیش
نًرسام بٌ نعنیٌ ترکیبی از آتش ٍ . اسهش نًرسانٌ. کرد تا این بال سرش اٍند

تهام نًارت يای دفاعیَ بلدى ٍ از يهٌ نًهتر طرز . ٍاضحٌ کٌ عنصرش آتشٌ. خَرشید
االن با نقابٌ، چَن بٌ ٍجَد تَ نیاز . استفادى از عنصرش رٍ يو بلدى، پس خیلی خطرناکٌ

. اٍن نَقع بٌ قصد کشتنت نیاد نٌ ازدٍاج. فقط کافیٌ کٌ بفًهٌ تَ شناختیش. دارى
 .سعی کن بٌ يیچ ٍجٌ باياش درارتباط نباشی. پس حَاست خیلی جهع باشٌ

سرنَ تکَن دادم ٍ گفت . نن بهیرنو با اٍن ارتباطی پیدا نخَايو کرد. دين کجی کردم
 :شرٍع بٌ تَضیح کرد! عکسی کٌ نشَن داد، باعخ شد یٌ لحظٌ قلبو نزنٌ. آخرین عکس

از عضَای خانَشٌ ٍلی باید بٌ . اسهش آرنیاست. اینَ دیگٌ از يهٌ بًتر نیشناسی
انا گهَن نهیکنو بٌ این زٍدی . زٍدی ظًَر کنٌ چَن بٌ ٍجَدش خیلی خیلی نیاز داریو

یٌ جَرایی ... آرام کنندى. از اسهش نعلَنٌ کٌ چیکار نیکنٌ. يا بشٌ آٍردش تَی گرٍى
آرانشبخشٌ گرٍى، تَی شرایط سختٌ؛ ٍلی نَضَع اینٌ کٌ يو سنش کهٌ يو اینکٌ 

باد . یکی از نًهترین عنصر يا رٍ دارى یعنی باد. نشًدى ٍ نهیشٌ بکشَنیهش اینجا
با داداشت فقط سٌ نفر . خیلی برای گرٍى ضرٍریٌ ٍ اکحرى عنصرایی کٌ داریو خاک ٍ آبٌ

 !عنصرشَن بادى، پس يرطَر يست باید ٍارد گرٍى بشٌ
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نن نهیذارم پای داداشهو بٌ این گرٍى کٌ . این دیگٌ آخرشٌ: از بین دندٍنام غریدم
نٌ نیخَام، نٌ نیذارم ٍارد این . يیچی ازش نهیدٍنو باز شٌ، اٍن فقط چًاردى سالشٌ

 .گرٍى خطرناک ٍ عجیب بشٌ ٍ آیندى شَ خراب کنٌ

اگٌ االن نگران آیندى خَدتَن باشین سٌ سال دیگٌ یا شاید : عصبی خو شد جلَ ٍ گفت
شرط اٍل اینٌ کٌ خَدخَايی رٍ . دى سال دیگٌ آیندى تهام نردم بٌ گند کشیدى نیشٌ

 .فعال يهین سٌ نفر بسن. بذارین کنار

 .با اخو نگايهَ بًش دٍختٌ بَدم

اصال فکر کنو شهايا : رٍنَ برگردٍندم سهت نریهان ٍ گفتو. نگايو رٍ دٍر حال چرخَندم
 فیلو تخیلی زیاد نیبینین نٌ؟ یعنی چی اٍن آبٌ اٍن آتشٌ ٍ این چرت ٍ پرتا؟

یکو بٌ صَرتو خیرى شد، بعد با . دست بٌ سینٌ نشست ٍ با خیال راحت تکیٌ داد
نهیتَنی این رٍ از نن انکار کنی کٌ با تهام ٍجَدت این داستان رٍ باٍر : پَزخند گفت

 .کردی، انا بخاطر ٍرٍدى ارشیا اینطَری جبًٌ گرفتی

نیخَام این بحخ رٍ يهین االن تهَنش : خو شد جلَ ٍ نگايی بًو انداخت، بعد گفت
کنو، پس بًترى بدٍنی کٌ تَ از يهَن اٍل کٌ بٌ دنیا اٍندى بَدی، برای انجام این کار 

ٌ ی سیايی کٌ بین دٍ کتف، درست ٍسط . بزرگ انتخاب شدی اگٌ باٍر نداری نیتَنی لک
خَدت نیدٍنی کٌ اٍن لکٌ خیلی بزرگٌ ٍ . پشتت يست رٍ گَاى این نَضَع بگیری
 .خیلی برای از بین بردن اجرش دکتر رفتی

 !يهٌ ی اینارٍ از ذينو خَندی: دستانَ نشت کردم ٍ گفتو

در ضهن این نشَنٌ . نعلَنٌ کٌ نهیتَنستو این کار رٍ بکنو. نٌ: سری تکَن داد ٍ گفت
ای کٌ گفتو رٍ نارسَس برات گذاشتٌ تا نتَنی کاری انجام بدی ٍ فقط با قدرت خَدت 

 .پس بًترى نسخرى بازی رٍ بذاری کنار ٍ حرفانَنَ باٍر کنی. اٍن لکٌ کو رنگ نیشٌ
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 خیلی خب، بقیٌ چی؟: لبهَ گزیدم ٍ گفتو. تَی سکَت بٌ بقیٌ نگاى کردم

 بقیٌ یعنی کی؟: ابرٍياش پرید باال

ٍ دست بٌ سینٌ ! یعنی خَدت ایهان نن ، ندا ٍ این دٍستتَن، اینا رٍ نعرفی نکردی -
. نا شدیو ندافع حقَق بشر ٍ نیخَایو آدنا رٍ نجات بدیو. بنظر خیلی جالبٌ. تکیٌ دادم

. نٌ جالب نیست، اتفاقا خیلی نسخرست. تَی این رايو باید از يهٌ چیهَن بگذریو
خانو الینا نقدم شها از زنانی کٌ پا بٌ دنیا گذاشتین قرار بَدى زندگیتَن رٍ فدا کنین کٌ 

فکر کنو بًتر باشٌ خَدم رٍ تَی یٌ دریاچٌ . يدفی رٍ کٌ ينَز نهیدٍنو چیٌ عهلی کنین
 .ای غرق کنو با این سرنَشتٌ نزخرفو

نًارت دفاع از . عنصرش آبٌ. آئیل؛ بٌ نعنی پرندى ایست: سرشَ تکَن داد ٍ گفت
حاال کارش؛ نحال اٍندفعٌ . اسهش رٍشٌ پرندى ایست. خَدش ٍ استفادى از عنصرشَ بلدى

کارش ایجاد ُبِر زنانیٌ ٍ . کٌ تا رفتیو فرحزاد چیزی نفًهیدی ٍ برات یک ربع گذشت
 .انشب خیلی کهکت نیکنٌ

برای . الًٌ ی يرنس یعنی خدای سفر. یکی از الًٌ يای گرٍيٌ. ندا: با دست اشارى کرد
عنصرش . فقط کافیٌ یٌ سری چیزارٍ یاد بگیرى. رفتن بٌ خیلی از جايا کهکهَن نیکنٌ

اگٌ بخَاد عاشق بشٌ ٍ نشَنٌ گذاری بشٌ تهام قابلیتاش . خاکٌ ٍ حضَرش الزانیٌ
نگر اینکٌ با خدای کرٍنَس یعنی خدای زنان ٍ داداش آئیل ازدٍاج کنٌ ٍ . گرفتٌ نیشٌ

 .با پَزخند تکیٌ داد

 .ندا دندٍن قرٍچٌ ای کرد ٍ با حرص بًش خیرى شد

ایهان؛ نا تَی گرٍى بًش نیگیو ايَنس یعنی پیشرفت ديندى ٍ : یک ٍری تکیٌ داد
نًارت دفاع ٍ استفادى از . عنصرش خاکٌ. از اسهش نعلَنٌ کٌ کارش چیٌ. حانی

نهَنش اٍنجایی کٌ بًت گفت از تلفن رد . کارای خارق العادى يو نیکنٌ. عنصرشَ بلدى
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نیشٌ نیخَاست ٍاقعا اینکارٍ بکنٌ ٍلی بخاطر اینکٌ تَ نترسی اینکارٍ نکرد، ننظَر 
اعضارٍ پیدا نیکنٌ ٍ ٍارد گرٍى . حضَرش باعخ انید گرٍيٌ. اینکٌ نیتَنٌ تلپَرت کنٌ

 .نیکنٌ

پس اسهت الیناست، دٍتا . اسهت الیناست. حاال خَدت: نکحی کرد ٍ دٍبارى شرٍع کرد
گرٍى نا سٌ سال ننتظر حضَر ٍ . نقش داری يو الًٌ ای يو یکی از نًرى يای اصلی

ظًَر تَ بَدى ٍ این چند ٍقت، تهام گرٍى نگران حالٌ بدى جنابعالی بَدن ٍ تَ غافل از 
اسهت الیناست بٌ نعنیٌ نعهت ٍ فراٍانی برای . پَف بگذریو. يهٌ جا پنًَن کاری کردی

قابلیت چشو . عنصرت بادى. یعنی خدای جنگ ٍ بانَی زنان. الًٌ ی آریس ٍ يرا. نا
سَنو داری ٍتَی نَجٍَنی ازش استفادى نیکردی ٍلی فرانَشش کردی ٍ جزء خالء 

اگٌ از دستت بدیو يهٌ . ذينت شدى ٍاینکٌ دٍتا الًٌ ای یٌ چیزی بیشتر از خیلی نًهٌ
پس از انشب باید خیلی حَاست جهع باشٌ ٍ تهام سعیتَ بکنی . چی بًو نیریزى

 فًهیدی؟

 .آرى: سرنَ تکَن دادم ٍ گفتو

 .بسیار خب -

نن چی بَدم؟ ندا چی بَد؟ ایهان ٍ اٍن . اصال یادم رفت چی گفت. یکهی فکر کردم
 خَب خَدت چی؟: گفتو. یکی چی؟ تَی دلو بٌ خَدم خندیدم

 :ایهان شرٍع کرد. تکیٌ داد ٍ بٌ ایهان نگاى کرد ٍ لبخند زد

تَی گرٍى اسهش رایبدى، بٌ نعنی . یٌ اسو نزخرف ٍ بی نعنی برای رد گو کنی. نریهان
. عنصرش بادى. خیلی قابلیتا دارى کٌ نًترینش ذين خَانیٌ. صاحب اندیشٌ ٍ خرد

لپ . نًارت دفاعی باالیی دارى ٍ اکحر گرٍى رٍ تَی استفادى از عنصرشَن آنَزش نیدى
 سَالی نَندى؟. کالم، نغز گرٍيٌ
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 رئیس کیٌ؟: ندا

 .فعال رایبد ٍلی بعد از ٍرٍد کانل، الینا: ایهان

 .خدارٍشکر: ندا

 ببخشید ٍلی نن اصال نفًهیدم کارى این گرٍى چیٌ؟: ندا یًَ سیخ نشست ٍ گفت

جًان از يفت آسهَن تشکیل : آئیل کهی بٌ جلَ خو شد ٍ دستاشَ قالب کرد ٍ گفت
قبال اجنٌ راحت . تَی آسهَن يفتو، سرنَشت آدنا بین فرشتٌ يا بازگَ نیشٌ. شدى

نیتَنستن خَدشَنَ بٌ اٍن آسهَن برسَنن ٍ از پشت دريا سرنَشت آدنا رٍ گَش 
تا باالخرى خدا برای در . کنن ٍ بعد نیَندن زنین ٍ بٌ این بًانٌ انسان يارٍ گَل نیزدن

يای آسهَن يفتو نگًبانایی گذاشت تا با شًاب يای آسهانی جن يایی کٌ از نحدٍدى 
تا اینکٌ بعد از چندین يزار . شَن عبَر نیکنن ٍ قصد استراق سهع دارن رٍ نابَد کنند

اٍن تَی این فکرى کٌ دٍبارى . سال یٌ ارتش بٌ سرکردگیٌ نارسَس تشکیل نیشٌ
رايشَنَ بٌ آسهَن يفتو باز کنٌ تا بتَنٌ با دست کاری تَی سرنَشت انسان يا، بٌ کلٌ 

اٍنا تا بٌ جایی پیش رفتن کٌ تَنستن تهام اعضای گرٍى نارٍ . زنین فرنانرٍایی کنٌ
شناسایی کنن ٍ ٍقتی فًهیدن نا نانعی برای کارشَن يستیو، نیخَان تک تک 

 .نابَدنَن کنن

 االن اینایی کٌ گفتی ٍاقعیٌ؟: با تعجب چندبار پلک زدم ٍ گفتو

 .نتاسفانٌ آرى: ایهان گفت

 خب عنصر باد چرا این ٍسط انقدر نًهٌ؟: گلَم رٍ صاف کردم ٍ گفتو

چًار عنصرى آتش، ّآب، خاک : ایهان نگايو کرد ٍ با لبخندی شرٍع بٌ تَضیح دادن کرد
خاک آب رٍ جذب نیکنٌ ٍ باد خاک رٍ . آب آتش رٍ خانَش نیکنٌ. ٍ باد رٍ درنظر بگیر
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پس باد یک عنصرى . پراکندى نیکنٌ ٍ يیچ عنصرى دیگٌ ای برای از بین بردنٌ باد نداریو
 .نًو ٍ حیاتیٌ

آخ جَن نن نیتَنو يهشَنَ نابَد کنو ٍ يیچکی نهیتَنٌ . نتفکر سرم رٍ تکَن دادم
 .نن رٍ نابَد کنٌ

 تَ قبال از چشو سَنت استفادى نیکردی؟: نریهان بحخ ٍ عَض کرد ٍ گفت

 نن؟: نن

 .آرى دیگٌ -

 چشو سَم چی يست اصال؟! چیزی یادم نیست -

حافظت کٌ . انشب باید یادت بیاد چَن يهٌ چیَ فًهیدی ٍ نارسَس نباید بفًهٌ -
 .برگردى نتَجٌ نعنی چشو سَم يو نیشی

 نارسَس؟: کنجکاٍ گفتو

 !آرى شخصیتٌ تَ خَابت -

 حاال باید چیکار کنو؟... آيا ...آ: آب دينهَ قَرت دادم ٍ گفتو

 .از دٍستت کهک بگیر: با خَدکار تَی دستش بازی کرد ٍ گفت

 .ٍ با اخو بٌ ندا نگاى کرد

 یعنی چی؟ نن چطَری کهکش کنو؟: ندا گیج بٌ يهٌ نگاى کرد ٍ گفت

بٌ چشهاش نگاى کن، نچ دست : انگشت اشارشَ يی از این ٍر بٌ اٍن ٍر تکَن داد
 .يهین. راستشَ با دستٌ راستت ٍ انگشت اشارى چپشَ با دستٌ چپت بگیر ٍ فشار بدى



 

www.lovelyboy.blog.ir 

109 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

 يهین؟ -

نچ دستٌ راستهَ تَ دستش . سرشَ بٌ نعنی آرى تکَن داد ٍ يهشَن ساکت شدن
بٌ چشهام نگاى کرد ٍ نضطرب لبخند . گرفت ٍ انگشت اشارى ام رٍ با دستٌ چپش گرفت

 .انگشتو کٌ تَی دستش فشردى شد، دیگٌ يیچی نفًهیدم. زد

***** 

اٍلین چیزی کٌ حس کردم درد بدی تَی ناحیٌ . صدايای گنگی اطرافو نیشنیدم
یٌ حس خاص ٍ . بچٌ يا دٍرم بَدن. آخی گفتو ٍ چشهام رٍ باز کردم. پیشَنیو بَد

ایهان ٍ ندا با . گیج بًشَن نگاى کردم. با درد چشهانَ بستو ٍ نشستو. ناشناختٌ داشتو
آئیل اٍند . نریهان بٌ دیَار تکیٌ داد بَد ٍ چشهاشَ بستٌ بَد. نگرانی نگايو نیکردن

 .نزدیکو

 خَبی؟ -

 .سرم خیلی درد نیکنٌ -

انگشت اشارشَ آٍرد باال . تا یٌ ربع دیگٌ خَب نیشی. طبیعیٌ: سرشَ تکَن داد ٍ گفت
آخ بلندی گفتو ٍ . خیلی دردم گرفت. ٍ گذاشت رٍی پیشَنیو، یٌ جایی بین ابرٍيام

 .بًش چشو غرى رفتو

 ؟!فعال شد: ایهان اٍند جلَ ٍ گفت

 .آرى: آئیل

حداقل . بًتر شد: نریهان تکیشَ از دیَار برداشت ٍ با پرستیژ نخصَص خَدش ایستاد
 .برای خَابیدنش خیالهَن راحتٌ

 نیشٌ بٌ ننو بگین چٌ خبرى؟: دستهَ رٍی پیشَنیو گذاشتو ٍ با قیافٌ ی دريو گفتو
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 یادت نیست؟: ندا

 .نٌ -

تَ ندت . نن دستتَ فشار دادم کٌ یٌ گَشٌ از حافظت برگردى، یًَ بیًَش شدی: ندا
 .یک ساعتو يست کٌ بیًَشی. بیًَشیت، پیشَنیت يی عرق نیکرد

 فکر کن ببین چیزی یادت اٍندى؟: نریهان

 .حس نیکردم اٍن حباب ترکیدى. آرى یادم بَد. فکر کردم ٍ فکر کردم

. شَنزدى سالو بَد کٌ از یٌ جا دربارى چشو سَم شنیدم: آرٍم شرٍع کردم بٌ تخلیٌ نغزم
کنجکاٍ شدم ٍ از اینترنت راى يای فعال کردن چشو سَم ٍ پیدا کردم ٍ شیش ناى 

. اٍلین بار خَنٌ تنًا بَدم ٍ داشتو تلَیزیَن نیدیدم. تهرین کردم تا باالخرى جَاب داد 
رفتو . صدای بًو خَردن ٍسایل آشپزخَنٌ. نزدیک غرٍب بَد، از آشپزخَنٌ صدا اٍند

برگشتو سر جام نشستو کٌ . گهَن کردم خیاالتی شدم. تَی آشپزخَنٌ ٍلی خبری نبَد
حس نیکردم يهراى تعریف کردنو . رفتو طرف اتاقو. دٍبارى صدا اٍند، ٍلی از تَ اتاقو

درٍ کٌ باز کردم یٌ دختر با نَيای بلند ٍ دیدم کٌ ٍسط اتاق : خَدم تَی اٍن نَقعیتو
جیغ نزدم فقط در ! قیافشَ نگو بًترى چَن خیلی ترسناک بَد. ایستادى ٍ نگايو نیکنٌ

حس نیکردم از بغل . بدنو نحل بید نیلرزید. اتاقهَ بستهَ رفتو ٍ دٍبارى برگشتو سر جام
جرئت برگردٍندن سرم رٍ نداشتو ٍلی ٍقتی سرنَ . گَشو صدای سَت زدن نیاد

يهَن لحظٌ در باز شد ٍ . برگردٍندم ٍ اٍنیکٌ سَت نیزد رٍ دیدم از تٌ دل جیغ کشیدم
حتی تَ جهع يو . بعد ازٍن دیگٌ نراعاتی نبَد. نانان بابام از بیرٍن برگشتن

نهَنش یکبار رفتٌ بَدیو . بٌ طرز ٍحشتناکی نیترسَندنو ٍ اذیتو نیکردن. نیدیدنشَن
بعد از کلی جَن . داشتو با دخترا حرف نیزدم کٌ یکی از پشت نَيانَ کشید. باغ عهَم

دخترا يو ترسیدى بَدن چَن کشیدى . کندن کٌ از دستش خالص شدم پاشدم ٍایستادم
دیدنش، . از الی درختا صدای سَت زدنٌ آشنایی نیَند. شدن نَيانَ دیدى بَدن
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ٍقتی نتَجٌ شد کٌ دارم نگايش نیکنو، . يهَن یارٍ کٌ تَ خَنٌ دیدى بَدم بَد
چشهانَ بستو ٍ دٍیدم طرف نانانو . اخهاشَ کرد تَ يو ٍ با سرعت بًو نزدیک شد

بعد از اٍن اتفاق، . تَی بغل نانانو انقدر جیغ کشیدم تا بیًَش شدم. ٍلی بازم نیَند
جالبٌ کٌ نردى بٌ خانَادم دربارى چشهو . بردنو پیش دعا نَیس ٍ چشهو غیرفعال شد

 !يهٌ ی این اتفاقا سٌ ناى بیشتر طَل نکشید. نگفتٌ

 اٍنیکٌ کٌ سَت نیزد ٍ یادت نیاد؟: ایهان

 .نارسَس بَد... آرى: خیلی سعی کردم لرزش صدانَ کنترل کنو

 .ندا جلَی دينش رٍ گرفتٌ بَد ٍ با ترس نگايو نیکرد

اصال بٌ این فکر نکنین کٌ آئیل . برگردین ٍاحدتَن: نریهان نحل يهیشٌ خَنسرد گفت
يهَن کاری کٌ . فقط یادت باشٌ ایندفعٌ کٌ سنگین شدی. آرٍم بخَاب. تَی خَنٌ ست

نٌ بٌ . حَاست باشٌ اٍن لحظٌ فقط بٌ این فکر کنی. تَ تهریناتت نیکردی انجام بدى
 .يیچ کس ٍ يیچ چیزى دیگٌ ٍگرنٌ نارسَس يهٌ چیَ نیفًهٌ ٍ کالنَن پسٌ نعرکس

. باشٌ ای گفتو ٍ از جام بلند شدم ٍ با خداحافظی نختصری از ٍاحدشَن خارج شدیو
 :آئیل گفت. ندا در ٍاحد ٍ باز کرد

 !؟ -

 !برگشتیو طرفش ٍ سَالی نگايش کردیو

 !شها برید نن نهیام: دست بٌ سینٌ ایستاد ٍ گفت

 ٍا یعنی چی؟: ندا

ٍلی نن ٍاضح . لبخندی زد ٍ چشهاشَ بست یٌ دٍد سفید دٍرشَ گرفت ٍ نحَ شد
 .نحل یٌ يالٌ شدى بَد! نیدیدنش
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 این یارٍ کجا رفت؟: ندا

 .ٍلی تَ فکر کن کٌ نیستو. يهنیجام: آئیل بٌ جای نن جَاب داد

بًش خندیدم ٍ از شَنٌ ياش گرفتو . دستشَ گذاشت رٍ قلبشَ با ترس بٌ نن نگاى کرد
 .ٍ برگردٍندنش، يَلش دادم تَ خَنٌ ٍ با پام درٍ بستو

 چجَریٌ نهیبینهش ٍلی صداش يست؟: ندا با ترس برگشت طرفو ٍ گفت

 .نانرئی شدى، نن نیبینهش نترس اذیتت نهیکنٌ: خبیخ گفتو

ٍلی . نگايو کرد ٍ لبخند زد. نگايش کردم. نجبَرش کردم بشینٌ رٍی نبل. ٍ خندیدم
نن . ازش دلخَر بَدم اندازى یٌ دنیا کٌ چیزی بٌ نن نگفتٌ. نن جدی نگايش نیکردم

ننظَرم رٍ فًهید ٍ سرشَ . نانردی کردى بَد. يهیشٌ يهٌ چیَ با جزئیات براش نیگفتو
 .انداخت پایین

. يهش نیرفتی تَی اتاقت. بخدا نی خَاستو بًت بگو ٍلی تَ اصال صحبت نهیکردی -
 !با ایهان بَدی، برای نن ٍقت نداشتی

تَ . نن يهیشٌ برای تَ ٍقت دارم این چٌ حرفیٌ نیگی؟ کارتَ تَجیٌ نکن: ناراحت گفتو
 .داشتی تنًام نیذاشتی

 .اٍند کنارم نشستَ گَنهَ بَسید

راستش آرى نن آدم بیشعَر ٍ نانردیو، ٍلی نیخَاستو ٍقتی . اینطَری نگَ. نٌ بخدا -
 .حالت بًتر شد برات بگو

 کیٌ؟! خَب حاال بگَ: گفتو. جَری نگايش کردم کٌ یعنی خر خَدتی
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سال . اسهش فرزادى: سرشَ انداخت پایین ٍ نشغَل بازی با انگشتای دستش شد
خیلی جفتک انداختو ٍلی باالخرى راضی شدم . اٍن اٍند جلَ بًو پیشنًاد داد. سَنیٌ

 .ٍ لبشَ گزید. ٍلی ننٌ بی جنبٌ زٍد بًش دل بستو. کٌ یٌ ناى فقط دٍست باشیو

. يرکی يست با ير قیافٌ ای باید دیگٌ فرانَشش کنی: لبانَ رٍی يو فشار دادم ٍ گفتو
 نهیخَای کٌ قابلیتاتَ از دست بدی؟

 نَچ -

 باشٌ؟. دیگٌ جَابشَ ندى. پس از يهین انشب سعی کنی فرانَشش کنی -

 .باشٌ -

 .آفرین: صدای آئیل اٍند کٌ گفت

 .کَفت: زیر لب گفتو

. سعی کردم يرچی نیدٍنو رٍ فرانَش کنو. تَی تختو دراز کشیدم ٍ ذينهَ خالی کردم
 .حَاستَ جهع کن: داشت خَابو نی برد کٌ صدای آئیل ٍ شندیدم

. رفتو تَ حالت خَابَ بیداری ٍ سنگین شدم. دٍبارى يهَن خَاب تکراری. ٍ خَابو برد
تا چشهام رٍ حرکت دادم طرف . فقط بٌ این فکر کردم کٌ بٌ ٍسط ابرٍيام نگاى کنو

دى دقیقٌ ای گذشت کٌ آئیل . نفس عهیقی کشیدم ٍ نشستو. ابرٍيام، خَب شدم
از فرداشب کارت . نَفق شدی، تبریک نیگو: لبخندی زد ٍ گفت. پایین تختو ظاير شد

 .ایهان گفت فردا بعد از دانشگاى برید اٍنجا، خَب دیگٌ نن برم. سخت تر نیشٌ

 !نٌ ٍایسا -

 چیزی شدى؟: چشهاشَ باز کرد ٍ نتعجب گفت
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 االن دیگٌ نیتَنو راحت بخَابو؟: با شرنندگی گفتو

 .آرى چشهاتَ ببند ٍ گَسفندارٍ بشهر تا خَابت ببرى -

ننَ نسخرى نیکنٌ پسرى . زيرنار رٍ آب بخندی. ٍ بلند خندید ٍ تَی دٍد غیب شد
 .بعد از یک ناى با خیال راحت خَابیدم. دراز کشیدم ٍ خَابو برد. ایکبیری

****** 

حاال . ٍای بدبخت شدیو. صبح با جیغ جیغ ندا چشهانَ باز کردم، بٌ ساعت نگاى کردم
 :نن خَدم نی دٍنستو کٌ بدبخت شدیو ٍ دیر شدى، ندا ٍل نهیکرد

نن گشنهٌ صبحَنٌ . ٍای خدا. بًرانی نیکشتهَن. ٍای بدٍ خانَم خَشخَاب -
. تا ساعت دٍازدى خَنشَن نگًهَن داشت. يهش تقصیر يهین نری بیشعَرى. نخَردم

بعدشو يهش استرس داشتو، نگٌ تَنستو راحت بخَابو؟ براچی يی الکی راى نیری 
 !بدٍ برٍ حاضر شَ کٌ تا خَدى دانشکدى باید بدٍییو

يهچین حاضر شدم کٌ . تحت تاجیر حرفای ندا خَنسردیو رٍ از دست دادى بَدم
ندا داشت . سریع کَلهَ گَشیو رٍ برداشتو ٍ رفتو تَی يال. نفًهیدم چی پَشیدم

کفشای اسپرتهَ پَشیدم . کفشاشَ نیپَشید ٍ يی غر نیزد ٍ بٌ نریهان بدٍبیراى نیگفت
تازى . دٍ دقیقٌ طَل کشید تا رسید. ٍ از در زدم بیرٍن آسانسَر ٍ زدم ٍ ننتظر شدم

با چشهای گرد بٌ ندا کٌ . داشتو ٍارد نیشدم کٌ یکی نحل جت از کنار گَشو پرید تَ
 .ايی گفت ٍ دستهَ کشید ٍ دکهٌ رٍ زد. تَی آسانسَر ننتظرم بَد، نگاى کردم

 !انرٍز الل شدی؟ دیشب چیشد راستی؟ اى چٌ رٍزی شد انرٍز -
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از . خب یا نیرسیو یا نهیرسیو دیگٌ: در حالی کٌ درگیر بند ساعتو بَدم با حرص گفتو
تَ االن چجَری انقد زٍد پریدی . دیشبو چیزی نشد. ٍقتی بیدار شدی یٌ کلٌ غر زدی

 تَ؟

ندیدی چجَری بچٌ يا رٍ ضایع نیکنٌ . بًرانی خفهَن نیکنٌ. نرض ٍ نهیرسیو -
 !نردک کچل؟ نحل آدم دٍییدم طرف آسانسَر

 !خیلی سرعتت باال بَدا! جدی؟: نتعجب نگايش کردم

ٍ دٍبارى . اى ٍلش کن تَم ٍقت گیر آٍردیا بدٍ: گفت. آسانسَر رسید بٌ طبقٌ يهکف
فکر نیکنو یٌ دى سانتی دست چپو از دست . دستٌ نن بَد کٌ تَسط ندا کشیدى شد

. تا سر کَچٌ دٍییدیو کٌ یٌ ناشین جلَ پانَن ٍحشتناک ترنز کرد. راستو دراز تر شد
با عصبانیت . یعنی االن اگٌ نیو قدم جلَ تر بَدیو با آسفالت خیابَن یکی شدى بَدیو

النصب شیشٌ ياش دٍدی بَد قیافٌ نکرى رانندش دیدى . دنبال رانندش نیگشتو
حرصو دراٍندى بَد با عصبانیت بًش . شیشٌ سهت کهک رانندى اٍند پایین. نهیشد
 :تَپیدم

 نریضی یا نیخَاستی بٌ کشتنهَن بدی؟ -

 .نگٌ دیرتَن نشدى بپرین باال دیگٌ: آئیل از باالی عینکش نگايو کرد ٍ گفت

. عصبانی رفتو عقب نشستو. قبل از اینکٌ نن ٍاکنشی نشَن بدم، ندا پرید تَ ناشین
صدای الستیکای ناشین بلند شد ٍ نسیر نیو ساعتی تا دانشگاى رٍ نا تَی پنج دقیقٌ 

 .دى دقیقٌ دیگٌ تا شرٍع کالس نَندى بَد. بٌ ساعت نگاى کردم! طی کردیو

 .دستت طال خیلی نرسی: ندا

 .از ناشین پیادى شد
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ندا زٍدتر از نن رسیدى بَد ٍ تٌ . بی يیچ حرفی پیادى شدم ٍ راى افتادم طرف کالس
 .کالس جا گرفتٌ بَد رفتو پیشش نشستو ٍ بٌ قَل ندا ننتظر ٍرٍد آقای کچل شدیو

دیشب : ندا کٌ خیالش از بابت زٍد رسیدنهَن راحت شدى بَد، کج شد طرف ٍ پرسید
 چیشد؟

 .يیچی راحت خَابیدم: زیر چشهی نگايش کردم

 یعنی نَفق شدی؟ -

. آئیل گفت نَفق شدم ٍلی از انشب کارم سخت نیشٌ: دست از کیفو کشیدم ٍ گفتو
 .بعد دانشگاى باید بریو خَنٌ ی پسرا

البد از این بٌ بعد يرشب باید اٍن نردک از خَدراضی رٍ : ندا با حرص ٍ تعجب گفت
 تحهل کنو؟

. تازى بعد این دى رٍز دیگٌ يهش باید تحهلش کنی. فکر کنو آرى: زيرخندی زدم ٍ گفتو
 !شب ٍ رٍزم ندارى

 ٍای الینا تَ از کجا نیدٍنی؟! چطَر؟ چیزی نگفت کٌ: بیشتر خو شد طرفو ٍ يل گفت

دٍساعتٌ تهام، بدٍن . قبل از اینکٌ حرف بزنو، استاد ٍارد کالس شد ٍ ننو ساکت شدم
بٌ . نردک عقدى ای. دستو دیگٌ داشت نیشکست. استراحت درس داد ٍ جزٍى نَشتو

. بازم درس داد ٍ بازم جزٍى نَشتو. ينَز یک ربع دیگٌ نَندى کٌ! ٍای. ساعتو نگاى کردم
نهی تَنستو تحهل کنو کٌ با خستٌ نباشیدى استاد، نفسهَ بٌ . غر غر ندا شرٍع شدى بَد

 .ٍ باز ندا غرغر کرد. بیرٍن فَت کردم ٍ تکیٌ دادم

 ندا چرا انرٍز انقد غرغرٍ شدی؟: کالفٌ گفتو

 .نن فقط دارم حقیقتَ برات نیگو. نخیر کی گفتٌ نن غر نیزنو: حق بٌ جانب گفت
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 .خَب دستت درد نکنٌ، نهیخَاد بگی سرم پَکید: دين کجی کردم ٍ گفتو

نگاى کردم نَشتٌ بَد بعد از . دٍتا تهاس از ایهان داشتو ٍ یٌ پیانک. گَشیهَ نگاى کردم
 .کالس بیاین سلف

 .پاشَ بریو سلف: ٍسایلو رٍ جهع ٍ جَر کردم ٍ گفتو

دٍ ساعت دارى یٌ ریز درس نیدى تهام . آرى بریو خیلی گشنهٌ: نقنعٌ شَ نرتب کرد
 .سلَالی خاکستری نغزم سَخت

ٍسط سالن گیر دادى بَد بٌ بنديای . کَلهَ انداختو رٍی دٍشو ٍ ننتظر ندا شدم
 .با ببخشید گفتن یٌ نفر سرنَ بلند کردم. دست بٌ کهر نگايش نیکردم. کفشش

ببخشید نن بٌ کالس استاد : زیر چشهی نگايو کرد ٍ گفت. استفًانی بًش خیرى شدم
 .بًرانی نرسیدم، نیشٌ لطفا جزٍى تَنَ بدین تا یادداشت برداری کنو

 !البتٌ: از گیجی دراٍندم ٍ گفتو

. چَنٌ ای باال انداختو ٍ برگشتو سهت ندا. جزٍى رٍ بًش دادم ٍ بعد از کهی تعلل رفت
 يا چیٌ؟ باالخرى بستٌ شد اٍن النصب؟: گفتو. یٌ جَر ناجَری نگايو نیکرد

سپًری چیکار . اٍنکٌ آرى بستٌ شد: چشو راستشَ تنگ کرد ٍ با لحن خاصی گفت
 داشت؟

 سپًری کدٍم خریٌ؟: گیج گفتو

 .لبشَ گزید ٍ دستهَ کشید ٍ بٌ طرف در خرٍجی حرکت کردیو

 .خر يست ٍلی خرخَنٌ. خر چیٌ بی تربیت؟ سپًری بچٌ خرخَنٌ دانشگايٌ -

 !این جزٍى گرفتنا بَ نیدى يا: با آرنجش کَبید تَ پًلَم ٍ گفت
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 ؟!نن کٌ حالیو نهیشٌ چی نیگی: سردرگو گفتو

 .بس کٌ خنگی: پَفی کشید ٍ گفت

برای يهین . تا رسیدن بٌ سلف، دربارى اقدانش برای فرانَش کردن فرزاد برام گفت
 .ٍارد سلف شدیو ایهان ٍ دیدم با لبخند دست تکَن داد. نتَنستٌ راحت بخَابٌ

 .چرا اصال بٌ نن رحو نهیکنی. ٍای خدای نن: صدای ندا کنار گَشو پیچید

ندا يو چند دقیقٌ بعد از . سالم کردنَ نشستو. راى افتادم طرف نیزشَن. خندم گرفت
شیر کاکائَیی رٍ گذاشت جلَم، با لبخند نگايش کردم ٍ . نن اٍند، نشست ٍ سالم کرد

 .نهنَن: گفتو

. جدیدا يَا خنک شدى بَد ٍ شیر کاکائَ داغ خیلی نیچسبید. آرٍم نزى نزى ش کردم
 .يَم

 دیشب؟: ایهان تَ چشهام نگاى کرد ٍ گفت

لبخندی کٌ از خَردن شیر کاکائَ رٍی لبو بَد رٍ . بٌ چشهای یشهی نگرانش نگاى کردم
 .بعد از یک ناى راحت تَنستو بخَابو. عالی بَد: دندٍن نها کردم ٍ گفتو

نفسشَ با خیال راحت فَت کرد ٍ با لبخندى نخصَص خَدش نگايو کرد، ٍ ننو 
ندا . لبخند از رٍ لبو کنار نهیرفت. يهچنان داشتو تَ رنگ چشهای قشنگش گو نیشدم

تَ نالء . بچٌ پررٍ: بًو چشو غرى رفت ٍ آرٍم گفت. حَاسو پرتٌ ندا شد. سرفٌ ای کرد
 ؟!عام اٍنو تَ سلف دانشگاى

 .ٍ لبشَ گزید

 :گفت. نریهان با صدای بلند خندید، با تعجب برگشتیو نگايش کردیو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

119 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

 .رعایت دانشگاى رٍ بکنین دیگٌ. باياش نَافقو -

اصال بٌ رٍی خَدم نیاٍردم ٍ شیر کاکائَنَ آرٍم . ٍبعدش آرٍنتر بٌ خندش ادانٌ داد
 .خَردم

 آئیل بًت گفت دیشب؟: ایهان پرسید

 .دٍ تا کالس دیگٌ داریو. آرى بعد کالس نیایو: لیَان ٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ جَاب دادم

 .شب ننتظرتَنیو. باشٌ نا دیگٌ کالس نداریو: کیفشَ از رٍی نیز برداشت ٍ گفت

 .نریهان يو يهرايش بلند شد. بعد بلند شد

 .پس فعال: نریهان

 :ندا پاشَ کَبید رٍ زنین ٍ گفت. ایهانو دستی تکَن داد ٍ رفت

 .نن از این نردک از خَدراضیٌ بچٌ ننٌ بدم نیاد -

 .با خندى تٌ لیَانهَ سر کشیدم ٍ بلند شدم

 .چَن بعد از این کالس آنَزشی داری باياش. فعال کٌ باید تحهلش کنی -

 .ٍبا خندى راى افتادم

****** 

یٌ دٍش آب گرم . بٌ ندا گفتو یٌ دٍش نیگیرم تا بعدش بریو. تا خَنٌ پیادى اٍندیو
انقدر کٌ حَاسو . راستش تَی این یک ناى حتی نهیدٍنو چجَری حهام نی کردم. گرفتو

صددرصد تَی اتاقش . ندا نبَد. حَلٌ رٍ دٍر خَدم پیچیدم ٍ رفتو تَی اتاقو. پرت بَد
شال رٍ . نَيانَ سشَار کردم تا نهش گرفتٌ شٌ.  یٌ تَنیک ٍ شلَار انتخاب کردم. بَد
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از اتاق بیرٍن اٍندم ٍ ندا رٍ صدا . رٍی سرم نرتب کردم ٍ تَی چشانَ نداد کشیدم
 .بٌ صَرتش نگاى کردم، چشهاش قرنز بَد. از اتاقش خارج شد. زدم

 گریٌ کردی؟: دستهَ طرفش گرفتو ٍ گفتو

 .نٌ خَابو نیاد: دستی بٌ صَرتش کشید

 !درٍغگَی خَبی نیستی: نشکَک نگايش کردم ٍ گفتو

. اصال نن نیستو. خَب کٌ چی نحال ؟ آرى گریٌ کردم: عصبی دناغشَ باال کشید ٍ گفت
 .نن نهیتَنو از فرزاد بگذرم

تَی شَک رفتارى ناگًانیش بَدم کٌ ! ينگ کردى بَدم از رفتارش. ناباٍر نگايش نیکردم
یٌ تصَیر . سرم سَت نی کشید. یٌ چیزی حس نی کردم. یٌ جریان برق از بدنو عبَر کرد

یٌ دخترسَار . یٌ پسر کٌ تَ ناشین ننتظر بَد. نحَ خاکستری پشت پلکو نقش بست
نن فرزاد ٍ ندیدى بَدم ٍلی . دستهَ رٍی شقیقو گذاشتو ٍ سرنَ تکَن دادم....شد ٍ 

 ندا با نگرانی اٍند نزدیکو. دستهَ رٍ سرم گذاشتو. نطهئن بَدم اینی کٌ دیدم فرزاد بَد

خَبی االن؟ چیشدی؟ . درٍغ گفتو نعذرت نی خَام. الینا چیشدی؟غلط کردم ببخشید -
 .يا ؟ یٌ حرفی بزن خَب دق نرگ شدم

 ازش عکس داری؟: سرنَ تکَن دادنَ گفتو

 از کی؟ -

 .از فرزاد -

 .صبر کن. آرى دارم..آ: پلکی زد ٍ گفت
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حتها باید از نریهان . عکسشَ کٌ نشَنو داد، نطهئن شدم کٌ این حسو الکی نیست
 :گفتو. جزئیاتشَ سَال نیکردم

پس قبل از شکستت خَدت عقب . اگٌ االن خَدت فرانَشش نکنی، اٍن نیذارتت کنار -
 .بکش

 .پاشَ دیگٌ پسرا ننتظرنَنن: گفتو. با سردرگهی نگايو کرد

بعد از چند لحظٌ ایهان با قیافٌ در يو درٍ باز . زنگ رٍ زدم. باشٌ ای گفت ٍ راى افتاد
نریهان پشت لپ تابی بَد ٍ آئیل پشت سرش تَ لپ . سالم کردیو ٍ ٍارد شدیو. کرد

پشت صندلی يهَن نیز گرد بزرگ . با اخو خیرى شدى بَدن بٌ صفحٌ. تاب خو بَد
 .يهشَن پریشَن بَدن. نشستیو

 چیزی شدى؟: ندا رٍی صندلی جابٌ جا شد ٍ گفت

 .آرى: آئیل

 خب چیشدى؟: نن پرسیدم

 .سلنا خبر فرستادى: ایهان

 خب؟: نن

 .خبر خَبی نیست: آئیل

 چرا تیکٌ تیکٌ جَاب نیدین؟. نیشٌ ٍاضح بگین: ندا

اینو خیلی جَ گیرى . نریهان لپ تاب يل داد طرف ایهان ٍ با اخو خیرى شد بٌ نن ٍ ندا
 .ننتظر نگايش کردم! نحل کارگراش نگايهَن نیکنٌ! يا
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يرٍقت نا یٌ اقدانی نیکنیو، نارسَس یٌ بالیی سر یٌ تعداد آدم . خبر خَبی نیست -
نحال اٍن خبری کٌ بًارى تَ خَنتَن نشَنت دادى بَد، تالفی این بَد . بی گـ ـناى نیارى

نارسَس عاشقش شدى بَد ٍ نهی تَنستیو يلیا رٍ از دست . کٌ يلیا رٍ نجات دادیو
 .بدیو

يلیام اسهش نعنی دارى : کنجکاٍ در نَرد دختری کٌ نارسَس عاشقش شدى پرسیدم
 نٌ؟

اسهش بی ربط . حاال بعدا نیبینش. یعنی زیباترین دختر دنیا. آرى: سرشَ تکَن داد
داشتو نیگفتو بعد از اینکٌ نجاتش دادیو ٍ تَسط یکی از بچٌ يا نشَنٌ گذاری . نیست

دیشب نتَجٌ برگشت . شد، نارسَس برای تالفی، اٍن بال رٍ سر اٍن آدنا آٍردى بَد
صددرصد انشب . حافظٌ ی تَ شدى، ٍلی ينَز نفًهیدى کٌ تَ از نا چیزی نیدٍنی

اینَ ٍاقعا نهیدٍنو، فقط . شاید ترسناک تر بشٌ شاید يو عاشقانٌ. کابَسات فرق نیکنٌ
يهَنطَر کٌ گفتو، سعی کن بٌ نا فکر نکنی . باید حَاست باشٌ کٌ از نا چیزی نفًهٌ

اگٌ بفًهٌ، یٌ بالی . چَن اٍن لحظٌ فقط بٌ اٍن چیزی کٌ فکر نیکنی دسترسی دارى
 .گندى ای سر خَدت نیارى نٌ این آدنای بیچارى

ندا يینی کشید ٍ نن با عذاب ٍجدان بٌ اٍن آدنًا . ایهان لپ تاب رٍ چرخَند طرف نا
 .نگاى کردم

انگشتٌ حلقٌ ٍ ٍسطشَن قطع شدى بَد ٍرٍی گَنٌ ياشَن بصَرت دایرى خَردى شدى 
با عالنت نخصَصی انگشتاشَنَ قطع کردى بَد تا بفًهیو کٌ کارى . افتضاح بَد. بَد
خیلی بدى اگٌ بخَاد تَی تهام این دى رٍز، . سرنَ انداختو پایین. پنج نفر بَدن. اٍنٌ

 .حس عذاب ٍجدان داشت نابَدم نیکرد. يررٍزش چند نفر اینجَری نابَد شن

 یعنی تَی این دى رٍز قرارى یٌ سری آدم بی گـ ـناى بٌ این رٍز بیَفتن؟: غهگین پرسیدم
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 .چارى ای نداریو نهی تَنیو کاری بکنیو، تا این دى رٍز بگذرى: سری تکَن داد ٍ گفت

 خَب حاال انشب نن باید چٌ خاکی تَ سرم بریزم؟: پَفی کشیدم ٍ گفتو

 .آئیل رفت تا در ٍ باز کنٌ. صدای زنگ درحَاسهَ پرت کرد

يهَ . از انشب با آٍینا کار نیکنی، فعال دیگٌ کاری بايو نداریو: نریهان بی تَجٌ گفت
 .نبینیو بًترى

برای : ایهان با اعتراض نگايش کرد ٍ خَاست چیزی بگٌ کٌ دستشَ آٍرد باال ٍ گفت
عضَ ناشناختٌ گرٍيٌ ٍ . تَی این چند ٍقت اگٌ آٍینا پیشتَن باشٌ بًترى. خَدش نیگو

 .پس بٌ عنَان دٍست کنارتَن نیهَنٌ. نارسَس ينَز شناختی رٍش ندارى

چطَری نن دى رٍز نببینهش ٍ . اٍلتیهاتَنی کٌ داد تهام حَاسهَ پرتٌ ایهان کردى بَد
پسرا جَابشَ . صداشَ نشنَم؟ صدای آرٍم ٍ نازی سالم کرد ٍ رشتٌ افکارنَ پارى کرد

صَرتٌ نًتابیش با اٍن چشهای آبی ٍ . ٍاقعا فَق العادى بَد. دادن، برگشتو سهت صدا
با لبخند نگايو کرد ٍ اٍند . لبای کَچیکش ترکیب قشنگ ٍ دلنشینی بٌ ٍجَد آٍردى بَد

دستشَ دراز کرد ٍ با لبخندی کٌ عضَ . يو قد بَدیو. بلند شدم نگايش کردم. نزدیک
 تَ يو باید الینا باشی نٌ؟. نن آٍینام: جدا ناپذیر صَرتش بَد، گفت

حاال بٌ حرف ندا . با ندا يو دست داد ٍ خَدشَ نعرفی کرد. با لبخند سرنَ تکَن دادم
چَن رٍ بٌ آٍینا . بٌ نظرم نریهان یا يهَن رایبد خیلی از خَد راضیَ نغرٍى. نیرسو

 :گفت

حَاستَن . خَدت کٌ نیدٍنی باید کهکش کنی. از انشب پیش الینا ٍ ندا نیهَنی -
سٌ . انشب شب سختی دارى. باشٌ اگٌ يالٌ ای دیدین تَ خَنٌ اصال حرفی نزنین

 .نیتَنید برید. يهین. دیگٌ نباید تنًا بخَابین. تاییتَن کنار يو بخَابین
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. آٍینا با يهَن لبخند يهیشگی سرشَ تکَن داد ٍ خدافظی کرد ٍ با ندا رفتن سهت در
فکر نیکنو ازش خیلی دٍر . با دلتنگی بٌ ایهان نگاى کردم ٍ پشت سرشَن راى افتادم

. فکرشو زجر آٍرى چٌ برسٌ بٌ تحهلش... پَف.  رٍز نباید ببینهش9نًهتر اینکٌ . شدم
نحکو ! خَاستو در ٍاحد ایهان اینا رٍ ببندم کٌ یٌ چیزی کشیدش. دخترا رفتن تَ ٍاحد

کشیدم کٌ ببندنش، ٍلی یًَ با زٍر در باز شد ٍ پرت شدم بٌ جلَ ٍ نحکو خَردم بٌ 
انقدر چیزای عجیب اتفاق افتادى نیترسیدم سرنَ بلند کنو ببینو اینی . يهَن یٌ چیزی

. چشهانَ نحکو بستٌ بَدم ٍ ننتظر بَدم ببینو چی نیشٌ. کٌ االن تَ بغلشو کیٌ
 نکنٌ نارسَسٌ؟! ٍای خدا. دستاش اٍند باال ٍ از سرشَنٌ يام گرفت

با ! نریهان کٌ گفت شب نیاد بٌ خَابو، پس چرا انقدر زٍد اٍند؟ نن کٌ ينَز بیدارم
 :نفسهَ فَت کردم ٍ گفتو. ترس بٌ اٍن شخص نگاى کردم 

 ترسیدم این چٌ کاریٌ آخٌ؟-

 !بدٍن خداحافظی داشتی نیرفتی: گَشٌ يای چشهش جهع شد ٍ گفت

 .آيا ببخشید، خداحافظ: دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ گفتو

 يهین؟: نیخَاستو برگردم کٌ با اخو گفت 

 پس چی؟: نتعجب گفتو 

نکنٌ تَقع دارى برم بغلش . با تعجب نگايش کردم. سرشَ کج کرد ٍ نظلَم نگايو کرد
 !کنو ٍ ببَسهش؟

چشهام داشت از حدقٌ . با چشهای گرد نگايش کردم. نٌ بابا نهیخَام بَسو کنی  -
 :سَالی نگايش کردم گفت. شیرین خندید ٍ یٌ شیشٌ آٍرد باال. درنیَند

 نیشٌ یکو از عطرتَ بریزی تَ این؟ -
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لبخندی از تٌ . حس قشنگی قلقلکو داد. نتاسفانٌ چشهام دیگٌ از این گشاد تر نهیشد
 .چند لحظٌ صبر کن: دل زدم ٍ سرنَ تکَن دادم گفتو

: رفتو تَ خَنٌ ٍ از تَ اتاقو عطرم رٍ برداشتو ٍ در جَاب ندا کٌ نیگفت کجا نیری گفتو
 .االن نیام

بعد دستانَ پشت . در عطر ٍ باز کردم ٍ یکو براش ریختو تَ يهَن شیشٌ کَچَلَش
نحل پسر بچٌ يا با ذٍق بٌ شیشٌ نگاى کرد ٍ . سرم نگٌ داشتو ٍ ننتظر نگايش کردم

 .خب خداحافظ: گفت 

در ٍ باز کرد ٍ سَالی نگايو کرد . برگشت ٍ داشت درٍ نیبست کٌ پانَ گذاشتو الی در
 :گفتو.

 آقايٌ شها فکر نهیکنی باید یٌ کاری بکنی ؟ -

 آيا باید ناچت کنو؟: خندید ٍ اٍند طرفو ٍ گفت

شَخی کردم : خندید ٍ رفت عقب. خو شدم بٌ عقب ٍ با چشهای گرد بًش نگاى کردم
 .اٍنجَری نگايو نکن

نیشخندی زدم ٍ . بعد دستشَ آٍرد باال یٌ شیشٌ دیگٌ دستش بَد گفت بیا اینو عطرم
 .نَچ: گفتو. ابرٍيانَ انداختو باال

 !ناچو کٌ نهیذاری بکنو. پس چی نیخای ٍرٍجک: خندید ٍ گفت 

 ...بیاری... برام... بالشتتَ... باید:با لبخند سرنَ کج کردم ٍ شهردى شهردى گفتو

اٍل باتعجب نگايو کرد بعد با خندى رفت تَ خَنٌ ٍ بعد از . ٍ یٌ خندى دندٍن نها کردم
 :چند دقیقٌ بالشتشَ آٍرد ٍ گفت
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 انشب سرنَ رٍ چی بذارم؟ -

 .این دیگٌ نشکل خَدتٌ: با ذٍق بالشتَ بغل کردم ٍرفتو طرفٌ در گفتو

 .نَاظب خَدت باش: گفت. رفتو تَ ٍ براش دست تکَن دادم

تَ يو خیلی نراقب خَدت : چشانَ رٍ يو گذاشتو ٍ با صدای کنترل شدى ای، گفتو
 .باش، خدافظ

دلو نهیخَاست درٍ ببندم، انا نخَاستو اشک تَی . درٍ بستو ٍ تکیٌ دادم بًش
خیلی نیترسو از اینًهٌ ! نیترسو. بالشت ٍ نحکو بغل کردم ٍ بَییدنش. چشهانَ ببینٌ

از يهین االن . نیترسو دیگٌ يیچَقت نتَنو ببینهت. نیترسو نتَنو. يشداری کٌ دادین
 ...دلتنگتو

 «....دلتنگ رٍزيایی يستو کٌ نعنای خداحافظ ، تا فردا بَد»

****** 

آٍینا ٍ ندا از يهَن اٍل ٍرٍد .بعد از گذشت یک ناى نن تازى اٍضاع دٍرم رٍ درک کردم 
از اتاقو خارج شدم ٍ . بالشت ٍ بردم ٍ تَی اتاقو گذاشتو . خیلی با يو دٍست شدن

 .صدای خندى از تٌ دلٌ ندا ، لبخندی رٍی لبو نشَند. رايی آشپزخَنٌ شدم

 .يهینجَری بًو گفت. .بخدا راست نیگو: ندا

رایبد خیلی : آٍینا چشهشَ از اشکی کٌ پیاز باعخ ٍ بانیش بَد پاک کرد ٍ گفت 
بعدا کو کو باياش . شاید از خَدراضی يو باشٌ، ٍلی تَی نقش خَدش عالیٌ. نغرٍرى

 .اٍنقدام شخصیت نچسبی ندارى. آشنا نیشی

 .ٍلی بنظر نن فقط یٌ قارچٌ بی خاصیتٌ: ندا رندى رٍ گرفت باال ٍ گفت
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: نتَنستو فضَلیهَ کنترل کنو ٍ پرسیدم . آٍینا بلند زد زیر خندى ٍننو يهرايیشَن کردم
 آٍینا تَ ايل ایرانی؟

 چطَر؟: با لبخند گفت 

 !آخٌ خیلی چًرى غربی داری: گفتو 

این نَيات با چشهای آبیت بٌ ایرانی يا : بٌ نَيای بلَندش اشارى کردم ٍ گفتو 
 !نهیخَرى

 .راست نیگٌ: ندا يهرايیو کرد ٍ گفت 

نانانو ایرانی . نن دٍرگٌ ام . نن نٌ ايل ایرانو، نٌ غرب: دناغشَ کشید باال ٍ گفت 
 .اصلٌ ٍ پدرم ايل شیکاگَی آنریکا

چطَری ! عٌ چٌ باحال: ندا کٌ دٍز فضَلیش از نن خیلی بیشتر بَد، با اشتیاق پرسید
 بايو آشنا شدن؟

نانانو یٌ : در يهَن حال جَاب داد . بلند شد ٍ نايیتابٌ ای رٍ رٍی گاز گذاشت
چَن این نهایشگاى تَی خاٍر نیانٌ خیلی . نهایشگاى عکاسی از کارای خَدش برپا نیکنٌ

خالصٌ بابام ، نانانهَ نیبینٌ ٍ یٌ . نعرٍف نیشٌ، خیلی از کشَر يای دیگٌ يو نیان 
 .اینطَری نیشٌ کٌ ازدٍاج نیکنن. دل نٌ صد دل عاشقش نیشٌ

 .پس تَ شبیٌ پدرتی -

 .دقیقا: جَاب داد 

زحهتٌ ظرفاشَ يو بندى . انلت دست پخت آٍینا رٍ با کلی سرٍصدا ٍ خندى خَردیو 
نشستو رٍی یکی از راحتی يا . دستانَ خشک کردم ٍ رفتو تَی حال پیششَن. کشیدم

 .ٍ از سکَت استفادى کردم
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 .آٍینا خَدتَ نعرفی نهیکنی؟ نا تقریبا با يهٌ آشنا شدیو -

 اٍل نگاى کن ببین يالٌ ای تَ خَنٌ نیست؟: با استرس نگايو کرد ٍ گفت 

 يالٌ؟؟: ندا با تعجب گفت 

 .رایبد گفت کٌ ٍقتی يستن حرفی نزنیو. آرى دیگٌ ازٍنان: آٍینا با صدای پایینی گفت

 !ٍلی نا کٌ از اٍن ٍقت کلی حرف زدیو: ندا

. سعیهَ کردم. کار کردن با چشهو خیلی سختٌ ، نخصَصا کٌ تازى یٌ رٍزى کٌ برگشتٌ
حتی بلند شدم ٍ تَ اتاق يا . چشهانَ بستو ٍ با نیرٍی ناٍراییو دٍر خَنٌ رٍ نگاى کردم

 :برگشتو پیششَن ٍ گفتو. چیز نشکَکی ندیدم. ٍ دستشَیی ٍ حهام رٍ يو نگاى کردم

 .خیالتَن راحت. ٍضعیت سفیدى -

 :نفسشَنَ فَت کردن ٍ آٍینا شرٍع کرد

الًٌ . آبان نايی يستو ٍعنصرم آبٌ. اسهو کٌ آٍیناست، بٌ نعنای بانَیی نحل آب زالل -
حرفٌ ی خاصی بلد نیستو فقط استفادى از . کال بیَگرافیو يهینٌ. ینی خدای آب. آنايیتا

 .عنصرنَ بلدم

 نیتَنی یٌ نهَنٌ نشَن بدی؟: ندا ذٍق زدى گفت

 .البتٌ: لبخندی زد ٍ گفت

بعد تهام انگشتای دست راستشَ جهع .دست چپشَ نحل ظرف زیر دست راستش گرفت
کرد ٍ یٌ قطرى آب شفاف از انگشتاش آٍیزٍن شد ٍ کف دست چپش ریخت ٍ غیب 

 .شد
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نحال نن عنصرم خاکٌ، دستهَ تکَن بدم گرد . َا چٌ باحالٌ: ندا دستاشَ بًو کَبید ٍ گفت
 ٍخاک نیشٌ؟

بستگی دارى کٌ تَ بخَای چجَری نشَنش . نٌ دیٍَنٌ: ننَ آٍینا خندیدیو ٍ آٍینا گفت
 !تَ احتهاال یا اردیبًشت یا شًریَر یا دی نايی يستی! بدی

. اصال شًریَر پرچهش باالست. نن شًریَریو: بادی بٌ غبغب انداخت ٍ جَاب داد 
الی یادتٌ نن يهیشٌ .نن الًٌ يرنس ینی خدای سفرم. تازشو نن خَدم الًٌ يستو

 .نیگفتو نن خدای شعَرم کاشکی الًٌ شعَرم داشتیو، اٍن نَقع بٌ حرفو نیرسیدی

 بقیٌ اعضا رٍ دیدی؟: بٌ دیٍَنٌ بازیاش خندیدم ٍ رٍ بٌ آٍیناگفتو

یعنی يیچکس يو غیر از شهايا ننَ . نٌ نن فقط ایهان ٍ رایبد ٍ آئیل رٍ نیشناسو -
 .عضَ نخفیو ٍ سٌ نايٌ کٌ با گرٍى آشنا شدم. نهیشناسٌ

تَ نیدٍنی کی این گرٍيَ ساختٌ؟ کار .نن چیز زیادی از گرٍى نهیدٍنو : کنجکاٍ پرسیدم
 نریهان ایناست؟

اٍنطَر کٌ نن شنیدم، بابای ایهان ٍ رایبد با يو دٍست خیلی صهیهی ! يو آرى يو نٌ -
یٌ رٍز پسرا یٌ صندٍقچٌ قدیهی از تَ باغی کٌ نشترک بین دٍ نفرشَن بَدى، . بَدن

تقریبا این قضیٌ نال سٌ .تَی صندٍقچٌ پر از ابزار عجیب غریب بَدى . پیدا نیکنن 
صندٍقچٌ رٍ کٌ بٌ بابا ياشَن نشَن نیدن خیلی عصبانی نیشن ٍ اٍنَ . سال پیشٌ 

بعد کو کو با يزار ضرب ٍ زٍر باباياشَن بٌ حرف نیان ٍ از کاراشَن تَ . ازشَن نیگیرن
نجبَر بَدن برای انجام . اٍنام دقیقا نحل االن نا یٌ گرٍى بَدن. قدیو نیگفتن

تَی یکی از بیابَن يای فرانسٌ یٌ درگیری خیلی بزرگ بین . عهلیاتاشَن برن فرانسٌ
بعد . تَ اٍن درگیری نصفی از اعضا تسخیر ٍ نصفیشَن کشتٌ شدن. گرٍى ٍ جنا نیشٌ

االن يردٍشَن یٌ . دیگٌ نهیدٍنو چجَری اینا از دستشَن فرار کردنَ اٍندن تًران
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بعد دیگٌ . نشَنٌ از اٍن جنگ دارن یٌ نشَنٌ رٍی بازٍشَن بٌ شکل دٍتا دایرى ست
باباياشَن . خالصٌ این دٍتا خیلی فضَلی بیجا نیکنن کٌ اتفاقای بدی براشَن نیَفتٌ

خالصٌ جَنو براتَن بگٌ کٌ کو کو نقشٌ تشکیل . کهکشَن نیکنن ٍ نجاتشَن نیدن
بعد از اٍن جنگ، تعداد خاصی از آدنا . چَن نیخان انتقام بگیرن. یک گرٍى ٍ نیدن

نشَنٌ گذاری شدن کٌ تَی یک سن خاص اتفاقای عجیب براشَن بیفتٌ ٍ بعد اگٌ از 
پس اٍن اتفاقا َبربیان بٌ زندگی عادیشَن ادانٌ نیدن، بعضیاشَن از اٍنا نیشن، 

تهام اعضای گرٍى رٍ ایهان پیدا کردى ٍنریهان آنَزششَن . بعضیاشَنو نحل نا نیشن
نن نهیدٍنو چجَری شناسایی شدیهَ بعدش از کجا این آنَزشارٍ یاد گرفتن ٍلی . نیدى

خیلی يو سعی کردن کٌ تهام اعضا، نًرى . بعد از یٌ دٍرى یٌ نايٌ خیلی ناير نیشی
 .يهین دیگٌ. يای کلیدی باشن

***** 

 االن باباياشَن از کارای این دٍتا خبر دارن؟. چٌ باحال بَدى: ندا پَفی کشید ٍ گفت

ٍلی یک بار از آئیل شنیدم کٌ نیگفت . اینَ نهیدٍنو: شَنٌ ای باال انداخت ٍ گفت
باباياشَن خیلی دعَاشَن کردن ٍ اصال یٌ جنگی شدى بینشَن، ٍلی بعدش گفتن اگٌ 

تا یٌ ناى پیش ٍاحدشَن طبقٌ باال . بخَان از این غلطا بکنن باید برن یٌ جای دیگٌ
 !االن یٌ نايٌ کٌ اٍندن اینجا. بَدا

 .بلٌ تشریف آٍردن اینجا کٌ بشن آیینٌ دق نن: ندا با حرص گفت

 خَدت چجَری شناسایی شدی؟: پرسیدم

نن با یک گرٍى از دٍستام تَی یک کافی شاپ ایهان ٍ : لبشَ بٌ دندٍن گرفت ٍ گفت
بعد . نهیدٍنو چطَری شد کٌ نن اٍن رٍز گَشیهَ تَی کافی شاپ جا گذاشتو . دیدیو
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يهٌ چیَ برام تعریف کرد، ننو چَن تَی تًران تنًا بَدم، . ایهان ردنَ زد ٍ اٍند سراغو
 .قبَل کردم باياشَن يهکاری کنو

 چرا؟ پس نانان بابات کجان؟: ندا

سالی کٌ دٍازدى نايٌ، یازدى نايشَ دٍر دنیا دنبال سَژى ٍاسٌ : لبخند تلخی زد ٍ گفت
 .عکساشَن نیگردن

 خب تَ چرا يهرايشَن نهیری؟ -

ننو از خَنٌ بٌ دٍشی خَشو . خب اٍنا يهش این شًر ٍ اٍن شًرن: لبشَ گزید ٍ گفت
 .ترجیح دادم تًران تنًا زندگی کنو. نهیاد

حس کردم از گفتن ٍ تَضیح دادن شرایط زندگیش اذیت نیشٌ، پس بیخیال شدم ٍ 
 .دیگٌ سَالی نپرسیدم

. جالب بَد، يهیشٌ ازینجَر داستانا خَشو نیَند. بٌ داستانٌ تعریفیٌ آٍینا فکر کردم
خَشو نیَند انا حتی بک بارم . نحل شخصیتای تلَیزیَنی بجنگو ٍ اکشن بازی دربیارم

انا حاال ٍسط یٌ قضیٌ ام ! بٌ این فکر نکردم کٌ يهچین چیزيایی ٍاقعیت داشتٌ باشٌ
بٌ ساعت ! نریهان نارٍ برای گرفتن انتقام دٍر خَدش جهع کردى. ٍ شدم نقش اٍلش 

بعد از خهیازى طَالنی کٌ کشیدم، با دخترا تَی يال . دٍازدى رٍ نشَن نیداد. نگاى کردم
قبل از دراز کشیدنهَن . با لبخند بالشت ایهان ٍ زیر سرم نرتب کردم. جانَنَ انداختیو

 .آٍینا تَضیحاتشَ شرٍع کرد

نا انشب چَن کنار تَ خَابیدیو نهکنٌ يهَن خَابی کٌ تَ نیبینی رٍ ببینیو یا شاید  -
اصال نعلَم . يو نٌ، خَابَ نبینیو ٍلی يهراى تَ سنگین شیو کٌ احتهالش خیلی کهٌ

فقط یادت باشٌ، سعی کن تَ خَاب با نارسَس اصال . نیست کٌ چٌ خَابی قرارى ببینی
ٍقتی سنگین . ٍ ابدا حرف نزنی ٍ اصال بٌ حرفای انشب ٍ دیشب ٍاین اتفاقا فکر نکنی
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نن شاید اصال نذارم از چشهت استفادى ... بعد دیگٌ؟ آيا . شدی از چشهت استفادى کن
 !کنی شاید با یٌ پارچ آب بیدارت کردم

 !نن از خیس شدن بدم نیاد: صَرتهَ جهع کردم ٍ گفتو

خب نتاسفو ٍلی نن تشخیص نیدم کٌ چٌ کاری باید : آٍینا لبخند بدجنسی زد ٍ گفت
 حاال يو شب بخیر!بکنو

 .نن نیترسو خَاب اٍن یارٍ رٍ ببینو: ندا

 .حاال انشب نترس، از فرداشب بترس: لبخند نسخرى ای زدم ٍ گفتو

 .يرير بانهک: ندا

 .بگیر بکپ: يلو داد ٍ گفت

حس خَاب آلَدگی . سعی کردم بٌ يیچی فکر نکنو ٍ یکو از تهریناتو استفادى کردم
قبل از اینکٌ کانل خَابو ببرى، آٍینا با صدای . شدیدی پیدا کردم ٍ آرٍم خَابو برد

 .خَب بخَابی: جادٍیی ٍ نالیهی گفت

***** 

نحل . يهَن نیز گرد بزرگ يو ٍسط باغ بَد. دٍبارى يهَنجا بَدم، تَی يهَن باغ
نارسَس ٍ دیدم کٌ داشت . يهیشٌ، نهیدٍنو سرى چی داشتن بايو جرٍ بحخ نیکردن

با تهام ٍجَد . یکی یکی دستشَنَ نیذاشتن رٍ سرشَنَ فریاد نیزدن. نیرفت طرفشَن
ذرى ذرى نلتًب . چنتاشَن دٍد شدن چند نفرشَنو ذرى ذرى آتیش گرفتن. فریاد نیزدن

حتی بَی گَشت سَختٌ . شدن پَستشَن ٍ بعد جزغالٌ شدنشَن رٍ بٌ چشو نیدیدم
چشو . یٌ لحظٌ شک کردم کٌ خَاب باشو. از تٌ دل داد نیزدن. رٍ يو نیفًهیدم

دٍبارى بٌ اٍن آدم يا . با قًقٌ بٌ نن خیرى شدى بَد. چرخَندم ٍ بٌ نارسَس نگاى کردم
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دستی بٌ گردنو . حالو بدى. عصبی شدم. کٌ در حال جزغالٌ شدن بَدن نگاى کردم
بعد . تَ یٌ چشو بٌ يو زدن نارسَس رٍبرٍم ایستادى بَد ٍ با اخو نگايو نیکرد. کشیدم

از تغییر . شبیٌ یٌ پسر خیلی خَشگل ٍ جذاب شد. بٌ نظر لبخند زد ٍ قیافش عَض شد
سعی . با چشاش داشت انگاری قَرتو نیداد. بًو زل زدى بَد. ناگًانیش شَکٌ شدم

تصَیر سَختن اٍن آدنًا از جلَی . داشت نقش یٌ رٍلٌ عاشقانٌ رٍ برام بازی کنٌ
تَی کسری از . ازت نتنفرم. با خَدم گفتو چقد تَ پستی. چشهو لحظٌ ای کنار نهیرفت

جانیٌ اخهاش تَ يو شد ٍ با شدت يَلو داد بٌ طرف دیَاری کٌ نیهدٍنو از کجا سبز 
حس خفگی شدیدی پیدا . ساعد دستشَ رٍ گلَ گذاشت ٍ تا نیتَنست فشار نیداد. شد

با يهَن صدای رٍیایی ٍ ! نهیتَنستو نفس بکشو ٍ نطهئن بَدم کٌ کبَد شدم. کردم
 :نزخرفش پرسید

 کی حافظتَ برگردٍند؟

چًرى نحال خَشگلش از بین رفتٌ بَد ٍ با قیافٌ ٍاقعی ٍ . سٌ بار پشت سر يو سَال کرد
از شدت عصبانیت چشهای عهَدیش کج شدى بَد ٍ . کریحش تَ چشهام زل زدى بَد

فشار . اشکی ناخَدآگاى از گَشٌ چشهو جَشید. حس خفگی داشتو. دينش گشاد تر
با دستش آتیشیَ آٍرد نزدیک . دستشَ بیشتر کردى بَد ٍ يی سَالشَ تکرار نیکرد

يو ترسیدى بَدم يو داشتو نیسَختو يو . بٌ نعنای ٍاقعی داشتو نیهردم. صَرتو
از رگٌ يای کنار . سرنَ تکَن دادم، با ترس بًش نگاى کردم. داشتو خفٌ نیشدم

یک بار ...سعی کردم جیغ بزنو تا از این خَاب لعنتی بیدار بشو. چشهش خَن نیَند
 ...بار چًارم تهام تَانهَ جهع کردم ٍ تا خَاستو جیغ بکشو....سٌ بار....دٍبار...

ندا از پشت بغلو کردى . نتَجٌ نَقعیتو شدم. حس تب داشتو. سیخ سرجام نشستو
بین دٍ تا نَجَد دناغَ گیر . يردٍتاشَن تَ بغلو گریٌ نیکردن. بَد ٍ آٍینا از جلَ
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نحل کنٌ بًو چسبیدى بَدن ٍ . این چٌ ٍضعیٌ؟ سعی کردم از خَدم دٍرشَن کنو! افتادم
 !دخترا؟: با صدای بلند گفتو . ٍلو نهیکردن

تازى . نراسو آبغَرى گیری داشتیو. خَدشَنَ جهع ٍ جَر کردن ٍنایل بٌ طرفو نشستن
 .از خیس شدن نتنفرم. صَرتهَ جهع کردم. نتَجٌ خیسی لباسام شدم

صَرتت . نجبَر شدم. يرکار کردم نتَنستو کهکت کنو: آٍینا دناغشَ باال کشید ٍ گفت 
 خیلی اذیتت کرد نٌ؟. کبَد شدى بَد ٍ نالٌ يای بدی نیکردی

. این ينَز اٍل رايٌ الی خانَم. دستی بٌ صَرتو کشیدم. سرنَ بٌ نعنی آرى تکَن دادم
 .آب ٍ سر کشیدم ٍکالفٌ دراز کشیدم. ندا رفت از تَ آشپزخَنٌ برام یٌ لیَان آب آٍرد

***** 

 .خَابهَ با آب ٍ تاب کانل براشَن تعریف کردم

 .يهَن حرفت ٍحشیش کردى. نباید با خَدت حرف نیزدی: آٍینا گفت

. راستش نحل سگ ترسیدم. یٌ لحظٌ از ذينو گذشت. نن کٌ با خَدش حرف نزدم -
 .ایندفعٌ اصال بٌ نرحلٌ سنگین شدن نرسیدم کٌ بخَام از چشهو استفادى کنو

 .با خیال راحت بخَاب دیگٌ نهیاد اذیتت کنٌ. دیگٌ بًش فکر نکن: پَفی کشید ٍ گفت

با یٌ . بٌ ندا نگاى کردم. بلند شدم ٍ رفتو لباسام رٍ عَض کردم ٍ رٍی تشک دراز کشیدم
 :بٌ شَخی گفتو. عالهٌ غو ٍ غصٌ نگايو نیکرد تَ چشای نازش یٌ حالٌ اشک بَد 

 .تَ چتٌ؟ نراسو آبغَرى گیری تهَم شد کٌ -

 :گفت. بٌ زٍر لبخندی زد ٍ طاق باز دراز کشید
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. پشیهَنو کٌ چرا يهَن بار اٍل کٌ ترسیدی بٌ ایهان نگفتو...پشیهَنو. خیلی ترسیدم -
 .نیترسو بالیی سرت بیاد

نترس يیچ نرگو . از قدیو گفتن بادنجَن بو آفت ندارى: چرخیدم طرفش ٍبا خندى گفتو
 نهیزنٌ، راحت بخَاب کٌ ننو بتَنو راحت بخَابو باشٌ؟

 .باشٌ: لب ٍرچید ٍ آرٍم گفت

 .پنج دقیقٌ نکشید کٌ خَابو برد. چشانَ بستو ٍبالشت ایهان رٍ از تٌ دل بَ کردم

***** 

برای آٍینا یادداشت گذاشیتو . با صدای زنگ گَشیو بیدار شدم ٍ ندا رٍيو بیدار کردم
نسیر خَنٌ تا دانشگاى ٍ پیادى رفتیو ٍ سر نَقع بٌ اٍلین کالس . کٌ تا دٍ کالس داریو

ندا خیلی تَ خَدش بَد ٍ نن از تٌ دل نیخَام کهکش کنو ٍلی نهیدٍنو . رسیدیو
 .کالس کٌ تهَم شد راى افتادیو سهت سلف! چجَری

 خانَم نقدم؟ -

. ننتظر نگايش کردم! دٍبارى آقای سپًری. کنجکاٍ برگشتو ٍ پشت سرم رٍ نگاى کردم
 .خیلی نهنَنو. بفرنایید اینو جزٍى تَن: دست تَی کیفش کرد ٍ در يهَن حال گفت

 .خَايش نیکنو ، قابلی نداشت: جَاب دادم. جزٍى رٍ گرفتو ٍ دستی بٌ نقنعو کشیدم

الی ازین پسرى : ندا نرنَز گفت . با گفتن با اجازى، ازش دٍر شدیو. ندا دستو ٍ کشید
 !دٍر شَ، برات دردسر نیشٌ يا

يالٌ خنحی . بٌ سپًری نگاى کردم. نحکو سرجام ایستادم ٍ سریع بٌ پشت سر برگشتو
 چیکار نیکنی؟: ندا با تعجب پرسید . نفس راحتی کشیدم. ای دٍرش بَد
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 چٌ دردسری برام دارى؟. این بدبخت کٌ خنحی بَد: گفتو

بعد از . نحل خنگا بًش خیرى شدم. با چشهای گرد بًو نگاى کرد ٍ بعد پقی زد زیر خندى
. تَ چٌ سریع رفتی تَ اٍن فاز! دیٍَنٌ ننظَرم اٍن نبَد کٌ: اینکٌ کلی خندید گفت 

ننظَرم اینٌ اٍنجَر کٌ از چًرش ٍقتی با تَ حرف نیزنٌ نعلَنٌ، اینٌ يهچین یٌ نهَری 
 .ازت خَشش نیاد

 چـی؟: حرفشَ باال پایین کردم ٍ تقریبا جیغ کشیدم

زيرنار چرا جیغ نیکشی دیٍَنٌ؟ انگشت : دستشَ نحکو گذاشت رٍ دينو ٍ گفت
 .يیچی بابا. نهانَن کردی

 .يلو داد طرف سلف

. بٌ قیافٌ نغهَنش نگاى کردم. دٍتا لیَان شیر ٍ کیک خریدم ٍ رفتو رٍبرٍش نشستو
 : لبانَ با زبَن خیس کردم ٍ با نالحظٌ گفتو

 !نیدٍنو خیلی سختٌ-

-.... 

 یعنی چجَری بگو؟. ٍلی باٍر کن فرزاد اٍنطَری کٌ تَ فکر نیکنی نیست-

-..... 

 .اى ندا کجارٍ نگا نیکنی؟ حَاست با ننٌ -

با چشهاش اشارى بٌ بیرٍن کرد، نگايشَ دنبال . برگشت سهتو،چشهای نازش پر غو بَد
لبانَ رٍی يو . فرزاد بَد کٌ داشت با یٌ دختری حرف نیزد ٍ دخترى لبخند نیزد. کردم

 .فشار دادم
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خَدم نیدٍنو کٌ اٍنطَری کٌ نیخَام . خَدم نیدٍنو بدرد نهیخَرى: با بغض گفت
يیچَقت فکر نهیکردم اینقد کَدن . نیست ، ٍلی چیکار کنو کٌ نهیتَنو فرانَش کنو

. کاش يهَن اٍل نحل سگ بًش نهیدادم. باشو کٌ فرق عن ٍ با گَشت کَبیدى ندٍنو
 نیدٍنی چی شنیدم؟

 .با سر اشارى کردم نٌ ٍ ننتظر نگاش کردم

بهن پیشنًاد . ازٍن آدناییٌ کٌ با يهٌ دخترا دٍست نیشٌ ٍ ازشَن استفادى نیکنٌ -
 ...داد ٍلی نن

نن قبَل نکردم ، بعد از اٍن : سرشَ انداخت پایین ٍ یٌ قطرى اشک از چشهش افتاد
یٌ چند رٍز بَد کٌ پاپیچو شدى بَد کٌ نریهان گفت باید تهَنش . يهش نیپیچَندم

 .کنو

 بنظرت ؟: نکحی کرد ٍ گفت 

 يٍَم؟ -

 بنظرت چیکار کنو کٌ الیقش باشٌ؟ -

 بنظرم؟: کهی فکر کردم ٍ جَاب دادم

 .با يیجان نگايو کرد. یٌ خندى شیطنت آنیز کردم ٍ یٌ چشهک زدم

***** 

 اصال انکان ندارى نیدٍنی اگٌ بفًهٌ چٌ بالیی سرنَن نیاد؟ -

فقط یٌ . بعدشو زیاد کٌ درگیر نهیشی. نیگو قرار نیست بفًهٌ. ايٌ: کالفٌ گفتو 
نا . جايایی باید باشی، نطهئن باش نباید بیای دانشگاى چَن بد نیشٌ، دیگٌ نیفًهن
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فقط سٌ بار باید . بیرٍن آنارشَ نیگیریو تَ يو خَدتَ نیرسَنی ٍ ٍارد صحنٌ نیشی
 .اصال شاید يهَن دفعٌ اٍل يهٌ چی تهَم شٌ. بايو ببینتتَن

 حاال ٍاقعا این کارا الزنٌ الی؟: ندا

نن نیخام ببینتت بعد بیاد طرفت ، ننو بٌ بالیی سرش بیارم کٌ . َای بابا: حرصی گفتو
 .یاد بگیرى دیگٌ طرف دخترای نردم نرى

 از ننو کهکی بر نیاد؟: آٍینا در حالی کٌ داشت چایی رٍ رٍی نیز نیگذاشت، گفت

 !صددرصد تَم الزم نیشی ، چَن نن خیلی کارا رٍ بلد نیستو: با شَق گفتو 

 نگَ کٌ نیخای از نیرٍيات استفادى کنی؟: آئیل با تعجب پرسید 

 .چرا اتفاقا نیخام يهینکارٍ بکنو: دست بٌ سینٌ نشستو ٍ گفتو 

 نیدٍنی اگٌ نریهان بفًهٌ چی نیشٌ؟. نن نیستو: دستشَ تَی يَا چرخَند ٍ گفت 

آقا جان اصال بٌ اٍن چٌ ربطی دارى؟ بعدشو : آرنجو رٍ بٌ زانَ يام تکیٌ دادم ٍ گفتو 
 .فقط یٌ گَشهالیٌ يهین! نن کٌ نهیخام بزنو یارٍ رٍ بکشو یا جنی بکنهش کٌ

 !خیلی بد نیشٌ. ٍلی الینا تَ اٍن رٍی رایبد ٍ ندیدی: آٍینا 

اصال غلط کردى بٌ اٍن چٌ؟ اگٌ پایٌ نیستین بگین یٌ ... اى: ندا بٌ جای نن جَاب داد 
 !....غلط دیگٌ بکنیو

 .بابا نن پایو فقط از نریهان نیترسو يهین: آئیل کالفٌ گفت 

 !حاال بگَ چشو. سرپیچی کنی نیترکَنهت. اصال نن رئیسو: سریع گفتو
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راى نیرفت ٍ کالفٌ دست بٌ صَرتش . پَفی کشید ٍ بلند شد. زل زدم تَ چشاش
خیالت : ندا با يیجان بٌ نن نگاى نیکرد ، چشهکی زدم ٍ یَاشکی گفتو . نیکشید

 .تخت

 !ٍلی نن کار خطرناک نهیکنها. باشٌ قبَلٌ -

 .کار خطرناکو نهیکنیو نترس. ایَل، دنت گرم: دستانَ کَبیدم بًو يو ٍ گفتو 

 .خَب پایٌ ياشَن بزنن قدش: بعد دستهَ بردم جلَ ٍ گفتو

 .يهگی زدن رٍ دستو ٍ کارنَن آغاز شد

****** 

آنار فرزاد ٍ . از نَقعی کٌ تاییدیٌ يهکاری رٍ از بچٌ يا گرفتو، سریعا کارنَ شرٍع کردم
سٌ رٍز گذشتٌ ٍ . حتی ساعت رفت ٍ اٍند ياش رٍ يو دیگٌ نیدٍنستو. کانل درآٍردم

آٍینا یٌ چندتا فن بًو یاد داد ٍ بقیٌ چیزارٍ از . نن یکو تَی نًار خَابام نَفق شدم
فقط دٍ سٌ . نیشٌ گفت تقریبا بلدم با چشهو کار کنو. تَی کتابای قدیهی نیخَنو

نرحلٌ نَندى کٌ نرحلٌ آخرش اینٌ کٌ بتَنو با چشهو چیزی جابٌ جا کنو، البتٌ این 
خیلی شرایط خاص دارى کٌ فکر نکنو بتَنو نَفق شو ٍ نًهترین چیزيا رٍ از کتاب 

بًرحال، قرارى سر فرزاد یٌ . يایی یاد گرفتو کٌ ازیٌ کتابخَنٌ، نزدیک دانشگاى گرفتو
البتٌ اگٌ يهٌ . بالی خیلی قشنگ بیاریو کٌ دیگٌ جرئت نزدیک شدن بٌ دخترارٍ نکنٌ

چی يهَنجَر کٌ نیخایو پیش برى ٍ انیدٍارم ٍاقعا يهَنجَر پیش برى، چَن بٌ این 
البتٌ این خبر رٍ .  قرار دارى9انرٍز جهعٌ ست ٍ شب ساعت . تجربٌ بٌ شدت نیاز دارم

خالصٌ قرارش تَی یک پاساژ، با یٌ . طی یک عهلیات خیلی سّری، آئیل برانَن آٍرد
نا يو قرارى ایشَن رٍ یکو بسَزٍنیهش البتٌ بٌ رٍش . دختر ژیگَل ٍ از قضا خرپَلٌ

الحهداهلل بٌ لطف حال خرابو تَ این چند ٍقت فرزاد ننَ يهراى ندا ندیدى کٌ . خَدنَن
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صبحَنٌ رٍ با يو خَردیو ٍ قرارى بریو بازار تا . پس دستو خیلی بازى. بخَاد ننَ بشناسٌ
جلَ . یکو خرید کنیو بعد اٍنو کٌ عصر دٍبارى نیریو پاساژ ٍاسٌ انجام عهلیات نخفیو

 :داد زدم. آینٌ ایستادم ٍ بٌ قیافٌ کج ٍ کَلو نگاى کردم

 آٍینا؟

ـلٌ: بلند تر از نن جَاب داد ـَ  ب

 نیای تَ اتاق؟: زیر لب خندیدم ٍ با يهَن صدا گفتو

 .باشٌ االن نیام: جَاب داد

 ای زيرنار نگٌ سرى زنین کشاٍرزیین کٌ انقدر عربدى نیکشین؟: صدای ندا بلند شد

آٍینا نیگٌ بخاطر . چند تا خراش رٍی صَرتو افتادى. خندیدم ٍ دٍبارى بٌ آینٌ خیرى شدم
آخٌ بعد از اٍن خَابو ، . درگیریایی کٌ تَی خَابو با نارسَس داشتو، اینطَری شدى

نخصَصا با نًارت يایی کٌ یاد . دیگٌ اجازى نهیدم کٌ نارسَس اٍنقدر بًو نزدیک بشٌ
اٍنَ نیتَنو با یٌ کو کرم پَدر بپَشَنو، حاال با ! جدیدا خَابو شدى نیدٍن جنگ. گرفتو

 این جَش نزخرف کٌ ٍسط پیشَنیو دراٍندى چی کار کنو؟

 جَنو چی شدى؟ -

 .نگاى کن چقد بدشانسیو: لبانَ جهع کردم ٍ گفتو

 ٍ بٌ جَشٌ اشارى کردم

 این ِکی دراٍند؟: چشهاش گرد شد ٍ گفت

 .چهیدٍنو يهین االن دیدنش: شَنٌ ای باال انداختو ٍ گفتو

 حاال چرا انقد قرنزى؟. چقدر بد شد: انگشتشَ رٍی جَشو کشید ٍ گفت
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تقصیر شها دٍتا شد . بخدا نن دستش نزدم خَدش قرنز شدى: پَفی کشیدم ٍ گفتو
 .دیگٌ، دیشب ٍقت نعجَن خَردن بَد آخٌ نن بٌ پستٌ حساسیت دارم اى

بدٍ حاضر شَ دیگٌ ،تا . با کرم گریو نیپَشَنهش. ٍلش غصٌ نخَر: خندید ٍ گفت پ
 .بجنبا. بعدشو باید دٍبارى بریو. بریو برگردیو کلی طَل نیکشٌ

با لبخند از اتاق . خیلی خَب تَ برٍ نن حاضر نیشو: ناراحت تَی آینٌ نگاى کردم ٍ گفتو
آخٌ این چٌ شانس گندیٌ نن دارم؟ دقیقا تَی لحظات حساس یٌ اتفاقی . خارج شد

لباسایی کٌ نیخاستو بپَشو رٍ، پرت کردم رٍی تخت ٍ برای ! نیفتٌ کٌ نباید بیفتٌ
. یکو کرم نرطَب کنندى زدم بعد از کرم پَدرم زدم رٍ جَشٌ. يزارنین بار رفتو جلَ آینٌ

. بیخیالش شدم ٍ رفتو نانتَنَ پَشیدم. قرنزیش گرفتٌ شدى بَد ٍلی برجستگیش نٌ
: زیر لب تکرار کردم . خب کٌ چی؟ چرا الکی حرص بخَرم؟ يیچ کاری نهیشٌ کرد دیگٌ

 !بیخیال طی کن

. بٌ ساعت نچیو نگاى کردم. از اتاق اٍندم بیرٍن ٍ نشستو رٍ راحتی تا دخترا آنادى شن
حَصلو سررفت ٍ صداشَن زدم، . يرچی ننتظر شدم نیَندن! ای بابا چقدر لفت نیدن
يهَنطَر کٌ داشتو صداشَن نیزدم ٍ جَاب نهیدادن، آیفَنَ .يهَن لحظٌ آیفَنَ زدن

 .جَاب دادم

 کیٌ؟-

 !ايٌ الی شَرشَ درآٍردیا گهشَ پایین دیگٌ، دیرشد -

صبر کن ! ننگَل تَ چرا پایینی؟ نیو ساعتٌ ننتظر شها دٍتام نن: با چشهای گرد گفتو
 .اٍندم

نسخرى يا رفتن پایین، ننٌ . آیفَنَ نحکو گذاشتو ٍ کیفو رٍ از رٍی نبل چنگ زدم
دٍدقیقٌ . کفشانَ پَشیدنَ ٍ درٍ قفل کردم! دیٍَنٌ یک ساعتٌ ننتظر اٍن دٍتا ننگَلو
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ای . طبقٌ سَم ایستاد. عصبی سَارشدم ٍ دکهٌ رٍ زدم . ای گذشت تا آسانسَر رسید
بٌ خانو نسنی کٌ سَار شد بٌ رسو ادب سالم کردم، با خَشرٍیی جَاب .بابا، گندت بزنن

. تَی این يیری ٍیری یٌ خَاستگار فقط کو دارم. داد ٍ با لبخند خیرى شد بٌ صَرتو
آسانسَر کٌ ایستاد بٌ سرعت نَر . لبخند زٍرکی زدم ٍ از تَی آینٌ شالهَ نرتب کردم

نفس راحتی کشیدم ٍ در ٍ باز کردم، قیافٌ دٍتا کلٌ پَک کٌ . خارج شدم ٍرفتو جلَی در
. بی تَجٌ بًشَن، از کنارشَن راى افتادم. جلَی در بايو نیخندیدن جلَی رٍم ظاير شد

 .نتَجًو شدن ٍ اٍنا يو دنبالو راى افتادن

 کدٍم پاساژ نیریو؟: پرسیدم

 .چندتا آشنا دارم اٍنجا. نیریو تیراژى: آٍینا جَاب داد

آٍینا . با یک دربست خَدنَنَ رسَندیو بٌ پاساژ. سرنَ بٌ نعنی فًهیدن تکَن دادم
اٍلین چیزی کٌ . ٍارد یٌ نغازى شدیو. راينهاییهَن کرد بٌ جايایی کٌ آشنا داشت

زیاد تَجٌ نکردم ٍ با دخترا نشغَل پیدا کردن یٌ . برقش چشههَ زد یٌ نگاى نشکی بَد
سرنَ تکَن دادم ٍ یٌ نانتَگلبًی . برق چشهاش از ذينو نهیرفت. چیز بدرد بخَر شدم

 .از رگال کشیدم بیرٍن ٍ بٌ ندا نشَنش دادم

 .برٍ اینَ بپَشش خیلی قشنگٌ: با لبخند گفتو

 !ٍلی رنگش خیلی رٍشنٌ يا: صَرتشَ جهع کرد ٍ گفت

 .برٍ بپَش دیگٌ. تَ يهش نانتَ تیرى نیپَشی! ایی: صَرتهَ جهع کردم ٍگفتو

 .نانتَ رٍ از دستو گرفت ٍ رفت اتاق پرٍ

 .ٍایی اینَ چقد ناااازى، تَجًهَ بٌ خَدش جلب کرد: صدای آٍینا کٌ با ذٍق گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

143 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

از حق نگذریو، خیلی . یٌ نانتَ آبی رٍشن بَد. بٌ سَژى نعرفی شدى آٍینا نگاى کردم
از سرشَنش یٌ برش تَی کهرش رفتٌ . قدش تقریبا تا زیرزانَ نن نیشد. قشنگ بَد

یقش ایستادى بَد ٍ رٍی یقش ٍ سر آستیناش سنگای خیلی ریزی دٍختٌ شدى بَد . بَد
خَشحال .سرجهع خیلی قشنگ بَد. قد آستیناش يو سٌ ربع بَد. کٌ از دٍر برق نیزد

 :گفتو

 نیخای بخریش؟ -

 نظر تَ چیٌ؟. خیلی قشنگٌ: شیفتٌ بٌ نانتَ نگاى نیکرد

 !قشنگیش کٌ حرف ندارى ٍلی ننو اینَ نیخام: با ذٍق گفتو

 .برٍ برای خَدت یکی دیگٌ پیدا کن! نهیخام نالٌ خَدنٌ: بدجنس گفت

نانتَيات رٍ يو با رنگ چشهات : با حرص گفتو. دلو نیخاست تک تک نَياشَ بکنو
 .ست کن

نانتَ تَی تنش . حَاسو از نانتَی آٍینا پرت شد ٍ رفتو سهت اتاق پرٍ. ندا صدام زد
 .يهَنیکٌ نیخاستو بَد. عالی بَد

 .چقدر بًت نیاد! عالیٌ: با ذٍق گفتو

 جدی؟: چرخی زد ٍ گفت 

 .آرى بخدا، انگار برای خَدت دٍختن: با لبخند گفتو 

. رفتو سهت رگاال ٍ دٍبارى یٌ نگاى انداختو ٍ گشتو. شَنٌ ای باال انداخت ٍ در ٍ بست
آخٌ این چٌ ٍضیٌ؟ چرا يهشَن رنگاشَن جیغٌ؟ . قرنز، سرخابی، بنفش، زرد، زرشکی

اخو کردم، اٍنو . کالفٌ برگشتو کٌ دٍبارى با يهَن چشو نشکی، چشو تَ چشو شدم
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ننتظر بَدم اگٌ حرفی زد یٌ جَابی بًش بدم تا دٍرٍز . نتعاقبا اخو کرد ٍ اٍند نزدیکو
 :انا گفت. تَی کف جَابو بهَنٌ

اگٌ اینا پسندتَن نهیشٌ، . یٌ رگال دیگٌ اٍن سهت نغازى يست ٍلی قیهتاش زیادى -
رفتو طرف نانتَ يا ٍ جابٌ جاشَن . ٍاشارى کرد سهت چپ . نیتَنین اٍنارٍ يو ببینید

انا بندى بٌ خاطر اخالق بدم تَی انتخاب . نانتَ يای بسیار شکیل ٍ نجلسی. کردم
بٌ انید یٌ نانتَی باب نیلو، دٍنٌ دٍنٌ نانتَ يارٍ ٍرق . نانتَ يهیشٌ دردسر داشتو

با چشهایی کٌ از خَشحالی ستارى . بنظرم نحشر بَد.زدم تا، دستو رٍی یکیشَن نَند
دٍبارى نگايش کردم ٍ با . برداشتهش ٍ رفتو تَ اتاق پرٍ. بارٍن بَد براندازش کردم

فیت تنو بَد، حاال کٌ فکر نیکنو، نیبینو سلیقٌ ام . خَشی ٍصف ناپذیری پَشیدنش
زیر سینٌ یٌ برش . از باال تا پایین از زیر ذرى بین چشهام گذرٍندنش. شبیٌ نانانهٌ

سر آستیناش نگین يای ریزی دٍختٌ بَد ٍ رٍی . خَردى بَد ٍ دٍتا پیلی تا پایین داشت
خیلی . بلندیش تا باالی زانَم بَد، بٌ رنگ نغز پستٌ ای. یقش يو نگین دٍزی شدى بَد

. چرخی زدم ٍ از تَی آینٌ يای دٍرى اتاق چکش کردم. شیک بَد، نخصَصا رنگش
تا رفتو بیرٍن، چشهو بٌ ندا ٍ آٍینا افتاد کٌ . لبخندی از سر رضایت زدم ٍ درش آٍردم

 .یک لنگٌ پا، ننتظر نن بَدن

 چیشد باالخرى؟ چیزی پسندیدی یا نٌ؟: ندا کسل گفت

 .آرى: چشهکی زدم ٍ گفتو

يهَن چشو نشکی کٌ حاال فًهیدم اسهش سًیلٌ نانتَ .نانتَ يا رٍی نیز گذاشتیو
تصهیو . يانَنَ تَ نایلَن گذاشت ٍ با اندک تخفیفی قیهت نانتَ يارٍ حساب کردیو

دخترا خارج . نگايش کنو (چشو سَم)گرفتو، ٍقتی داشتیو خارج نیشدیو با تیسراتیلو
. يالٌ زردی دٍرش دیدم. با تعجب نگايو کرد. شدن، ایستادم ٍ برگشتو نگايش کردم

 يالٌ زرد بٌ چٌ نعنی نی تَنٌ باشٌ؟. چشهانَ تنگ کردم ٍ خارج شدم
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از این آشنا ناشنا ياتَن ، بازم يست کٌ : از فکر يالٌ زرد خارج شدم ٍ رٍ بٌ آٍینا گفتو
 !بریو نن نیخام شلَار بگیرم؟

کلی ازش تخفیف . آرى اتفاقا يستش، بریو خیلی يو بايام دٍستٌ: با لبخند گفت
 .نیگیریو

بی تَجٌ بٌ نگاى يای زٍم شدى رٍنَن، راى افتادیو سهت نغازى ٍ بعد از کلی سالم ٍ 
احَال پرسی ٍاظًار خَشبختی ٍ اینا، صاحب نغازى کٌ اسهش فیرٍزى بَد، برانَن 

بعد از اٍن دنبال کفش . دٍتا شلَار انتخاب کردم ٍ از نغازى خارج شدیو. شلَاراشَ آٍرد
 .گشتیو ٍ رفتیو رستَرانٌ خَدى پاساژ

 نن انتخاب کنو؟: از باال بٌ پایین ننَ رٍ نگاى کردم ٍ با ذٍق گفتو

ينَز آش دٍغ یادم نرفتٌ . ببند دينتَ خَايش نیکنو: ندا چشو غرى ای رفت ٍ گفت
 .خَدنَن سفارش نیدیو. يا

یٌ کَبیدى سفارش دادم ٍ ننَ .دٍبارى بٌ ننَ نگاى کردم. لبهَ گزیدم ٍ خندنَ قَرت دادم
 .غذا يانَنَ سفارش دادیو ٍ ننتظر شدیو کٌ برانَن بیارن. رٍ دادم بٌ ندا

 حاال نقشت چیٌ؟: ندا خو شد طرفو ٍ گفت

نهیخای بگی الاقل چٌ غلطی . ينَز يیچی نگفتی. راست نیگٌ: آٍینا نَافق با ندا گفت
 باید بکنیو؟

يیچی انرٍز کٌ فرزاد با اٍن دختر : لبهَ گزیدم ٍ کهی فکر کردم تا یٌ قصٌ سريو کنو
یعنی نحل . اصال يو بًش تَجٌ نهیکنی. ژیگَلٌ قرار دارى تَ جلَش سبز نیشی با آئیل

بعد . بعد نن از یٌ گَشٌ يالٌ ياشَ چک نیکنو ببینو چی نیشٌ. سگ بًش نهیذاری
ننَ آٍینا سر یٌ نیز دیگٌ . کٌ رفتن یٌ جا، تا یٌ چیزی بخَرن ، تَ با آئیل نیرید يهَنجا
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تَ از : (بٌ آٍینا اشارى کردم ٍ ادانٌ دادم)ٍقتی کٌ شرایطش نناسب بَد، . نیشینیو
البتٌ دخترى بیشتر، نیخَام ببینو نارک . کنارش رد نیشی ٍ یکو آب پاشیش نیکنی 

 .ٍ لبخند نسخرى ای بٌ داستانو زدم. لَازم آرایشش چیٌ

 بعد این رفتار خیلی نسخرى ٍ بچٌ گانٌ نیست اٍنَقت؟: ندا دين کجی کرد ٍ گفت

بعدش کٌ این . چرا يست ٍلی این ينَز دفعٌ ی اٍلٌ: بٌ دستام نگايو کردم ٍ گفتو
 .نرحلٌ تهَم بشٌ باليای خَشگل تر سرش نیاریو

حاال دیگٌ یٌ . اصال شاید الزم نباشٌ آب رٍش بریزیو: بًش نگاى کردم ٍ ادانٌ دادم
شاید يو انقدر . نن درلحظٌ بًتَن خبر نیدم کٌ چیکار کنین. خاکی نیریزیو سرنَن
 .نسخرى بازی درنیاریو

یٌ بالیی باشٌ کٌ بٌ . فقط نسخرى بازی نباشٌ يا : آٍینا سرشَ تکَن داد ٍ گفت
 .ریسکش بیارزى

 .نترس بد نهیشٌ: کالفٌ گفتو

 .سفارشانَنَ آٍردن ٍ بعد از خَردنش رايی خَنٌ شدیو

 .ساعت دٍئٌ ينَز کلی تا نٌ ٍقت داریو: کیفهَ پرت کردم رٍ نبل ٍ گفتو

 خب چرا انقدر زٍد اٍندیو خَنٌ؟: آٍینا دکهٌ يای نانتَشَ باز کرد ٍ گفت

چَن کٌ قرارى استراحت کنیو ، بعد آئیل باید بیاد : ندا خَدشَ پرت کرد رٍ نبل ٍ گفت
 .بايو يهاينگ باشیو

 .فعال کٌ بٌ استراحتهَن نیرسیو، ساعت شیش خبرش نیکنیو: شالهَ باز کردم ٍ گفتو
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ندا ٍ آٍینا يو يهراى نن ، رٍی نبال ٍلَ شدن ٍ تصهیو گرفتیو . رٍی کاناپٌ دراز کشیدم
يردٍ با خیال راحت خَابیدى . سرنَ بلند کردم ٍ بٌ ندا ٍ آٍینا نگايی انداختو. بخَابیو

نهیدٍنو . انا نن دلو نهیخَاست بخَابو ٍ دٍبارى قیافٌ نکرى نارسَس رٍببینو. بَدن 
خَب اگٌ االن یکی بٌ نا سٌ تا دختر حهلٌ کنٌ ! چرا بٌ فکر نحافظی چیزی نیستیو

دستی . چیکار باید بکنیو ٍاقعا؟ آٍینا بلدى از خَدش دفاع کنٌ انا ننَ ندا کٌ بلد نیستیو
یٌ دٍش آب گرم خیلی . بٌ چشهام کشیدم ٍ کالفٌ پاشدم ٍ رفتو کٌ یٌ دٍش بگیرم

تَی آینٌ بٌ .بٌ بالیی کٌ نیخام سر فرزاد دربیارم . بٌ انشب فکر کردم. حالهَ جا آٍرد
نقشٌ رٍ خیلی نسخرى براشَن . چشهًای قًَى ایو کٌ جدیدا خیلی تیرى شدى خیرى شدم

 .گفتو، ٍلی در اصل قرار نیست کٌ اینکارٍ بکنو

***** 

رفتو سراغ کتاب قدیهیی کٌ از . سشَار رٍ زدم بٌ برق ٍ کهی از نو نَيانَ گرفتو
صفحٌ يای کًنٌ ٍ زرد رنگشَ ٍرق زدم تا رسیدم بٌ صفحٌ نَرد . کتابخَنٌ گرفتٌ بَدم

انا دٍر از . دلو نیخَاد این کار رٍ رٍی یکی انتحان کنو. بٌ رٍ برٍ خیرى شدم. نظرم
انسانیتٌ ٍ نطهئنو اگٌ نریهان یا ایهان بفًهن خیلی سرزنشو نیکنن ٍلی چَن از فرزاد 

کتاب رٍ قایو کردم ٍ رٍی تختو دراز کشیدم ٍ بٌ . نتنفر شدم يهچین تصهیهی گرفتو
 ...این سٌ رٍز فکر کردم

از ٍقتی کٌ داشتو آنار فرزاد ٍ درنیاٍردم ، ير شش ساعت یک بار تَی صحنٌ يای 
اٍلین بار کٌ بخاطر دیدنش . نختلف نیدیهش ٍ ير بار کٌ نیدیهش با یک دختر بَد

نیو ساعتی گذشتٌ بَد . چراغا رٍ خانَش کردیو. شب بَد . حالت انزجار بًو دست داد
ندا ٍ آٍینا خَابیدى بَدن ٍ نن صدای نفس يای ننظهشَنَ . ٍ نن خَابو نهیبرد

آرنجهَ رٍ پیشَنیو گذاشتٌ بَدم ٍ تَی فکر نقشهَن بَدم کٌ یٌ لحظٌ . نیشنیدم
چشهانَ . سهت چپ نغزم یخ کرد ٍ يهرايش سَزش بدی ٍسط پیشَنیو حس کردم
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تصَیر انقدر ٍاضح بَد کٌ انگار خَدم . از درد بستو کٌ یٌ تصَیر پشت پلکو نقش بست
خیلی افتضاح ٍ شرم آٍر بَد، فرزاد رٍ نیدیدم با یٌ . اٍنجام ٍ دارم بٌ چشو نیبینو

سریع چشهانَ باز کردم ٍ . دیگٌ از شرم ندیدم... دختری کٌ رٍ تخت دراز کشیدى بَدن ٍ
نیو ساعت فقط بٌ . برای ندای دیٍَنٌ نتاسف شدم کٌ عاشق يهچین آدم لجنی شدى

 .صَرتش خیرى بَدم ٍ آرٍم اشک نیریختو

رٍی کاناپٌ نشستٌ بَدم ٍ داشتو از . دفعٌ دٍم کٌ دیدنش ٍ ازش نتنفر شدم، عصر بَد
چشهانَ . رٍی جزٍى ندا نی نَشتو کٌ دٍبارى يهَن سَزش ٍ تَ سرم احساس کردم

دیدم کٌ یٌ دختر تَ بغلش نشستٌ داشتن با يو حرف نیزدن ٍلی حرفاییکٌ . بستو
 ...برای نن خیلی آشنا بَد

شنیدم کٌ با یٌ دخترى سال اٍلی تَ دانشکدى دٍس شدى بَدی : يهَن دخترى گفت
 ؟درست شنیدم؟

 !نتَجٌ نهیشو کیَ نیگی؟: فرزاد با لبخند خیرى شد بٌ دخترى ٍ گفت

 !آيا آرى ندا. فکر کنو اسهش نداست: با ناز نخصَص خَدش گفت

آرى یٌ چند ٍقت باياش دٍست بَدم . آيا حاال فًهیدم کیَ نیگی: بلند خندید ٍ گفت
. با بچٌ يا شرط بندی کردم سرش. خیلی سیریش بَد نیدٍنی دخترى خیلی شرٍری بَد

اٍل خیلی شر بَد ٍ بايام کنار نیَند، تا باالخرى نخشَ زدم ٍ پَلی کٌ شرط بستو رٍ 
 .گرفتو

 .نبینو پیشی نن ناراحت باشی: گفت . ٍ بٌ يهَن دخترى نگاى کرد

. چشهانَ کٌ باز کردم از شدت عصبانیت نهیدٍنستو چیکار کنو. ٍ نشغَل شدن
خَدکارٍ پرت کردم ٍ بلند شدم ٍ نیو ساعت راى رفتو ٍ ٍجدانو رٍ خفٌ کردم ٍ تصهیهو 

 ...نخصَصا بٌ خاطر کاری کٌ با ندا کردى. قطعی شد کٌ اٍن بال رٍ سر فرزاد بیارم
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دلو . دقیقا سٌ رٍز ٍ سٌ شب نیشٌ کٌ ایهان ٍ ندیدم. دستهَ بٌ شقیقو فشار دادم
برای چشهاش، صداش ، نًربَنیاش، نحبتای زیر پَستیش ٍ برای حضَر يهیشٌ 

ٍاقعا نهیفًهو . پررنگش پر نیکشٌ ٍلی نریهانٌ بیشعَر نهنَع الهالقاتهَن کردى
چٌ دلیلی نیتَنٌ داشتٌ باشٌ؟ حتی اٍنشب کٌ داشتو از در . ننظَرش ازین کار چیٌ

خارج نیشدم، ٍقتی برگشتو ٍ بٌ ایهان نگاى کردم نتَجٌ شدم کٌ دارى با اخو بٌ ایهان 
چٌ دلیلی دارى کٌ نن نتَنو ایهان ٍ . یٌ چیزی نیزٍن نیست این ٍسط. نگاى نیکنٌ

ننظَرش از این ! ببینو یا حتی بًش زنگ بزنو؟ ٍقتی نیتَنٌ تَی این شرایط کهکو کنٌ
چشهانَ ناساژ دادم ٍ بٌ ساعت کٌ پنج ٍ نیو ٍ نشَن . کار چیٌ، فقط خدا نیدٍنٌ

چایی رٍ دم کردم ٍ رٍی سهاٍر . بلند شدم ٍ رفتو تَی آشپزخَنٌ. نیداد نگاى کردم
 .گذاشتو ٍ دخترا رٍ بیدار کردم

 .زنگ بزن آئیل بگَ بیاد تا کارانَنَ یکی کنیو: رٍ بٌ آٍینا گفتو

 خیلی خب: نَياشَ نرتب کرد ٍ گفت 

ریلکس رٍی نبل . رفتو درٍ باز کردم ٍ آئیل داخل شد. نیو ساعت بعد زنگ ٍاحد ٍ زدن
ندا رفت کٌ چایی بریزى ٍ نن شرٍع کردم يهَن داستان بظاير نسخرنَ براش . نشستو

 .گفتو

یعنی چی؟ چرا نحل بچٌ دبیرستانیا نقشٌ . این کٌ خیلی نسخرست: آئیل نتعجب گفت
 کشیدی؟

اصال يو نسخرى نیست این یٌ حالتٌ کلی از ! نخیرم: لبانَ رٍی يو فشار دادم ٍ گفتو
 .نن ير لحظٌ بًتَن خبر نیدم چیکار کنین. نقشست

 البد نیخای يی زنگ بزنی بٌ گَشیانَن؟: ندا ٍارد يال شد ٍ گفت 

 ! پس چیکار کنو؟ بیام در گَشتَن بگو: دستانَ بٌ يو قالب کردم ٍ گفتو
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 .اینجَری خیلی ضایست: آٍینا سرشَ تکَن داد ٍ گفت

نهیشٌ ير دقیقٌ گَشیانَن . راست نیگٌ: آئیل دستی بٌ چَنش کشید ٍ گفت 
 !دستهَن باشٌ

 !شها راى بًتری سراغ دارین، بفرنایین عرض کنین: تکیٌ دادم ٍ در جَابشَن گفتو 

 :گفت. تَی افکارم غرق بَدم کٌ با بشکن آئیل بٌ خَدم اٍندم. يهگی رفتیو تَ فکر

 !اٍن با نن. نگران اٍنش نباشین -

خب پس ساعت يشت ٍ نیو آنادى باش، نا نیایو پایین : دستانَ بٌ يو زدم ٍ گفتو
شها دٍتا يو جَری رفتار کنین کٌ . ننَ آٍینا خیلی نانحسَس دٍر نیزنیو. ساختهَن

 اکی؟... انگاری خیلی يهَ دٍست دارین

 .يهگی سر تکَن دادن ٍ قرار شد کٌ بریو ٍ حاضر شیو

***** 

 ...انقد ضایع بازی درنیار! ندا بیعشَر: عصبی گفتو

 عٌ کجا ضایع بازی درآٍردم؟: با حرص جَاب داد

يهین خندى يای نزخرفت کٌ چشای چپ ٍ چَلت، رٍی : با يهَن حالت جَاب دادم
 !اٍن ایکبیریٌ دیگٌ

 .باشٌ بابا: بی حَصلٌ گفت

ساعت يشت ٍ . با آٍینا دٍر ایستادى بَدیو ٍ در ظاير داشتیو نغازى يارٍ نگاى نیکردیو
درآٍرد  (!)نیو کٌ آئیل اٍند دنبالهَن، یٌ جعبٌ کَچیک رٍ باز کرد ٍ از تَش چًار تا دکهٌ

 .تَی گَشتَن بذارین راحت نیتَنیو بايو حرف بزنیو. اینا گَشیٌ، االن فعالن: ٍ گفت
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نجبَر شدیو از يو جدا بشیو ٍ . ٍقتی رسیدیو بٌ پاساژ، فرزاد ٍ بٌ بدبختی پیدا کردیو
دستشَ دٍر گردن يهَن دخترى کٌ باياش اٍندى . بٌ رٍبرٍ نگاى کردم. دنبالش بگردیو

جلَی نغازى يا نی ایستادن ٍ . فًهیدى بَدم کٌ اسهش سپیدى ست. بَد ، انداختٌ بَد
نهیدٍنو چیشد کٌ سپیدى دست فرزاد ٍ از دٍر شَنش باز کردم ٍ با . کرکر نیخندیدن

 :گفتو. ایَل نَقعیت خَبی بَد. اخو جلَ تر راى افتاد

ندا ٍقتی . ندا ٍآئیل آرٍم ٍ قدم زنان از رٍبرٍ بیاین ٍ خیلیو بايو صهیهی باشین -
 داشتی از کنارش رد نیشدی یٌ نگاى بًش بنداز ٍ بخند خب؟

 بٌ کی بخندم؟: با استرس گفت

 .با آئیل دیگٌ دخترى خنگ! بٌ نن: چشهانَ رٍی يو فشار دادم ٍ گفتو 

 حاال تَ چرا انقدر عصبیی؟: آٍینا با خندى گفت

نباید بفًهٌ نقشٌ ست ٍگرنٌ دیگٌ ! بابا ضایع بازی درنیارین دیگٌ: پر حرص جَاب دادم
 .يیچکار نهیتَنو بکنو

بٌ رٍبرٍ نگاى کردم، قدم تند کردم کٌ یکو بًشَن . سرشَ بٌ نعنی فًهیدن تکَن داد
یٌ لحظٌ ندا یٌ . ندا ٍ آئیل دست تَ دست از رٍبرٍ داشتن نیَندن. نزدیک تر بشیو

نگاى بٌ فرزاد انداخت ٍ رٍ بٌ آئیل کرد ٍ بلند خندید آئیل يو دستشَ کشید طرف 
 ای زيرنار چرا انقد بلند نیخندى؟. خَدش

 !ندا چتٌ یَاش بابا بدبختهَن نکنی: نتعجب گفتو

 .خَدت گفتی بخند: با خندى جَابهَ داد

نگفتو نحل اسب آبی دينتَ باز بنداز ، يهٌ دارن . آرى گفتو بخند: خندیدم ٍ گفتو 
 !نگاتَن نیکنن
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 .خیلی خب: آرٍم خندید ٍ گفت

. دٍید طرف سپیدى ٍ دستشَ گرفت. بٌ فرزاد نگاى کردم داشت بٌ ندا نگاى نیکرد
کارم یٌ نشکل اساسی . دنبالشَن راى افتادیو، داشتن نیرفتن طرف کافی شاپ پاساژ

آخٌ این نردک يیچ . باید یٌ نَقعی این نقشٌ رٍ اجرا نیکردم کٌ فرزاد تنًا باشٌ. دارى
 !يهیشٌ یٌ دستٌ گل يهرايشٌ! ٍقتو تنًا نیست

 .بًتَن خبر نیدم کی ٍارد بشین. آئیل رايتَن رٍ کج کنین طرف کافی شاپ -

 .باشٌ ننتظرم: جدی گفت

با چشو گشتو، فرزاد ٍ سپیدى ضلع . تقریبا بزرگ بَد. با آٍینا ، ٍارد کافی شاپ شدیو
ننَ آٍینا دٍرترین نقطٌ ازشَن نشستیو ٍبٌ آئیل گفتو . غربی کافی شاپ نشستٌ بَدن

آرٍم ٍارد .بدٍن اندکی جلب تَجٌ، با لبخند بیان داخل ٍ دٍ نیز دٍرتر از اٍنا بشینین
نهایشی دست انداخت پشت کهر ندا ٍ راينهاییش کرد بٌ طرف يهَن نیزی کٌ . شدن

 .گارسَن اٍند سر نیز نا.قشنگ تَ زاٍیٌ دید فرزاد بَد. ندنظرم بَد

 خانَنا چی نیل نیکنین؟ -

 .نا يیچی نهیخَایو: بی تَجٌ بًش گفتو

 .نهیشٌ خانَم نحترم،باید چیزی سفارش بدید در غیر اینصَرت تشریف ببرید -

دٍتا نسکافٌ : گفتو! بًش چشو غرى رفتو، پسرى بی تربیت، رسها نیخَاد بیرٍنهَن کنٌ
 .با کیک بیارین

 .یادداشت کرد ٍ رفت

 !چقدر خَب نیشد، اگٌ نظر ننَ نیپرسیدی: صدای آٍینا بلند شد
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 .عٌ ببخشید حَاسو نبَد: يهَنطَر کٌ بٌ رٍبرٍ خیرى بَدم، جَاب دادم

جَن . فرزاد يی زیر چشهی بٌ ندا نگاى نیکرد. خندید ٍ سرشَ بٌ طرف نیز ندا چرخَند
. الحق ٍ االنصاف کٌ ندا خیلی خَشگل شدى بَد. بٌ جَنت کنن يیز ٍ زیادى خَايی

نانتَیی کٌ براش انتخاب کردى بَدم ، تفاٍت بزرگی درش بٌ ٍجَد آٍردى بَد، نخصَصا 
کٌ ندا يهیشٌ رنگ تیرى نیپَشٌ ٍ انرٍز ازٍن رٍزایی بَد کٌ خَد بٌ خَد خَشگل 

حَاسو کانال از دٍر ٍ اطرافو پرت شدى بَد ٍ فقط نرکز تَجًو دٍتا نیز رٍبرٍم . نیشٌ
سعی کردم اصال . تَی يهَن حال بَدم کٌ نتَجٌ شدم دٍنفر اٍندن سر نیزنَن. بَد

 :یکیشَن گفت. بًشَن تَجٌ نکنو، چَن با اعصاب داغَنو یا خَدنَ نیکشتو یا اینارٍ

 خانَنا اجازى نیدید يهرايیتَن کنیو؟-

 .بفرنایید نزاحو نشید. نخیر آقا: آٍینا جَاب داد

 .از تنًایی درنیایو. چرا شها کٌ تنًایید نا يو تنًا -

 : چشهانَ رٍی يو فشار دادم ٍ گفتو. عصبی بَدم، خیلی زیاد

 !شها برید عهٌ تَنَ از تنًایی درارین -

عهٌ يانَن کٌ تنًا نیستن ، يهشَن دٍرشَن : اٍن یکی کٌ اللهَنی گرفتٌ بَد گفت
 .شلَغٌ

نیدٍنستو ٍقتی درجٌ عصبانیتو فراتر از حد نعهَل باشٌ، رنگ چشهام بٌ قرنز تغییر 
نیکنٌ ٍ نباید اینکار اشتباى رٍ بکنو ٍتَی چشهًای کسی خیرى بشو، انا عصبانیتو عقلهَ 

بلند شدم ٍ دستانَ گذاشتو رٍ نیز ٍ سعی کردم با تهام تَانو نگايی . کَر ٍ کر کردى بَد
 :گفتو. بی تفاٍت بًشَن بندازم تا رنگ چشهام بٌ حالت نعهَلی برگردى

 خَدتَن شرتَنَ کو نیکنین یا شرتَنَ کو کنو؟ -
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 الینا؟: آٍینا آستینو رٍ کشید ٍ آرٍم گفت

 .اٍن دٍتا بٌ يو نگاى کردن ٍ پقی زدن زیر خندى

 .بشین کَچَلَ نا نیریو: بَد گفت (!)اٍن یکی کٌ چندشناک تر

ٍقتی اٍن کلهٌ لعنتی از ديانش خارج شد دیگٌ بٌ يیچ ٍجٌ نتَنستو خَدنَ کنترل 
آرٍم نشستو ٍ . از نیز دٍر شدن. کنو، چشهانَ بستو ٍ نانع نیرٍی چشو ناٍرام نشدم

 .صدای آٍینا کنار گَشو پیچید. دستی بٌ صَرتو کشیدم

 !اگٌ از نیرٍيات بد استفادى کنی بد نیشٌ يا -

 !ندیدی چٌ کنٌ يایی بَدن، درضهن يیچیشَن نهیشٌ: پلکی زدم ٍ بی تفاٍت گفتو

رد نگايش ٍ گرفتو ٍ . ٍلی نن اینطَر فکر نهیکنو: بٌ در خرٍجی اشارى کرد ٍ گفت
نن . چشهو رٍی اٍن دٍتا پسر کٌ بٌ طرز فجیحی خَن دناغ شدى بَدن، جابت نَند

اگٌ گفتن . نن از کلهٌ کَچَلَ نتنفرم. نقصر خَدشَن بَدن! نهیخَاستو اینجَری بشٌ
پیشَنیو رٍ بٌ دستو . کَچَلَ نن رٍ یادى باربد نهینداخت، يیچ ٍقت اینکار ٍ نهیکردم

تکیٌ دادم ٍ چشهانَ بستو ٍ سعی کردم اینطَری نانع ریختن اٍن ذرات سهج آبکی 
 .بشو

 بچٌ يا چٌ خبرى؟: صدای آئیل تَی گَشو پیچید

 .يیچی شها بٌ کارتَن برسین: آٍینا تکَنو داد ٍ دريهَن حال گفت

 !فک کنو ندا حالش خَب نیست: آئیل 

 .نخیر کی گفتٌ؟ نن خَبو: ندا با نالٌ گفت

 .داشتن صحبت نیکردن کٌ نتَجٌ شدم فرزاد با اٍن دخترى بلند شدن ٍ رفتن
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 .بچٌ يا نن نیرم ٍ برنیگردم: سریع بلند شدم ٍ کیفهَ انداختو رٍی دٍشو ٍ گفتو

 کجا نیری؟: آٍینا نتعجب گفت

 .نیرم زٍد نیام: با عجلٌ گفتو

انا از نظر . نیترسیدم، خیلی نیترسیدم. با نگرانی نگايو کرد، خَدم يو نگران بَدم
از پاساژ خارج شدن ٍ . پشت سرشَن حرکت کردم. خَدم چارى ای جز این نداشتو

 : نیخَاستن سَار ناشین بشن کٌ گفتو

 ببخشید آقا؟ -

: با تعجب برگشت، بعد کٌ نتَجٌ نن شد، لبخندی بٌ خیال خَدش دخترکش زدٍ گفت
 بفرنایید؟

اى . نٌ نهیتَنو.سعی کردم ٍرد رٍ بخَنو. بٌ چشهاش نگاى کردم. از فرصت استفادى کردم
چشهانَ نحکو رٍی يو فشار دادم ٍ با انگشت گیجگايهَ ناساژ دادم، شاید یٌ . لعنتی

 .فکری بٌ ذينو برسٌ

 خانَم اتفاقی افتادى؟: یک قدم بٌ طرفو برداشت ٍ پرسید

 !...نٌ فقط: چشهانَ باز کردم ٍ بًش خیرى شدم

ٍردی کٌ از کتاب یاد گرفتٌ بَدم ٍ زیر لب گفتو ٍ با نفس . تصهیهو رٍ عَض کردم
با دقت بیشتری . دٍبارى چشهانَ باز کردم، بیتفاٍت نگايو کرد. راحتی، چشهانَ بستو

نَر زرشکیَ کٌ تَی چشهاش دیدم، سری بٌ نعنی نٌ . تَی عهق چشهاش خیرى شدم
 .شَنشَ باال داد ٍ رفت سَارناشینش شد. تکَن دادم

با لبخند فاتحی بٌ ناشینشَن کٌ در حرکت بَد نگاى کردم، کٌ صدای آئیل نحل ناقَس 
 .تَی سرم پیچید
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 نعلَم يست چیکار نیکنی؟: آئیل

ندا با تعجب ٍ آٍینا ٍ آئیل . برگشتو ٍ نگايشَن کردم. آب دينهَ بٌ سختی قَرت دادم
 !شدى بَدم نحل یٌ نجرم کٌ نچهَ سر نَقع گرفتن. با عصبانیت نگايو نیکردن

 اٍن چی بَد کٌ داشتی نیخَندی؟: آٍینا عصبی گفت

خاک بر سرت با این . چٌ سَتی بدی دادم! اى لعنتی. تازى یاد گَشی تَ گَشو افتادم
 !حاال چی بگو؟. حَاست

 ....يیچی: لبخند زٍرکی زدم ٍ گفتو 

تَ ٍرد خَندی بعد نیگی يیچی؟ نن کٌ یادم نهیاد : آئیل اٍند طرفهَ با خشو گفت
 .کتابی بٌ تَ دادى باشیو کٌ تَش ٍرد ٍ جادٍ داشتٌ باشٌ

برٍ ناشین رٍ بیار نیریو خَنٌ : گفتو. خَدنَ کنترل کردم ٍ سعی کردم آرٍم باشو
 .درنَردش حرف نیزنیو

 .با خشو نگاى ازم گرفت ٍ رفت

 ٍرد ٍ از کجا آٍردی؟: آٍینا نزدیکو شد ٍ گفت

 چرا انقد شلَغش نیکنین شها دٍتا؟: کالفٌ گفتو

چرا انقدر ! چرا حالیت نیست الینا؟ تَ نباید کار خطرناک بکنی: بلند ٍ پرحرص گفت
اینو از االن کٌ نعلَم نیست این ٍرد ٍ از . ریسک نیکنی؟ اٍن از رفتارت با اٍن دٍتا پسر

 !کجا آٍردی

 .سَارشین درنَردش حرف نیزنیو. آئیل اٍند: ندا در حالی کٌ داشت یخ نیبست گفت
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کیفهَ رٍی پام نرتب . سَار شدم ٍ درٍ بستو. رفتو ٍ با کهال پرٍیی در جلَ رٍ باز کردم
کردم ٍ سعی کردم خَنسرد باشو ٍلی خَب نهیدٍنو تا چٌ حد نَفق شدم، ازین 

 .بٌ رٍبرٍ خیرى شدم. نیترسیدم کٌ ایهان یا نریهان از قضیٌ بَیی ببرن

خب بگَ ببینو از کجا آٍردی : آئیل در حالی کٌ سعی داشت عصبانیتشَ کنترل کنٌ، گفت
 اٍن کتاب لعنتیَ ؟

 .از کتابخَنٌ: بی تفاٍت گفتو

 اسهش چیٌ؟: آٍینا خزید جلَ ٍ گفت 

-the magic of the mind 

 نشنیدم تا حاال: آٍینا کنجکاٍ گفت

 ننو نشنیدم: آئیل

 .ٍلی نن شنیدم: ندا خیلی جدی گفت

 جدی؟ خب چجَریٌ کتابش؟چی شنیدی؟: آٍینا با خَشحالی پرسید

 !ٍاال اٍنشَ نهیدٍنو نن االن از الینا شنیدم: ندا چَنٌ ای باال انداخت ٍ گفت

 !نسخرى: آئیل ٍ آٍینا

 .ننَ ندا خندیدیو

 .نن نجبَرم بٌ نریهان بگو: آئیل دستشَ کَبید رٍی فرنَن ٍگفت

خیلی نسخرى ای نا قرار گذاشتیو کٌ چیزی : برگشتو طرفش ٍ گفتو. حرصو دراٍند
 !بًش نگیو
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ٍقتی تَ نهیگی اٍن لعنتی کٌ خَندی چی : با خشو نگايو کرد ٍ رٍشَ برگردٍند جلَ
 .بَدى، نن نجبَرم کٌ بگو

خطرناک . بابا چرا اینطَری نیکنین شهادٍتا؟ نیگو چیز خاصی نبَد: با صدای بلند گفتو
 .اى. نیست

اصال دلو نهیخَاست . تَی دلو بٌ خَدم چندتا فحش آبدار بخاطر حَاس پرتیو دادم
 :بفًهن، ٍلی بخاطر بی دقتی ٍ احهق بَدن خَدم اینجَری شد

 .خب بگَ نن نیخَام بدٍنو: آئیل با لحنی کٌ دلو نیخاست خفش کنو گفت

دندٍنانَ رٍی يو فشار دادم . چشهانَ با دست فشار دادم، خدا لعنتت کنٌ دخترى خنگ
 .نیخَاستو دیٍَنش کنو ٍلی نکردم: ٍ گفتو 

چی؟ یعنی چی کٌ نیخاستی دیٍَنش کنی؟ تقصیر ننٌ احهقٌ کٌ : آٍینا با جیغ گفت
 .تهام طرز استفادى از چشهتَ یادت دادم، ٍلی تَ داری ازش سَء استفادى نیکنی

 نن کی ازش سَءاستفادى کردم؟: پَزخندی زدم

کی سَءاستفادى کردی يا؟ اٍن دٍتا پسر تَی رستَران ! اینَ ببین: با حرص جَاب داد
اصال فکر . چیین پس؟ تَاناییات دارى نغرٍرت نیکنٌ ٍ تَ از خَدت یٌ قًرنان ساختی

 .نهیکردم تا این حد ابلٌ باشی

. چی نیگی ٍاسٌ خَدت؟ نن نیگو نیخَاستو اینجَری کنو: برگشتو سهتش ٍ گفتو
 .بعدم اٍن دٍتا پسرا نقصر خَدشَن بَدن

 چرا انشب شها دٍتا پاچٌ ننَ نیگیرین آخٌ؟: بٌ آٍینا ٍ آئیل نگايی کردم ٍ ادانٌ دادم

پس چیکار کردی؟ تَ دیٍَنش نکردی ٍلی یٌ ٍرد دیگٌ رٍ : آئیل بی تَجٌ پرسید 
 !خَندی
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آرى یٌ ٍردى دیگٌ :نشتهَ کَبیدم رٍی داشبرد ٍ گفتو .دلو نیخاست کلٌ يردٍشَنَ بکنو
 .خَندم، ٍلی بالیی سرش نهیاد

 خَب بگَ کٌ چیکار کردی؟: آئیل آرٍم تر پرسید

ٍقتی خیالو راحت شد، . زیر چشهی بٌ داشبَرد نگاى کردم، ببینو نشکستٌ باشهش
 .اصال نهیخام بگو زٍر کٌ نیست: دست بٌ سینٌ نشستو ٍ گفتو 

ٍقتی کٌ بٌ نریهان گفتو ٍ اٍنو ذينتَ خَند ! چرا زٍرى: دٍبارى عصبانی شد ٍ فریاد کشید
 نیفًهی کٌ زٍر يست یا نٌ؟

 .عجب آدم نسخرى ای يستیا: چشهانَ بستو ٍ زیر لب گفتو

 ....يرچی نیگو يی نیگٌ نریهان نریهان: صدانَ بلند کردم ٍ گفتو

 .ذين ٍانَندشَ از جایی کٌ ندا باياش بَدى پاک کردم: با صدای بلندتر ادانٌ دادم

 يهین دیگٌ فقط؟ پس چرا نیترسیدی بگی؟: پَزخندی زد ٍ گفت

چَن بدم نیاد عین نارنَلک، بٌ کارم سرک : سرنَ بین دستام گرفتو ٍ جَاب دادم 
 !نیکشی

 !احهق نن نگرانتو بعد بٌ نن نیگی نارنَلک؟: ناباٍر ٍ بلند گفت

 .اى بچٌ يا صداتَنَ بیارین پایین: آٍینا کالفٌ ٍ با صدای بلند گفت

آخٌ نهیبینی چقدر احهق بازی درنیارى؟ نردم چٌ گنايی کردن : آئیل با حرص جَاب داد
کٌ شدن نَش آزنایشگايی تَ؟ ير غلطی دلت نی خَاد رٍ اٍن بدبختا آزنایش 

 نیکنی؟
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تَ يیچی نهیدٍنی پس حرف ! آئیل خفٌ شَ: رٍنَ بٌ سهت پنجرى برگردٍندم ٍ گفتو
 .نزن

آيا یادم رفت کٌ شها يهٌ چیَ نیدٍنین ٍ شدین : ٍاسٌ خَدش نعرکٌ ای گرفتٌ بَد
خانو عقل کل، باید بًتَن بگو اگٌ از این تَانایی ياتَن اشتباى استفادى کنین ... عقل کل

چطَری ... یٌ عَضی نیشی نحل نارسَس یا شاید بدتر! نیشین یٌ حیٍَن بٌ تهام نعنا
 نیخَای کاراتَ تَجیٌ کنی؟

تَ کٌ چیزی نهیدٍنی چرا الکی حرف . نیگو خفٌ شَ: عصبی برگشتو طرفش ٍ گفتو
 .قرار نیست کٌ نن سر يهٌ بال نال بیارم. فرزاد حقش بَد! نیزنی، يی تَيین نیکنی

فرزاد حقش بَد درست ، اٍن دٍتا بیچارى چی؟ چرا اٍنارٍ اینطَری کردی ؟ : جَاب داد
نیدٍنی چٌ بالیی سرشَن آٍردی؟ اٍنا از این بٌ بعد سر یٌ ساعت خاص خَن دناغ 

 ؟!خانو عقل کل نیدٍنی کٌ داری گند نیزنی. نیشن

 راست نیگی ؟: ٍحشت زدى نگايش کردم ٍ با صدایی ضعیف گفت 

نطهئنو اگٌ تَی ناشین نبَدیو االن دستشَ بٌ کهرش نیزد ٍ نحل شهسی خانَم 
نا قرار نبَد رٍ آدنای . فعال این شهایی کٌ راست نیگی! نخیر: يهسایهَن ٍانیستاد

خیر سرنَن نیخایو انتقام يهینا رٍ از نارسَس عَضی . بدبخت رٍشانَنَ انتحان کنیو
 !بگیریو

نن ... نن : پلکی زدم ٍ گفتو! اصال یک درصد يو فکر نهیکردم اینجَری بشٌ
 !نهیدٍنستو کٌ اینجَری نیشٌ

 نگٌ بًش نگفتٌ بَدی؟: با عصبانیت از تَی آینٌ بٌ آٍینا نگاى کرد ٍ گفت

 .فکر کنو یادم رفتٌ بًش بگو! نهیدٍنو: آٍینا نستاصل گفت 
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 حاال باید چیکار کنیو؟: ندا کٌ تا االن ساکت بَد، ترسیدى پرسید

 .لعنتی: آئیل با عصبانیت بٌ يههَن نگاى کرد ٍ نشتشَ کَبید رٍ فرنَن ٍ گفت

****** 

یعنی نقصرى فًهیدن نریهان .اتفاقی کٌ نهیخَاستو بیفتٌ افتاد ٍ آخر نریهان فًهید
االن يو اینجا تشریف دارن ٍ قصد خَردن نخ . دينٌ لقٌ آئیل شد ، اٍن بًش گفت

چٌ دنیای يیجان انگیزی ٍاسٌ خَدم . بندى رٍ دارن، فکر کنو یٌ دعَای دیگٌ باید بکنو
 !ير دقیقش یٌ اتفاق نیفتٌ. ساختو

رٍ کاناپٌ دست بٌ سینٌ نشستٌ . کالفٌ بٌ آدم غّدی کٌ رٍبرٍم نشستٌ بَد خیرى شدم
نهیدٍنو چرا ایهان ٍ با خَدش . ننو بٌ رٍی خَدم نهیاٍردم. بَد ٍ زل زدى بَد بٌ نن

 !خب بی انصاف یٌ ٍاحد فاصلس نیاٍردیش تا ببینهش. دلو براش یٌ ذرى شدى! نیاٍردى

 خب؟: باالخرى سکَت رٍ شکست ٍ گفت

 چی خب؟: بی حَصلٌ پرسیدم

 چیکار کردی؟: دستی بٌ چَنش کشید ٍ گفت

 .نن کاری نکردم: پَفی کشیدم ٍ گفتو

 چٌ کتابیَ خَندی؟: تکیٌ داد ٍ دٍبارى پرسید

 نگٌ آئیل با جزئیات نذاشتٌ کف دستت؟: با حرص جَاب دادم

 !نیخام دٍبارى بشنَم: خیلی نسخرى گفت

 نسخرى بازیت گرفتٌ نٌ؟: چشهانَ تنگ کردم ٍگفتو
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ببین قرارنَن این نبَد کٌ احهق : کف دستاشَ بٌ يو نزدیک کرد ٍ خیرى بًشَن گفت
يهَنطَر کٌ نا از کارای اٍنا خبردار نی شیو اٍنا يو از کارای نا . بازی ٍارد کارنَن بکنیو

نگايشَ از دستاش گرفت ٍ خیرى . پس باید از عقلت استفادى کنی. بی اطالع نیستن
 استفادى از چاکرات بٌ درک، ٍلی ٍرد ٍ جادٍ خَندنت بٌ چٌ نعنیٌ؟: بًو گفت

 !نن نجبَر بَدم: لبهَ گزیدم ٍ گفتو

 چٌ اجباری؟ -

چرا نن باید يهٌ چیَ تَضیح بدم؟ االن فقط نیخَام اٍن دٍنفر خَب : کالفٌ گفتو
 فًهیدی؟. بشن نٌ اینکٌ برای بقیٌ کارام تَضیح بدم، اٍنو برای تَ یکی

پس خَدتَن اٍن . بٌ نن نربَط نیست. باشٌ: گفت. پَزخندی زد ٍ نیو خیز نشست
 .دٍنفر ٍ پیدا کنین بعدم از ٍرد يای نجربت استفادى کن

 يهین دیگٌ؟: سرنَ تکَن دادم ٍ گفتو

 .آرى يهین -

 .بعد يو بلند شد ٍ رفت سهت در

 !ٍایسا: گفتو. یٌ کهی تعلل کردم

 .نردک عقدى ایٌ نغرٍر. سرجاش ایستاد يرچی ننتظر شدم رٍشَ برنگردٍند

 چرا ایهان نیَند: آرٍم پرسیدم

 !چَن فرانَشی باید از یٌ جايایی شرٍع بشٌ دیگٌ: بی تفاٍت جَاب داد

 ؟!یعنی چی: با ناباٍری گفتو

 .باید يهَ فرانَش کنین: برگشت طرفو ٍ گفت
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 ننظَرت چیٌ؟ چرا باید يهَ فرانَش کنیو؟: نتعجب پلک زدم ٍ گفتو

 .چَن این برای يردٍتَن بًترى: کرد ٍ گفت (!)دستشَ تَی جیب زیرشلَاریش

 !این دیگٌ بٌ تَ نربَط نیست: خندم گرفت ٍ بٌ نسخرى گفتو

ٍقتی نجبَر شدم یٌ کارایی بکنو نتَجٌ نیشی : سری تکَن داد ٍ با نیشخند گفت
 .يست یا نیست

 .درٍ باز کرد ٍ رفت

یعنی نیخَاد نحال چٌ غلطی بکنٌ؟ چرت ٍ پرت زیاد ! االن یعنی چی؟ ننظَرشَ نهیفًهو
. آرى يهش چرت ٍ پرتٌ. نیگٌ نن نطهئنو کٌ ایهان ننَ بٌ این سادگی فرانَش نهیکنٌ

اگٌ چرت ٍ پرتٌ پس چرا ایهان يیچ کاری نهیکنٌ؟ چرا دارى بٌ حرف نریهان گَش نیدى 
یا شاید . ؟ خب حتها سرش شلَغٌ ٍ درگیرى!ٍ این دٍری چند رٍزى رٍ تهَم نهیکنٌ

 .آرى حتها تًدیدش کردى! نریهان تًدیدش کردى

سرشَن تَ لپ تاپ بَد ٍ داشتن بازی . رفتو تَ اتاق ندا. سعی کردم افکارنَ پس بزنو
خَشبحالتَن کٌ . نحل بچٌ يا شدى بَدن. نشستو رٍ تخت ٍ نگايشَن کردم. نیکردن

 .انقدر فکرتَن آزادى

 نهیخَاین بخَابین؟: آرٍم پرسیدم

 .اى نزدیک بَد... آی . نگٌ ساعت چندى: ندا با يیجان گفت 

 . با اجازت، فردا خَاب نیهَنیها1ساعت : لبانَ رٍی يو فشردم ٍ گفتو

 .باشٌ باشٌ ٍاستا يهین دست تهَم شٌ: با جَی کٌ بازی بًش دادى بَد گفت
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رفتو تَی اتاقو ٍ بالشت ایهان ٍ برداشتو ٍ جانَ . آٍینا ازٍن طرف يی سر ٍ صدا نیکرد
دلو . از تٌ دل بَش کردم. بالشت ٍ بغل کردم ٍنحکو فشارش دادم. تَ يال پًن کردم

نانردیٌ اگٌ نریهان بخَاد کاری بکنٌ، نگٌ نن نیتَنو ایهان ! برات تنگ شدى بی نعرفت
نن حتی . ٍ فرانَش کنو؟ اصال دلو نهیخَاد کٌ یٌ لحظٌ بٌ فرانَش کردنش فکر کنو

 !اگٌ یک رٍز بًش فکر نکنو، نهیتَنو زندگی کنو

ٍقتی نطهئن . دى دقیقٌ بعد دخترا يو کنارم دراز کشیدن. دراز کشیدم ٍ چشهانَ بستو
 .شدم تنًا نیستو، طَلی نکشید تا خَابو برد

بَی گَشت پختٌ . باز يو يهَن باغ نزخرف ٍ بازم فشار آٍردن ٍ اذیت کردن نارسَس
از فرصت استفادى کرد ٍ . انشب اصال حَصلٌ درگیری با تَرٍ ندارم. حالهَ بد نیکرد

 .کارى اشتباى نکن تَ ينَزم فرصت داری: دستشَ رٍی شَنو گذاشت ٍگفت. نزدیکو شد

راى . پايام دست خَدم نبَد. اٍنو نتعاقبا پَزخندی بًو زد ٍ ٍلو کرد. بًش پَزخند زدم
دلو نیخَاست برگردم یا . بَشَن ٍاقعا حال بًو زن بَد. افتادم طرف اٍن آدنای سَختٌ

بٌ صَرتاشَن نگاى . حداقل سرجام بایستو، انا نیرٍی نحکهی ننَ بٌ جلَ نیکشَند
رسیدم بٌ یٌ نرد ، با . صدارٍ دنبال کردم. صدای نالٌ نیَند. کردم، شناختٌ نهیشدن

چشهاشَ باز . يیچ کدٍم از اجزای صَرتش قابل تشخیص نبَد. دقت نگايش کردم
 .با دیدنٌ چشهای یشهیش از تٌ دل جیغ زدم ٍ نشستو. کرد

 :آٍینا بلند شد نشست، با تعجب نگايو کرد ٍ گفت.دٍر ٍ برنَ نگاى کردم 

 چیشدى الینا؟ -

 !ایهان: با صدایی کٌ از بغض نیلرزید گفتو

 ایهان چی؟: بًو نزدیک شد ٍنگران پرسید
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 .سَختٌ بَد -

بٌ . آرٍم نزدیکو شد ٍ بغلو کرد ٍنن بٌ جبران تهام دلتنگیام گریٌ کردم. ٍ زدم زیر گریٌ
بٌ خاطر صَرت کباب شدى ... بٌ خاطر آیندى ای کٌ نا نعلَنٌ... خاطر حرف نریهان

بٌ ... بٌ خاطر دٍری از نانان بابام ٍارشیا... بٌ خاطر دلتنگیو برای خَنهَن... ایهان
يهشَ گریٌ ... خاطر نسئَلیت ناخَاستٌ ای کٌ دارى شَنٌ يام زیر بار سنگینش لٌ نیشٌ

با تهام لطف ٍ نحبتش، نن سبک کٌ نشدم يیچ؛ قلبو با . کردم ٍ آٍینا يیچی نگفت
 ...ير قطرى اشک سنگین تر نیشد

 تنــًا یک عاشــق نیفًهـد »

 تفـــاٍت نیــانِ 

 «...آغــَش نـرم ٍ آغــَش َانــن را

***** 

. این چًار رٍز تهَم بشٌ باید با ایهان حرف بزنو. تا خَدى صبح بیدار بَدم ٍ فکر کردم
نیخَاستو زٍدتر ببینهش ٍلی با خَدم گفتو اگٌ االن يهَ ببینیو بًانٌ دست نریهان 

باید بًش حرفی کٌ . نیفتٌ، پس فعال دست نگٌ نیدارم تا این چًار رٍزى لعنتی بگذرى
. باید ببینو آیندنَن چی قرارى بشٌ. نریهان گفتٌ رٍ بگو باید ببینو نیخاد چیکار کنٌ

خیلی چیزا رٍ باید نشخص کنو نطهئنا بعد از این چند رٍز با تهام اعضای گرٍى آشنا 
کتابَ تَی . نهیخَام اتفاقی کٌ نباید بیفتٌ، بیفتٌ. کتاب ٍرد ٍ يو نیذارم کنار. نیشو

 .يهین انرٍز تحَیل کتابخَنٌ نیدنش. کَلو گذاشتو ٍ زیپشَ بستو

 .کالسَرنَ برداشتو ٍ ننتظر ندا شدم. با کسلی تهام کالس يارٍ تحهل کردم

 با نن نیای یا نیری خَنٌ؟. ندا نن انرٍز کار دارم: کَلهَ رٍی دٍشو انداختو ٍ گفتو
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 چیکار داری؟: کیفشَ برداشت ٍ نتعجب گفت

 .نیخَام اٍن کتاب رٍ بدم بٌ کتابخَنٌ: کالفٌ گفتو

 کتابخَنٌ کجا يست؟: راى افتاد ٍ گفت

 .دٍتا کَچٌ پایین تر از خَنٌ: بٌ کفشام نگاى کردم ٍ جَاب دادم

 .ننو نیام بايات: کیفَ رٍی دستش نرتب کرد ٍ گفت

یک قدم نَندى بَد از سالن خارج شو، کٌ . سرنَ تکَن دادم ٍ بٌ رايو ادانٌ دادم
 تَرٍ دیگٌ کجای دلو بذارم؟. آخ نن تَرٍ ایندفعٌ خفٌ نیکنو. صدایی نانعو شد

 بلٌ؟: کالفٌ برگشتو ٍ گفتو

 نیشٌ چند لحظٌ ٍقتتَن رٍ بگیرم؟: سپًری لبخند نحجَبی زد ٍ گفت

 .نن انرٍز کار خیلی نًهی دارم. نتاسفو: بی حَصلٌ گفتو

 .قَل نیدم زیاد طَل نکشٌ. بلٌ بلٌ: با عجلٌ گفت

 !خب بفرنایید: نَيانَ زیر نقنعٌ نرتب کردم ٍ گفتو

 .خب نیشٌ بریو یٌ جا بشینیو؟ اینطَری نهیشٌ: یکو این پا ٍ اٍن پا کرد ٍ گفت

 .نگاى نشکَکی بًش انداختو ٍ نگايهَ تا ندا کٌ نرنَز نیخندید انتداد دادم

 .خیلی خب: لبهَ گزیدم ٍ گفتو

راى افتادیو بٌ طرف حیاط دانشکدى، انا سپًری با زرنگی تهام سردی يَا رٍ بًَنٌ کرد ٍ 
 .پیشنًاد کافی شاپ رٍ داد
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یک نیز رٍ انتخاب . بٌ نحض ٍرٍدم بَی نطبَع ٍ گرنٌ شکالت بینیو رٍ نَازش کرد
بتهرگ : بٌ ندا کٌ یک لنگٌ پا ایستادى بَد نگاى کردم ٍ با چشهام گفتو. کردیو ٍ نشستیو

 .ننَ با این جَنَر تنًا بذاری نیکشهت. دیگٌ

 .نن تنًاتَن نیذارم تا راحت باشین: لبخند نسخرى ای زد ٍ گفت

 .ٍ سریع از زیر نگاى تیز نن جیو زد

لطفا بی نقدنٌ برید . خیلی خب آقای سپًری: نفس عهیقی کشیدم ٍ با حرص گفتو
 .سر اصل نطلب چَن نن ٍاقعا دارى دیرم نیشٌ

 .بلٌ بلٌ حتها: دستپاچٌ گفت

 !سپًری دٍتا قًَى سفارش داد ٍگارسَن، رفت. يهَن لحظٌ گارسَن اٍند سر نیز

خب چَن نیگید کٌ بدٍن نقدنٌ برم : تک سرفٌ ای کرد ٍ گفت. ننتظر نگايش کردم
 .سر اصل نطلب ؛ راستش برای انر خیری کارتَن داشتو

 چی؟: با چشهای گرد گفتو

 ... خب نادرم نیخَاست تا: لباشَ رٍی يو فشرد ٍ گفت

اٍال کٌ خَنَادى نن نشًد زندگی ! آقای سپًری: پریدم ٍسط حرفش ٍ نحکو گفتو 
جانیا . نیکنن ٍ نطهئنا شها انقدر بیکار نیستید کٌ بخَاید تا نشًد برای انر خیر برید

 .نن نانزد دارم ٍ فَق العادى يو دٍستش دارم

 .چرا اجازى نهیدید کٌ حرفهَ کانل بزنو: ناباٍر بًو نگاى کرد ٍ گفت

 .الزم نیست نن خَدم تا تًشَ خَندم: نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو

 !ٍلی نن ننظَرم این نبَد: نتعجب گفت
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 از این ٍاضح تر؟. انر خیر چیٌ پس! پسرى درٍغگَ. پلکی زدم

 خب پس ننظَرتَن چی بَد؟: چشههَ تنگ کردم ٍ گفتو

... نیخَاستو . نن نیدٍنو کٌ شها با خانو فکَری يهخَنٌ اید: گلَشَ صاف کرد ٍ گفت
 .نن صحبت کنید... در نَرد

دلو ! عجب سَتی خفنی دادی... خاک بر سرت. چشهانَ بستو ٍ نفس عهیقی کشیدم
 : بزٍر خندنَ کنترل کردم ٍ گفتو. نیخَاست نیزيا رٍ گاز بزنو از خندى

 با ندا حرف بزنو؟ -

 .با لبخند سر تکَن داد

 درنَرد شها؟: با خندى گفتو

 .بی زحهت: با يهَن لبخند گفت

 .لبانَ کشیدم تَی دينو تا نپَکو از خندى

گندی کٌ زدنَ فرانَش کردم ٍ بٌ عنَان یٌ خَاير بزرگتر برای ندا شرٍع بٌ صحبت 
ندا جدیدا یٌ شکست خیلی بزرگ رٍ نتحهل شدى ٍ نن . ببینید آقای سپًری: کردم

درضهن ندا بٌ شدت از پسر يایی کٌ نهیتَنن . دیگٌ اجازى نهیدم کٌ چنین اتفاقی بیفتٌ
پس پیشنًاد نیکنو اگٌ دٍستش دارید، . خَدشَن حرفشَن رٍ با شًانت بزنن نتنفرى

شها باید شغل درست حسابی برای . ٍ این تازى اٍل قضیٌ ست. خَدتَن اقدام کنید
در صَرتی کٌ شها االن . شرٍع زندگی داشتٌ باشید ٍ یٌ پشتَانٌ خَب پشتتَن باشٌ

نطهئن باشید اگٌ بٌ نراحل بعدی برید ٍ . دانشجَ يستید ٍ نطهئنا شغل خَبی ندارید
بخَاید با خانَادى ندا حرف بزنید، باید تهانی این شرایط رٍ داشتٌ باشید ٍ البتٌ نن 

 .فقط ریز شرایطشَ گفتو
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بعد با گفتن با اجازى بلند شدم ٍ بی تَجٌ بٌ سپًری کٌ رٍی صندلی نحل حلیو ٍارفتٌ 
خدا کنٌ کتابخَنٌ نبستٌ . دیرم شدى بَد. بَد، بٌ سهت خرٍجی کافی شاپ حرکت کردم

 .باشٌ

 چی گفت؟ چی شد؟: تند تند قدم برنیداشتو ٍ در جَاب ندا کٌ يی نیپرسید

بٌ کتابخَنٌ رسیدم ٍ . نیخَاستی بهَنی ببینی کٌ چی گفت! غلط کردی رفتی: گفتو
 .خَشبختانٌ کتاب رٍ تحَیل دادم ٍ از شرش راحت شدم

***** 

خیلی رٍزنرگی شدى ٍ يیچ تفریحی نهیتَنیو بریو چَن . دیگٌ اصال حَصلٌ ندارم
دلو یٌ جای خَش آب ٍ يَا نیخَاست تا تالفی این يهٌ غصٌ نَ . ناشین نداریو

 .دربیارم

 .خَدنَ رٍی تختو ٍلَ کردم ٍ چشهانَ بستو

 !چرا نحل حلیو ٍا رفتی؟: آٍینا با خندى گفت

 .بی حَصلو: بیحال گفتو! آرى نحل سپًریٌ بیچارى... آى

 !اینقدر حَصلو سر رفتٌ کٌ چی! آخ گفتی: ندا خَدکارشَ رٍی نیز پرت کرد ٍ گفت

 خب پایٌ يستین بریو تفریح؟: آٍینا پر انرژی گفت

 !کجا بریو: سرنَ بٌ طرفش چرخَندم ٍ گفتو

 .فردا يو کٌ کالس ندارین بریو کَى. انشب بریو بام: با خَشحالی گفت

 .اٍف نن کٌ پایو چیجَر: ندا دستاشَ بٌ يو کَبید ٍ گفت

 تَ چی؟: آٍینای يهیشٌ خَشحال رٍ بٌ نن پرسید
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ننو يستو، ٍلی چجَری نیخایو بریو؟ البد با : گفتو. دستهَ تکیٌ گاى سرم کردم
 !آژانس؟

 .نن ناشین جَر نیکنو! نٌ بابا: آٍینا با تعجب گفت

 .از آئیل نگیریا: ندا انگشتشَ تًدیدٍار تکَن داد ٍ گفت

 .آرى راست نیگٌ: سرنَ تکَن دادم ٍ گفتو

 .نٌ بابا: خَنسرد جَاب داد

 .گَشیشَ برداشت ٍشهارى ای رٍ گرفت

 .الَ سالم نفس جَن -

- .... 

 قربَنت خَبو تَ خَبی؟ -

- .... 

 !تَ یٌ خبری نیگرفتی خب... ای بابا يهش کٌ نن باید خبر بگیرم -

- ...... 

 .فداتشو ، غرض از نزاحهت -

- ..... 

 .نیخَاستو برام یٌ ناشین جَر کنی -

- ..... 

 .نن يهین انشب الزم دارم. نٌ بابا تا يفتٌ دیگٌ دیرى -
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- ....... 

 .نٌ نگَ دیگٌ بخدا کارم گیرى -

- ..... 

 .حاال یٌ کاریش بکن برام. آرى دیگٌ -

- ...... 

 ....باشٌ -

 چی نیگٌ؟: ندا خو شد طرفش ٍ گفت

 .نیخاد سَال کنٌ، ننتظرم: آٍینا دستشَ رٍی گَشیش گذاشت ٍ یَاش گفت

 !از کی نیخَاد سَال کنٌ؟: بیشتر خو شد طرفش ٍ پرسید

 از داداشش، الَ: آٍینا

- ..... 

 .آخ نن قربَنت بشو نرسی یٌ دنیا، دنت گرم -

- ...... 

 .باشٌ حتها سالم برسَن بٌ نانانت خدافظ -

 .جَر شد: آٍینا

ندا کٌ کانال خو بَد رٍی آٍینا با شنیدن این حرف دستی کٌ ستَن بدنش بَد، دررفت ٍ 
 .ایَل: ٍلَ شد تَی بغلش ٍ خَشحال گفت

 .با دیدن صحنٌ رٍبٌ رٍم، دلو رٍ گرفتو ٍ از خندى ترکیدم
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**** 

ساعت يشت نیخَایو بریو بام . ساعت پنج نفس اٍند ٍ ناشین رٍ بًهَن تحَیل داد
ٍنن خیلی خَشحالو چَن از ٍقتی اٍندیو تًران خیلی از جاياشَ کٌ دٍست داشتو 

نخصَصا با اینًهٌ دردسری کٌ داشتو دنبال یٌ تفریح درست ٍ حسابی . ببینو، نرفتو
 راستی خدا بًت گفتٌ بَدم نَکرتو؟. چقدر زٍد خدا صدانَ شنید. بَدم

 بچٌ يا چیزی نهیخَاد برداریو؟: ندا در حالیکٌ داشت رژشَ رٍی لبش نیهالید گفت

نٌ بابا، اٍنجا رستَران يستش، شام نیخَریو ٍ : آٍینا از تَی آشپزخَنٌ داد زد
 .برنیگردیو

 .آرى ندا بار الکی ٍرنداریا: شالهَ از تَی جالباسیش برداشتو ٍ گفتو

با دیدن شهارى گل از . گَشیو زنگ خَرد، از فکر اینکٌ ایهان باشٌ با عجلٌ پریدم طرفش
 .گلو شکفت

 الَ: با جیغ گفتو

 !ای دختر َکر شدم چرا یًَ جیغ نیکشی؟ -

 .خَبی نانانی جَنو؟ دلو برات یٌ ذرى شدى بَد: خَشحال گفتو

ای بالی درٍغگَ ، تَ کٌ دلت یٌ ذرى شدى بَد چرا یٌ زنگ نزدی خبر : خندید ٍ گفت
 بگیری پس؟

ٍقتو پرى . بخدا نانانی يهش درگیر درس ٍ دانشگايو: لبهَ گزیدم ٍ دلجَیانٌ گفتو
 ...پرى

 یعنی یٌ زنگ زدن خیلی ٍقتتَ نیگرفت؟ -
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شها بٌ . خَدم نیدٍنو اشتباى کردم. حق با شهاست: شرنندى چشهانَ بستو ٍ گفتو
 حاال بگین خالٌ خَبٌ؟ خَدتَن خَبین چیکار نیکنین؟. بزرگی خَدتَن ببخشید

دلهَن يَاتَ کردى بَد گفتو . اٍال سالنت کَ؟ دٍیَنا آرى يههَن خَبیو: خندید ٍ گفت
 .نانان باباتو االن اینجان. یٌ زنگ بًت بزنیو

 .نعذرت نیخَام یادم رفت -

 سالم بٌ بًترین نانان بزرگ دنیا خَبٌ؟: با ذٍق گفتو

 .سالم بٌ رٍی يهیشٌ نايت -

جای ننو کٌ . خب خب نانردا يهتَن دٍريو جهعین دیگٌ: نشستو رٍی تختو ٍ گفتو
 .دلو خیلی تنگ شدى. خالی

بیا ببین نانانت چی نیگٌ . آرى نادر، جات خیلی خالیٌ، اصال بی تَ خَنهَن صفا ندارى -
 .نهیذارى بفًهو چی نیگو، گَشی دستت

 باشٌ -

 .الَ الینا: صدای نانان تَی گَشی پیچید

 .با شنیدن صداش، تازى فًهیدم چقدر دلتنگشَن بَدم ٍ نهیدٍنستو

سالم نانانٌ خَدم چطَر نطَری؟ احَال بابا آقانَن چطَرى؟ بًش کٌ غذا نیدی؟  -
 احَال آقا پسرتَن چطَرى؟ درس ٍ نشقاشَ نیخَنٌ؟

 !زبَن بٌ دين بگیر تا جَابتَ بدم آخٌ! ای الل نشی دختر -

 خب بفرنا بگَ؟: با خندى گفتو

 نگٌ نن تا حاال بٌ بابات غذا نهیدادم کٌ آنارشَ نیگیری چش سفید؟: با حرص گفت
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 .چشهام عسلیٌ -

 چیکار نیکنی درسات خَب پیش نیرى؟ سخت کٌ نیست؟. جَاب ندى بچٌ پررٍ -

 .ٍلی نی ارزى. آرى سخت کٌ يست: بٌ دستام نگاى کردم ٍ خستٌ گفتو

 خَش نیگذرى بًت يهٌ چی رٍبرايٌ؟ ندا خَبٌ؟ -

بدٍن شها کٌ خَشی بر نا : سعی کردم بغضی کٌ گلَنَ نیفشرد رٍ با خندى بپَشَنو
 آرى ندا يو خَبٌ. نهیگذرى

 حَاستَن کٌ بٌ خَدتَن يست؟ یادت کٌ نرفتٌ سفارشاتو؟ -

 !ٍای بلٌ نا حَاسهَن يست انقدر نهیخَاد تکرار کنی نگین خانَم -

از . بیا با باباتو صحبت کن نراقب خَدت باش! کَفت ٍ نگین خانَم دخترى ٍرپریدى -
 .نن خدافظ

 .چشو خدافظ: خندیدنَ گفتو

 الَ -

 سالم بابا جَنو خَبین؟: نتَنستو نانع يجَم اشک بٌ چشهام بشو

 سالم دخترم خَبو تَ خَبی؟ يهٌ چی خَبٌ؟ -

بــلٌ : دستهالی از رٍی پاتختی برداشتو ٍ درحالیکٌ اشکانَ پاک نیکردم جَاب دادم
 .خیالتَن راحت ، شهايا خَب باشین ننو خَبو

 خدارٍشکر -

 . دلو خیلی براتَن تنگ شدى: با بغض گفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

175 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

نیتَنستو چرٍک يای ریزی کٌ کنار چشهًای کًرباییش، بخاطر خندى نیفتٌ رٍ تصَر 
ننو دلو برات تنگ شدى عزیزى بابا، يهش بٌ نانانت نیگو کٌ نباید نیذاشتو بری، : کنو

 .انقد خَنٌ سَت ٍ کَر شدى

شها يهش . ارشیا يو کٌ يست! ٍا بابا: بین بغض ٍ اشک ٍ دلتنگی خندیدم ٍ گفتو
 !نیخَاین شلَغی خَنٌ رٍ بندازین گردنٌ ننٌ بدبخت؟

خب . تَ شلَغیات نخصَص خَدت بَد: دلو برای صدای خندى ی نردٍنش غنج رفت
 باشٌ بابا؟. بابا برٍ بٌ کارت برس خیلیو نراقب خَدت باش

 .چشو -

 .خب خداحافظت. آفرین -

 .خدافظ. بٌ يهٌ سالم برسَنین -

 .قطع اتصال رٍ زدم ٍ گَشیَ تَی نشتو فشردم

 خَب تجدید دیدار ٍ خاطرى کردی؟: ندا کنارم رٍی تخت نشست ٍ گفت

 .آرى خیلی دلو تنگ شدى بَد: لبخندی زدم ٍ سرنَ تکَن دادم

 .زیادم کٌ حرف نزدین:دستهَ تَی دستش فشرد ٍ گفت 

ٌ رٍ خیرى شدم دلو نیخَاد برگردم نشًد، برم حرم آقا انقدر گریٌ کنو تا دٍرٍز . بٌ رٍب
 .چشهام پف داشتٌ باشٌ انا دلو سبک بشٌ

 .خَب دخترم پاشَ حاضر شَ کٌ بریو تَ ترافیک نهَنیو: ندا از کنارم بلند شد ٍ گفت

ٌ اِی اسپرتی رٍ از تَی کهدم برداشتو ٍ پَشیدم شلَار ٍ . رفتو تَ اتاقو ٍ نانتَی سرن
. نقنعٌ ی نشکی رٍ انتخاب کردم ٍ کت پاییزى طرحدار زرشکی ای رٍ رٍی نانتَ پَشیدم
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رفتو جلَ آیینٌ ٍ رژگَنٌ کو رنگی . کَلٌ اسپرتو رٍ برداشتو ٍتَش ٍسیلٌ يانَ ریختو
آیندى چی نیشٌ؟ سرنَ . برس رژ گَنٌ رٍ گذاشتو رٍی نیز ٍ بٌ صَرتو خیرى شدم. زدم

حاضر ٍ آنادى کفشانَ پَشیدم ٍ رفتو یَاشکی آسانسَر ٍ . تکَن دادم ٍ رفتو بیرٍن
 .گیرى باالشَ دستکاری کردم ٍ رفتو تَ. زدم اٍند باال

 .بچٌ يا بدٍیین آسانسَر ٍ نگٌ داشتو: گفتو

 ٍاسٌ چی؟: آٍینا شالشَ ٍل کرد ٍ نتعجب گفت

 .نهیخَام پسرا بفًهن: کَلهَ از رٍی جاکفشی برداشتو ٍ گفتو

 .با چشهای گرد سرشَ تکَن داد ٍ بٌ طرف در اٍند

 .از تَی آینٌ بٌ آٍینا ٍ ندا نگاى کردم. درٍ بستو ٍ رفتیو سَار آسانسَر

 رنگ قحط بَد اینَ پَشیدی؟: دين کجی کردم ٍ گفتو

 !نگٌ چشٌ؟ قشنگٌ دیگٌ: ندا بٌ خَدش از تَی آینٌ نگايی انداخت ٍ گفت

 .حاال اٍنجا بًت نیگو: نچ دستهَ ناساژ دادم ٍ گفتو

 جلف شدى نٌ؟: آٍینا از پایین بٌ باالی ندا نگاى کرد

 ؟!نهیدٍنو اینَ از کجا آٍردى: سرنَ تکَن دادم ٍ گفتو

آٍینا نشست پشت فرنَن ٍ نن سریع . با آٍینا با خندى خارج شدیو ٍ رفتیو بیرٍن
 .نشستو کنارش، ندا با حرص سَار شد

 جلَ پلَ نرغ نیدن یا حلَا؟: درٍ نحکو کَبید ٍ گفت

بعد گالب، بعد حلَا، دست . اٍلش یٌ دٍر چایی نیدن: لبخند دندٍن نهایی زدم ٍ گفتو
 .آخر پلَ نرغ نیدن
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 !نترکی یٌ ٍقت: با حرص گفت

 !نَچ نترس: چَنٌ ای باال انداختو ٍ گفتو

 .بچٌ يا يهَ نجَیین: آٍینا بلند گفت

 .بعد دستشَ برد سهت ضبط ٍ آينگ شادی رٍپلی کرد

تَی نَج آينگ بَدیو ٍ باياش يهرايی نیکردیو ٍ آٍینا تا نیتَنست سرعت نیرفت 
 .ٍ خیلی نیچسبید 

چَن کهربند نبستٌ بَدم نحکو خَردم بٌ ... ٍسط اٍج آينگ آٍینا یًَ با شدت ترنز کرد
 .داشبَرد

 آخٌ االن ٍقت ترافیک بَد؟: آٍینا با حرص گفت

 .نا خیلی جَ گیر شدى بَدیو! تًرانٌ دیگٌ عزیزم: ندا 

نگٌ نجبَری انقدر تند برٍنی؟ االن از يستی ساقط شدى : دتهَ ناساژ دادم ٍ بلند گفتو
 !بَدم

 ٍاقعا؟! عٌ: با چشهای گرد برگشت طرفهَ ٍ گفت

 .نرض: نفسهَ نحکو فَت کردم ٍ گفتو

نیو ساعت تَ ترافیک بَدیو تا . زیر لب چندتا فحش آبدار بًشَن دادم. با ندا خندیدند
. تَ راى بام با سرعت نیپیچید ٍ نا جیغ نیزدیو. بٌ يزار بدبختی از ترافیک خالص شدیو

بعد از اٍن يهٌ بدبختی کٌ تَی این دٍناى کشیدم ٍاقعا خستگیش از تنو دررفت، بٌ 
نانتَنَ صاف . ناشین رٍ پارک کرد ٍ پیادى شدیو. استحناء دستو کٌ فکر کنو کبَد شدى

 .سٌ تایی بايو راى افتادیو.کردم ٍ کَلهَ انداختو پشتو
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 نیگو بچٌ يا؟: ندا سنگی کٌ جلَی پاش بَد رٍ شَت کرد ٍ گفت

 !چیٌ؟: آٍینا در حالیکٌ سرش بٌ بند کیفش بند بَد گفت

 .نا ينَز اٍن دٍتا پسرى رٍ پیدا نکردیو: نگايشَ بٌ نن دٍخت

 .اصال فرانَش کردى بَدم

 نن اصال یادم نبَد. آى راست نیگی -

 .آرى ننو بٌ کل فرانَش کردى بَدم: آٍینا باالخرى دست از بند کیفش کشید ٍ گفت

 خَب حاال نیخَایو چیکار کنیو؟: ندا ایستاد ٍ گفت

اٍنشب با نریهان بححو شد گفت خَدتَن ! نهیدٍنو: ننو نتعاقبا ایستادم ٍ گفت
 .دنبالشَن بگردین

 .خب از آئیل کهک نیگیریو: آٍینا نتفکر گفت

 .باز یٌ چیزی نیشٌ زرت نیرى نیزارى کف دست نریهان! اى نٌ ترٍخدا: کالفٌ گفتو

خَدنَن . اگٌ نیخَاست کهکَن کنٌ بٌ نریهان نهیگفت: ندا سرشَ تکَن داد ٍ گفت
 .اٍن فقط بلدى گند بزنٌ بٌ حس ٍ حالهَن. باید یٌ رايی پیدا کنیو

اٍن کٌ بايانَن . آئیل اگٌ حرفی نیزنٌ نگرانٌ: آٍینا بٌ ٍضَح ناراحت شد ٍ گفت
 !دشهنی ندارى

 .اگٌ آئیل بايانَن دشهنی نداشتٌ باشٌ ٍلی نریهان دارى: با حرص گفتو

نا یٌ . اصاليیچکی با يیچکی دشهن نیست! ٍا الینا؟: آٍینا چشهاشَ گرد کرد ٍ گفت
 چرا يهچین فکری نیکنی؟. گرٍيیو، يرکدٍنهَنو برای ادانٌ بٌ يو نیاز داریو
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چَن فقط ننتظرى یٌ بًانٌ برى دستش، : با یادآٍری حرف اٍن شبش، عصبی گفتو
 .بعدشو حرفای نسخرى زیاد نیزنٌ

 !حتها یٌ چیزی نیدٍنٌ خب: آٍینا نظلَم بخاطر خشو نن گفت

حاال تَ چرا يی ازش طرفداری : ندا يو کٌ کال از نریهان دلٌ خَشی ندارى با حرص گفت
 نیکنی؟

 .نن ازش طرفداری نهیکنو دارم حرف حق، نیزنو: آٍینا حق بٌ جانب جَاب داد

از دٍ حالت خارج نیست یا بًت قَل پست ٍ نقام دادى یا يو کٌ . نخیر: ندا جدی گفت
 .عاشقشی

 .نن ٍ آٍینا خندیدیو ٍلی ندا جدی ننتظر جَاب آٍینا بَد

 !يهچین نیگٌ قَل پست ٍ نقام، انگار کٌ رئیس جهًَرى: آٍینا با خندى گف 

 .خب رئیس جهًَر نباشٌ، نعشَق کٌ نیتَنٌ باشٌ: ندا دست بٌ سینٌ ایستاد ٍ گفت

فقط . نٌ اتفاقا ننو با اخالقاش نهیتَنو کنار بیام: آٍینا با لبخند بٌ ندا نگاى کرد ٍ گفت
 .دارم تحهل نیکنو، پس عشق ٍ عاشقی نیست

بریو یٌ چیزی بگیریو : ندا نتفکر سرشَ تکَن داد ٍ برای عَض کردن بحخ گفت 
 بخَریو؟

 نگٌ تَ گشنتٌ؟: با تعجب گفتو

نگٌ گفتو بریو غذا : ندا راى افتاد ٍ بٌ خاطر فاصلٌ کهش با نا صداشَ یک کو بلند کرد
 پایٌ بستنی يستین؟! بگیریو

 .با خَشحالی نَافقتهَنَ اعالم کردیو ٍ رفتیو سهت بستنی فرٍشیی کٌ سر رايهَن بَد
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با شَق بٌ بستنی يای رنگاٍارنگی . تَی صف، ننتظر بَدیو کٌ بستنی يانَن رٍ بگیریو
کالفٌ دستی . ٍای دينو آب افتاد. کٌ از قیف، نَزٍن ٍ قشنگ خارج نیشد نگاى نیکردم

صَرتش رنگ نانتَش شدى بَد ٍ چشهاشَ . بٌ صَرتو کشیدم ٍ بٌ طرف ندا برگشتو
 چتٌ ندا؟: تکَنش دادم ٍآرٍم پرسیدم. نحکو بستٌ بَد

 کَری نگٌ؟! عصبیو: پر حرص گفت

بٌ دٍتا پسری اشارى کرد کٌ رٍبٌ رٍش کهی دٍرتر ایستادى بَدن ٍ بًش چشهک 
نجبَر بَدی يهچین رنگی بپَشی؟ اٍنا فکر : با اخو نگاى ازشَن گرفتو ٍ گفتو. نیزدن

 .نیکنن تَ ايلشی

آٍینا از پشت . يلش دادم جلَی خَدم کٌ تَی دید اٍن پسرای جلف ٍ بیتربیت نباشٌ
 چیٌ؟: سر زد رٍ شَنو ٍ گفت 

 .نَضَعٌ تَی آسانسَرى: نفس عهیقی کشیدم ٍ گفتو

بستانیانَن رٍ گرفتیو ٍ راى افتادیو بٌ طرف یٌ نقطٌ از لبٌ ی . ریز خندید ٍ ساکت شد
رد نیشدیو کٌ پام  (!)سرراى داشتیو از کنار يهَن پسر بیتربیتا. کَى کٌ تقریبا خلَت بَد

بخدا اصال قصدم این . سکندری خَردم ٍ بستنیو از دستو پرت شد. گرفت بٌ یٌ سنگ
چَن پسرى . نبَد کٌ بزنو لباس اٍن پسرى رٍ کحیف کنو، انا انگار قضیٌ چَبٌ خدا بَد

کلی خجالت کشید ٍ اصال نًلت نداد کٌ نن ازش عذرخَايی کنو ٍ سریع بٌ طرف 
ندا . خالصٌ کٌ بستنی نازنینو کٌ با کلی نعطلی خریدى بَدنش، نابَد شد. پارکینگ رفت

ننو يیچی نگفتو . با این اتفاق کلی حال کرد ٍ گهَن کرد نن از قصد اینکار ٍ کردم
جایی کٌ رٍبرٍنَن برج نیالد بَد، خیلی . لبٌ کَى نشستیو. گذاشتو بچٌ دلش شاد باشٌ

اگر يو رايهَن نیخَرد اینطرف، فقط . يیچَقت نشدى بَد کٌ بیایو تًران. باشکَى بَد
 .رد نیشدیو ٍ این چند ٍقتٌ کٌ تًران بَدم جايایی کٌ رفتو خیلی برام جالبٌ
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نیگو بچٌ يا نظراتتَنَ ارائٌ بدین، ببینیو نیتَنیو اٍن : خیرى بٌ ننظرى رٍبٌ رٍم گفتو
 !دٍتا رٍ پیدا کنیو یا نٌ

حاال اگٌ پیداشَن کنیو تَ نیدٍنی : ندا دستاشَ از پشت تکیٌ گاى بدنش کرد ٍ گفت
 باید چیکار کنی کٌ خَب بشن؟

 !نٌ نهیدٍنو: گفتو. بادم خالی شد. راست نیگٌ... آى

احتهاال رایبد بخاطر جریان . باالخرى یٌ راى حلی پیدا نیکنیو: آٍینا انیدٍار گفت
 .جرٍبححتَن، بٌ آئیلو سپردى کهکهَن نکنٌ

اصال نیدٍنی چیٌ؟ . نیخَاست کهکو بکنٌ، نن ازش کهک نهیخَاستو: خشن گفتو
 .نیخَام جابت کنو کٌ ننو نیتَنو خیلی کارا رٍ انجام بدم

باز تَ ننو ننو کردی؟ خب آی کیَ تَ تنًایی نیتَنی اٍنارٍ پیدا : ندا زد بٌ شَنو رٍ گفت
 کنی ٍاقعا؟

تنًایی کٌ نٌ ، خب ننگَل شهام باید بًو : ضربٌ ای بٌ دستش زدم ٍ در جَابش گفتو
 !کهک کنین دیگٌ

 !چٌ کهک تَ کهکی شد: آٍینا با خندى گفت

 .باشٌ با کهک يو پیداشَن نیکنیو: ندا با لحن نسخرى ای گفت

فقط سرٍصدای آدنًایی کٌ اٍنجا . ساکت شدى بَدیو ٍ غرق ننظرى ی رٍبرٍنَن بَدیو
تَی حال ٍ يَای خَدم بَدم کٌ، . بَدن بٌ گَش نیرسید کٌ خیلی يو گو ٍ دٍر بَد

دٍبارى صدای . برگشتو با تعجب بٌ دٍرٍ برم نگاى کردم. یکًَ یکی با تهام ٍجَد جیغ زد
 .کالفٌ پاشدم ایستادم. جیغ يایی کٌ دل رٍ نیخراشَند. جیغ اٍند ، دٍبارى ٍ دٍبارى

 چیشدى الی؟: ندا برگشت نگايو کرد ٍ گفت
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بابا نگٌ شهايا صدای جیغ رٍ نهیشنَین؟ اعصابو : دستهَ رٍی سرم گذاشتو ٍ گفتو
 !داغَن شد

 !چی؟ نطهئنی؟ نا صدای جیغی نهیشنَیو: گفت. آٍینا با ترس بلند شد ٍ جلَم ایستاد

 .نگٌ کرین؟ خیلی اعصاب خَرد کنٌ: با تعجب گفتو

 االن بازم نیشنَی؟: آٍینا پر استرس پرسید

نٌ االن : کهی نکخ کردم ٍ جَاب دادم. ندا با تعجب بلند شد ٍ بٌ نن ٍ آٍینا نگاى کرد
 .دیگٌ صدا نهیاد

 بریو شام بخَریو برگردیو؟. بچٌ يا ساعت یٌ ربع بٌ دى: آٍینا کٌ ينَز نگران بَد، گفت

 چیشدى کٌ انقدر نگرانی؟ اتفاقی افتادى؟: ندا تکَنش داد ٍ پرسید

: با کنجکاٍی بٌ آٍینای پر از استرس نگاى کردم، دستشَ گذاشت رٍ پیشَنیش ٍ گفت
 .نهیدٍنو شاید بیفتٌ

 !یعنی چی؟ نن دارم نیترسها: آب دينهَ قَرت دادم ٍ گفتو

 .بریو شام بخَریو تا بعد. نٌ نترس: پشتشَ کٌ خاکی شدى بَد تکَند ٍ گفت

پشت نیز . سرنَ تکَن دادم ٍ کَلهَ رٍ شَنو نرتب کردم ٍ راى افتادیو سهت رستَران
 .نشستیهَ از ننَ غذايانَنَ انتخاب کردیو

نن . بچٌ يا اینجا از اٍن گیرٍن نیرٍناس: ندا با انگشتش رٍی نیز ضرب گرفت ٍ گفت
 !پَل ندارنا

 .دیرٍز گفتی بابات برات پَل ریختٌ! تَ غلط کردی: دين کجی کردم ٍ گفتو

 !عٌ؟نن گفتو: با تعجب گفت
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 !نٌ پس عهٌ ی نن گفت: آٍینا نیشخندی زد ٍ گفت

نیخَاستو نًهَن شهايا ! عجب آدم دين لقی يستها: لباشَ رٍی يو فشرد ٍ گفت
 .بشو

 !خب نًهَن نن: خندیدم ٍ گفتو

 !غذای نفت خَشهزى ترى. باشٌ نن کٌ از خدانٌ! بٌ بٌ پَلدار شدی: خندید ٍ گفت

 .نن نیرم دستانَ بشَرم، نیام: با خندى سری تکَن دادم ٍ گفتو

 .باشٌ برٍ نا يو بعدا نیام: ندا يهَنطَر کٌ با انگشت رٍی نیز ضرب گرفتٌ بَد، گفت

تَی آینٌ . خدارٍشکرنگس پر نهیزد. ٍارد دستشَیی شدم. سرنَ تکَن دادم ٍ راى افتادم
جای زخهایی کٌ نارسَس انداختٌ بَد رٍی صَرتو، داشت خَب . خَدنَ نگاى کردم

 .نگاى از چشهام گرفتو ٍ شیر آب رٍ باز کردم. نیشد

. فکر کردم ندا ٍ آٍینا اٍندن. با تعجب بٌ عقب نگاى کردم. صدای بستٌ شدن در اٍند
نگايو . در کانل باز بَد پس کی بستش؟ بیخیال سرنَ برگردٍندم ٍ دستانَ آب کشیدم

 ...رفت باال ٍ تَی آینٌ، با دیدن صَرتو، جیغ بلندی کشیدم

لبام با . چشهام سیاى شدى بَد ٍ باریکٌ ای خَن، از کنارش رٍی صَرتو راى پیدا کردى بَد
یٌ جیغٌ دیگٌ از تٌ دل کشیدم ٍ چشهانَ نحکو . نخ نشکی بًو دٍختٌ شدى بَد

 .نیترسیدم چشهانَ باز کنو. لرزش بدنو بٌ قدری بَد کٌ کانال حسش نیکردم. بستو

 چیشدى؟: یکًَ در با شدت باز شد ٍ صدای ندا تَی سکَت دستشَیی پیچید

ندا . با دیدن چًرى نگرانش، رفتو تَ بغلش ٍ زدم زیر گریٌ. چشهانَ باز کردم ٍ برگشتو
 .چند دقیقٌ ای گذشتٌ بَد ٍ تقریبا آرٍم شدى بَدم. تَی سکَت يهرايیو نیکرد
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تهَم شد، . آرٍم باش: گفت. آٍینا ننَ از بغل ندا بیرٍن آٍرد ٍ دستی بٌ صَرتو کشید
 .بریو بیرٍن

نهیدٍنستو بٌ حالٌ بدم . رفتیو سر نیز. آبی بٌ صَرتو زدم ٍ از دستشَیی خارج شدیو
 ...فکر کنو یا بٌ نگاى يای پر از سَال نردم

 ؟!االن خَبی: ندا گفت

 .سرنَ بٌ نعنی آرى تکَن دادم

 چیشد کٌ جیغ زدی؟ چیزی دیدی؟: خو شد طرفو ٍ پرسید

نطهئنو یٌ اتفاقی . آخ یادم رفت خَدنَ تَی آینٌ ببینو. دلو نهیخَاست بًش فکر کنو
 !نیخَاد بیفتٌ یا شاید يو افتادى

داشتو دستانَ نیشستو کٌ صدای بستٌ . آرى: لبانَ با زبَن خیس کردم ٍ آرٍم گفتو
بٌ آینٌ . بٌ در کٌ نگاى کردم چیزی نبَد، اٍل فکر کردم شها دٍتا اٍندین. شدن در اٍند

لبام بًو دٍختٌ شدى . کٌ نگاى کردم چشهام سیايٌ سیاى شدى بَد ٍ ازش خَن نیَند
 .بَد

 !ٍای بچٌ يا نهیدٍنین خیلی ترسناک بَد: دستانَ رٍ صَرتو گذاشتهَ گفتو

 !خیلی بد شد: آٍینا سری تکَن داد ٍ گفت

 چی بد شد؟: ندا برگشت بٌ طرفش ٍ پرسید

 !الینا چقدر بًت گفتو اٍن کتاب ٍ بذارش کنار: دستشَ گذاشت رٍی نیز ٍ گفت

 !چندبار گفتی؟ بعدشو نن دیگٌ ازش استفادى نکردم، االن بگَ ببینو چیشدى خب -

 .فعال نطهئن نیستو، ٍلی فکر کنو چشهت بٌ آجنا باز شدى: لبشَ کج کرد ٍ گفت
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 آجنا دیگٌ کجاست؟: ندا

آجنا جایی نیست، ٍقتی چشو اشتباى باز شٌ بجای : ننتظر بٌ آٍینا نگاى کردم گفت
دنیای نعنَی ٍارد آجنا نیشٌ یعنی نیتَنٌ جن يا رٍ ببینٌ ٍ اٍنا اذیتش کنن حتی 

 .نیتَنن باياش صحبت کنن ٍ نهیدٍنو يزار تا بدبختیٌ دیگٌ

 خب االن باید چیکار کنو؟ -

اینَ نهیدٍنو، گفتو نطهئن نیستو کٌ این اتفاق افتادى باشٌ ٍلی فکر : کالفٌ جَاب داد
 !نکنو چارى ای يو داشتٌ باشٌ

الینا از يهَن اٍل چشهش بٌ . اینَ نگاى کن، چقدر از دنیا عقبٌ: ندا پَزخندی زد ٍ گفت
 !نارسَس رٍ نیدیدى ٍ اذیتش نیکردى. آجنا باز بَدى

 !جدی؟: آٍینا با چشهای گرد بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 .اٍيَم: ابرٍيانَ انداختو باال ٍ با خندى گفتو

فکر : نکحی کرد ٍ ادانٌ داد. پس عادیٌ ٍاست: آب دينشَ نحسَس قَرت داد ٍ گفت
 .کنو آخرش يو باید با نریهان حرف بزنیو

فعال فکر این . خَدنَن یٌ خاکی تَ سرنَن نیریزیو دیگٌ. نخیر الزم نکردى: با اخو گفتو
 .باشین کٌ اٍن دٍتا پسرٍ چجَری پیدا کنیو

فکر نکنو دیگٌ بتَنو بٌ حالت . سرشَن رٍ تکَن دادن ٍ نشغَل خَردن شام شدیو
 ير لحظٌ ير. عادی زندگی کنو

نطهئنو بعد از این، اتفاق يای بدتری . جایی یٌ اتفاقی نیفتٌ کٌ گند نیزنٌ بٌ يهٌ چی
 .کالفٌ قاشقهَ انداختو تَ بشقاب. يو خَايد افتاد
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 !بشقابَ بشکَنی باید پَلشَ بدیا. زيرى ترک شدم! اٍی چٌ نرگتٌ دیٍَنٌ: ندا گفت

 !غصٌ خَردی؟ فدای سرم: بیخیال جَاب دادم

 چتٌ الینا؟: آٍینا دست از خَردن کشید ٍ گفت

دارم رٍانی نیشو، یٌ عالهٌ بدبختی . کالفٌ شدم دیگٌ: چشهانَ با دستو فشردم ٍ گفتو
نن نهیدٍنو چرا اینجَری شد؟ اگٌ ! يرلحظٌ يو یٌ اتفاق عجیب نیفتٌ. ریختٌ رٍ سرم

بخاطر اٍن کتاب بَدى چرا يهین انشب اینجَری شد؟ نن خیلی ٍقت بَد کٌ اٍن 
 !کتاب ٍ پیدا کردى بَدم

 تَچند ٍقتٌ کٌ کتاب ٍ گذاشتی کنار؟. پس یٌ دلیل دیگٌ ای دارى: ندا گفت

 .از دیشب دیگٌ، انرٍزم تحَیلش دادم کتاب خَنٌ -

 .خستٌ نباشی: آٍینا نیشخندی زد ٍ گفت

تَ يو کٌ نهیذاری . گیجو! ٍلی باز يو نهیفًهو: دستی بٌ پیشَنیش کشید ٍ ادانٌ داد
 !از رایبد بپرسیو

 نریهان یا رایبد؟. بابا تکلیف نارٍ رٍشن کن: ندا

 !تَ يو ٍقت گیر آٍردیا: با حرص جَاب داد

 !خب تَ رٍ نخٌ نن پیادى رٍی نکن عزیزى نن: ندا لبخند نسخرى ای زد ٍ گفت

چیزی کٌ بیشتر اذیتو نیکنٌ حرف آخر نریهان تَ بحخ . بسٌ بچٌ يا: کالفٌ گفتو
 .دیشبٌ

 نگٌ چی گفت؟: آٍینا کنجکاٍ پرسید
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اٍنو برداشت . نن پرسیدم کٌ ایهان چرا نیَند: با یادآٍری حرفش، اخهی کردم ٍ گفتو
 !گفت فرانَشی باید از یٌ جایی شرٍع شٌ دیگٌ

آخ کی ... چی؟ یعنی چی؟ بٌ اٍن چٌ ربطی دارى اصال؟ نرتیکٌ بَق: ندا پر حرص گفت
 !بشٌ نن بزنو پای چشهش یٌ بادنجَن بکارم

 ....بعد نن بًش گفتو کٌ یعنی چی اٍنـ. ندا آرٍم باش: بی حَصلٌ گفتو

 !یعنی چی دارى؟ ٍاضح بًت گفتٌ دیگٌ. خاک تَ سرى پَکت: پرید ٍسط حرفو

 . دارم حرف نیزنو! ندا ببند فکتَ: عصبی گفتو

 .خب بگَ: ندا

گفتو بٌ تَ نربَط نیست . گفت باید يهَ فرانَش کنین. داشتو نیگفتو: ادانٌ دادم
 !گفتش اٍنَقت نجبَر نیشو یٌ کارایی بکنو، بعد نیفًهی نربَط يست یا نیست

اینقد کٌ از . آخ کاش نیشد برم بکشهش. نن نیگو این یارٍ نریضٌ: ندا عصبی گفت
 !نردک عقدى ای. این نتنفرم از يیچکی نیستو

 یعنی نیخَاد چیکار کنٌ نحال؟: آٍینا نگايی بٌ ندا انداخت ٍ گفت

 ...ٍلی خیلی ازش نیترسو. نهیدٍنو: چَنٌ ای باال انداختو ٍ گفتو

دلت برای ایهان تنگ شدى باياش قرار نیذاریو بری . ترس ندارى کٌ: آٍینا بیخیال گفت
 .ببینش، بدٍن اینکٌ رایبد بفًهٌ

آخٌ يفتٌ آخری کٌ نشًد بَدم يرٍقت بٌ ایهان زنگ نیزدم، حس نیکردم ! نهیشٌ -
 !نریهان پیششٌ ٍلی ٍقتی نیپرسیدم نیگفت نٌ

 !عجب داستانی شد: ندا تکیٌ داد ٍ گفت
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 .برای پس فردا آنادى باش. اٍنش با نن: آٍینا خَنسرد گفت

 حاال نهیشٌ فردا آنادى باشو؟: خو شدم طرفش ٍ گفتو

 !چقدر يَلٌ: ندا با خندى گفت

 !حاال سعیهَ نیکنو، نشد دیگٌ شرنندى: آٍینا يو خندید ٍ گفت 

 .این دٍ تا کلٌ پَک کٌ حال ننَ درک نهیکنن باید يو بًو بخندن. خندى دارى دیگٌ! بلٌ

. ایندفعٌ نن عقب نشستو. از رستَران خارج شدیو ٍ بٌ طرف ناشین حرکت کردیو
 .خیابَنا خلَت ٍ تاریک شدى بَد ٍ این ننَ نیترسَند

 .بچٌ يا نن یٌ چیزی یادم اٍند: ندا بلند گفت

 چی؟: خزیدم جلَ ٍ پرسیدم

اٍنشب بعد از اینکٌ اٍن دٍتا پسرى ازتَن دٍر شدن رفتن نزدیک در، خَن دناغ : ندا
يهَنیکٌ پرسید ! بعدش یکی اٍند نزدیکشَن بٌ یکیشَن گفت بیژن چیشد. شدن

 !چٌ جهلٌ بندی ای. لباس گارسَن تنش بَد

 جدی؟نطهئنی؟: آٍینا برگشت سهتشَ ٍ گفت

 .آرى نن دیدنش، نطهئنو: ندا سرشَ تکَن داد

دیگٌ کاری ندارى فقط کافیٌ بریو يهَن یارٍ رٍ پیدا . ٍای چقد عالی شد: خَشحال گفتو
 قیافشَ یادتٌ؟. کنیو

 .نٌ با عرض پَزش نن حَاسو بٌ قیافش نبَد يهَنو اتفاقی فًهیدم: ندا

 .ای بابا -
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 .عیبی ندارى، نیتَنیو با پرس ٍ جَ پیداش کنیو: آٍینا گفت

 .خداکنٌ: پَفی کشیدم ٍ گفتو

ينَز از نسیر بام خارج نشدى بَدیو ٍ يهٌ . بٌ صندلی تکیٌ دادم ٍ بیرٍن رٍ نگاى کردم
حاال چطَری اٍن . نفس عهیقی کشیدم ٍ چشهانَ بستو. جا خلَت ٍ تاریک بَد

گارسَن رٍ پیدا کنیو؟ اگٌ شانسٌ ننٌ بدبختٌ کٌ نطهئنو، یارٍ اخراج شدى دیگٌ دستو 
چشهانَ باز کردم ٍ با تعجب بٌ بیرٍن نگاى . نَر زیادی چشههَ زد! بٌ جایی بند نهیهَنٌ

با دقت بًش نگاى . حَاسو رفت پی نَر کهی کٌ از یٌ نقطٌ کَى بٌ چشهو خَرد. کردم
یک آدم بَد کٌ داشت . ناخَدآگاى عقب کشیدم. کردم، انگار داشت بًهَن نزدیک نیشد

انقدر بٌ طرف ناشین اٍند کٌ . با ترس خیرى شدى بَدم بًش. نزدیک پنجرى نیشد
صَرتٌ خاکستریش با نَيای کو پشت ٍ . نحکو خَرد بٌ پنجرى ٍ صَرتش دیدى شد

دينش تا گَشًاش پارى شدى بَد ٍ نزدیک گَشش چنتا . ژٍلیدى ای پَشیدى شدى بَد
با صدای بلند . از ترس زبَنو بند اٍندى بَد. ٍ چشهاش قرنز بَد! کَک خَردى بَد

. نهیتَنستو چشو ازش بگیرم. خندید انقدر خندید کٌ خندى ياش تبدیل بٌ جیغ شد
 .سرم تیرى بدی کشید ٍ دیگٌ يیچی نفًهیدم

***** 

چشهانَ بٌ زٍر باز کردم ٍ دٍر . اٍلین چیزی کٌ حس کردم، تیری بَد کٌ سرم نی کشید
با . در باز شد ٍ ندا داخل شد! کی رسیدیو خَنٌ؟. تَی اتاقو بَدم. ٍ اطرافهَ نگاى کردم

 .آٍینــا بیا بًَش اٍند: خَشحالی داد زد

ندا کنارم رٍی . با تعجب بًش نگاى کردم، سعی کردم بٌ یاد بیارم کٌ چٌ اتفاقی افتادى
 :تخت نشست ٍ گفت

 !بٌ خَدت زحهت ندى بیًَش شدى بَدی -
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آی کیَ االن فًهیدم بیًَش بَدم، چیشد کٌ : با صدایی کٌ خش دار شدى بَد گفتو
 !بیًَش شدم

 .نا يو ننتظریو يهینَ بدٍنیو: آٍینا

 .دستشَ بٌ در گرفتٌ بَد ٍ نگران نگايو نیکرد. بًش نگاى کردم

اصال چیشد کٌ فًهیدین بیًَش . یادم نهیاد، ٍایستین فکر کنو: سرنَ گرفتو ٍ نشستو
 شدم؟

يرچی صدات زدیو جَاب ندادی، زدیو کنار، : ندا دستشَ گذاشت رٍی شَنو ٍ گفت
 !آخٌ تَ چرا انقد بیشعَری؟. دیدیو بیًَش شدی ٍ صَرتت کبَدى

 نگٌ چیکار کردم؟! ٍا: با تعجب نگايش کردم

تا االن صدبار با خَدم گفتو عجب غلطی کردیو . آخرش ننَ دق نیدی: با بغض گفت
 .انشب رٍ يو کٌ کَفتهَن کردی. اٍندیو تًران

 !فکر کن ببین چیزی یادت نیاد؟: آٍینا گفت. ناراحت نگايش کردم

یکی بٌ سرعت نَر داشت بٌ طرفهَن . بٌ اینکٌ تَ ناشین بَدیو. بٌ بام فکر کردم
 .نیَند

 ...یکی از سهت کَى بًهَن حهلٌ کرد! آيا: بلند گفتو

 چی؟: ندا با جیغ گفت

انقدر خندید . بعدم خَرد بٌ شیشٌ. یکی بًهَن حهلٌ کرد: آب دينهَ قَرت دادم ٍ گفتو
 .کٌ صدای نکرى ش تبدیل شد بٌ جیغ، بعدش دیگٌ يیچی نفًهیدم

 نطهئنی؟: آٍینا نزدیکو شد ٍ گفت
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 شهايا اٍنیکٌ خَرد بٌ شیشٌ طرف ننَ ندیدین ٍاقعا؟. آرى نطهئنو! اى تَام: کالفٌ گفتو

تَ یًَ بیًَش ! اصال چیزی نشد. نا کسی رٍ ندیدیو: آٍینا نشستو سهت چپو ٍ گفت
 .شدی کٌ تازى نعلَم نیست نا چقدر بعدش فًهیدیو

 ؟!انشب قرارى بازم کابَس ببینی. بچٌ يا نن ٍاقعا دارم نیترسو: ندا بلند شد ٍ گفت

 .نعلَم نیست چٌ اتفاقی بیفتٌ!آرى...آى: نفسهَ بٌ بیرٍن فَت کردم

ننو جز این . ٍاقعیتش ننو ترسیدم، ٍلی شهايا نهیذارین کٌ بٌ کسی بگیو: آٍینا گفت
 .سٌ تا، فرد دیگٌ ای رٍ نهیشناسو

خَايشا دٍر نریهان ٍآئیل رٍ کٌ خط بکش ،تجربٌ : ندا دستشَ تَی يَا تکَن داد
 !نشَن دادى اصال آدم نیستن

 .آرى ننو اصال دلو نهیخَاد بٌ اٍن دٍتا بگو: سری بٌ نعنی تایید تکَن دادم ٍگفتو

 !پس فقط یٌ نفر نیهَنٌ: آٍینا دستشَ کنار لبش گذاشت ٍ گفت

 !ٍ اٍن یٌ نفر ایهانٌ دیگٌ: ندا با ذٍق گفت

 آرى نظرت چیٌ؟: آٍینا سری تکَن داد

 .بٌ نظر نن کٌ خَبٌ: ندا بشکنی زد ٍ گفت

 .با تَ نیستو نخَد جان با الینام: سرشَ کج کرد ٍ گفت

 ..نن نظرنَ گفتو. خَدت نخَدی: دين کجی کرد ٍ جَاب داد

ایهان بًترى بًش نیگیو، . بچٌ يا بسٌ حال ندارم: پریدم ٍسط بححشَن ٍ کالفٌ گفتو
 ٍلی خب چجَری بگیو کٌ نریهان نفًهٌ؟
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 !خب نَضَع يهینٌ: آٍینا نگايو کرد ٍ گفت

 .نن یٌ نقشٌ دارم: ندا خَشحال گفت

 !خب بگَ: بٌ چشو يای ستارى بارٍنش نگاى کردم ٍ گفتو

 .با دقت بٌ نقشٌ اش گَش کردیو ٍ نَافقتهَنَ اعالم کردیو

***** 

طبق قرارنَن . دستو رٍ رٍی زانَم گذاشتو ٍ یٌ نفس عهیق کشیدم تا نفسو جا بیاد
آٍینا نیرى در ٍاحد پسرا ٍ حَاس آئیل ٍ نریهان رٍ پرت نیکنٌ بعد ننَ ندا از تلفن 

عهَنی سرکَچٌ زنگ نیزنیو بٌ ایهان، ٍقتی يهٌ چی انن ٍ انان بَد بًش قرارى فردا 
تا با تلفن . االن تا سر کَچٌ دٍییدیو. رٍ نیگیو دیگٌ بقیشو با خداست يرچی بشٌ

ندا رفت . دٍ نفر تَی صف بَدن، اٍلیشَن رفت. عهَنی سرکَچٌ بٌ ایهان زنگ بزنیو
 :جلَ ٍ بٌ اٍن یکی گفت

 .خانَم شها گَشی ندارین با گَشی زنگ بزنین؟ نن باید زنگ بزنو خیلی اٍرژانسیٌ -

نن یٌ ساعتٌ ننتظر بَدم تا این یکی حرفش تهَم شٌ برى، : اٍن خانَنٌ با اخو گفت
 !بعدشو نیتَنستو، با گَشیو زنگ نیزدم نیاز نبَد جنابعالی بگی

دٍ دقیقٌ کار دارم . نیگو کارم ضرٍریٌ. عجب زبَن نفًهی يستی: عصبی شد ٍ گفت
 !فقط

 چٌ طرزى حرف زدنٌ؟! شخصیت نخصیتو کٌ نداری: خانَنٌ

ببینید : یکو دیگٌ ننتظر نیهَندم دعَا نیشد، پس رفتو طرف يهَن خانَنٌ بًش گفتو
خانَم شها يو ٍقتی نادرتَن تَ خَنٌ افتادى باشٌ ٍ از دردى قلب صَرتش کبَد شدى 

باشٌ ٍ از قضا قرصای قلبش تهَم شدى باشٌ ٍ ٍقتی بخَاین بٌ آنبَالنس زنگ بزنین 
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بٌ خاطر یٌ ریز حرف زدنو ... ببینین کٌ تلفن خَنٌ قطع شدى، بی شخصیت نیشین
. نفس عهیقی کشیدم ٍ با چشو بٌ ندا اشارى کردم کٌ سریع زنگ بزنٌ. نفس کو آٍردم

. پیام از آٍینا بَد کٌ نَشتٌ بَد سرشَن داغٌ داغٌ. يهَن نَقع گَشیو تَ دستو لرزید
 :بٌ خانَنٌ نگاى کردم، عصبانی گفت

خَب تَ کٌ گَشی داری چرا با گَشیت زنگ نهیزنی؟ ننَ نسخرى کردی يی درٍغ 
 تحَیلو نیدی؟

 .باٍر کن گَشیو شارژ ندارى بیا ببین: لبهَ گزیدم ٍ گفتو

دخترى ابلٌ بٌ اٍن چٌ کٌ . رنزشَ زدم ٍ از شانس خَشگلو پنج يزار تَنن شارژ داشتو
 ؟!حتها باید عهلی نشَنش نیدادی!گَشی شارژ دارى یا نٌ

 دخترى احهق نن کار فَری دارم تَ الکی ٍقت ننَ نیگیری؟: زنٌ عصبی گفت

نچ زنٌ رٍ گرفتو ٍ . نٌ دیگٌ داشت خراب نیشد بٌ ندا نگاى کردم داشت صحبت نیکرد
چشانَ باز کردم ٍ با چشهای . ترفندی کٌ از آٍینا یاد گرفتو رٍ نرٍر کردم. چشانَ بستو

 :با لحنی قاطع ٍ آرٍم گفتو. زردم، کٌ تحت تاجیر این ترفند بَد، تَ چشهاش نگاى کردم

نن یٌ کار خیلی حیاتی ٍ نًو دارم ٍ حَصلٌ کل کل . بًترى بٌ حرفو گَش کنی! ببین -
 .کردن با تَرٍ ندارم، پس دينتَ ببند ٍ پنج دقیقٌ ننتظر باش

سرشَ تکَن . از حالت عصبانی بٌ آرٍم تغییر نَضع داد. ننتظر بٌ چشهاش نگاى کردم
نفس راحتی کشیدم کٌ دستو کشیدى شد با اخو بٌ ندای ٍحشی نگاى . داد ٍ کنار ایستاد

 :گفت. کردم

 .بگیر گَشیٌ النصبَ این عشقتَن حرف ننَ باٍر نهیکنٌ -

 : گَشیَ گرفتو ٍ تند تند گفتو
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آٍینا نهیتَنٌ زیاد سرى نریهان ٍ آئیل ٍ گرم کنٌ پس خب گَش . الَ ایهان ٍقت نداریو -
باید يهَ ببینیو اٍنو بدٍن اینکٌ کسی بفًهٌ فًهیدی؟ . فردا بیا بٌ کافی شاپ رز... کن

 .باشٌ دیگٌ نگها يیچکی نباید بفًهٌ. یادت نرى ساعت شیش اٍنجا

 .گَشی تَی دستو لرزید فًهیدم آٍینا کارشَ تهَم کردى

 .ننتظرتها حتها بیای خداحافظ: سرعت صحبت کردنهَ تندتر کردم ٍگفتو

 .ٍ نحکو گَشیَ گذاشتو

 .نفس راحتی کشیدم ٍ برگشتو طرف ندا کٌ دست بٌ سینٌ بًو خیرى شدى بَد

 یٌ بند حرف زدی ؟. الاقل نیگذاشتی بدبخت جَاب بدى -

 !تقصیر تَعٌ دیگٌ، يَل شدم. آخ آرى اصال صداشَ نشنیدم: خندیدم ٍ گفتو

 .عیب ندارى، عَضش فردا نی بینیش: دستاشَ باز کرد ٍ گفت

 .آٍینا اس داد بریو خَنٌ: سری تکَن دادم ٍ با لبخند گفتو

 !بریو -

آٍینا با عجلٌ . زنگ رٍ زدم. راى افتادیو سهت خَنٌ ٍ دى دقیقٌ بعد پشت در خَنٌ بَدیو
 .ٍارد شدم ندا يو پشت سرم اٍند تَ ٍ در ٍ بست.در ٍ باز کرد ٍ اشارى کرد بریو تَ

 خَب چیشد يهٌ چی خَب پیش رفت کٌ؟: نشستو رٍ نبل ٍ گفتو

 اٍل شها بگین چیشد؟ قبَل کرد بیاد؟: آٍینا باعجلٌ گفت

اصال نذاشت اٍن بدبخت . بابا این گَشیَ گرفت یٌ ریز حرف زد: ندا خندید ٍ گفت
 !جَاب بدى
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 راست نیگٌ؟: آٍینا با چشهای گرد گفت

خَب چیکار کنو یٌ ساعت داشتو با اٍن زنیکٌ کلنجار : لبخند دندٍن نهایی زدم ٍ گفتو
تَ يو يهَن نَقع اس . بعدشو کٌ یًَ این خانَم نیگٌ بیا با این حرف بزن. نیرفتو

 .دادی ننو تند تند بًش گفتو، قطع کردم

داشتو باياشَن حرف نیزدم کٌ نریهان ! آخٌ نهیدٍنی کٌ چیشد: آٍینا با يیجان گفت
بعد بٌ آئیل گفت برٍ ببین ایهان چیکار نیکنٌ ننو برا يهین بًت . یٌ لحظٌ ساکت شد

 !اگٌ نیفًهیدن خیلی خیط نیشد االنو نعلَم نیست کٌ فًهیدن یا نٌ. اس دادم دیگٌ

 .نعلَنٌ کٌ فًهیدیو -

**** 

. ٍای خدا حاال چیکار کنیو. آب دينهَ قَرت دادم. با چشهای گرد بٌ يو نگاى کردیو
دست بٌ . عصبی بلند شدم ٍ بٌ پشت سرم نگاى کردم. سعی کردم بٌ خَدم نسلط باشو

 .زٍد باش خَدتَ نشَن بدى: سینٌ ایستادم ٍ گفتو

 !نهیخَام: قًقًٌ ای زد ٍ گفت

 .باشٌ، خَدت خَاستی: بٌ طرف آشپزخَنٌ راى افتادم ٍ گفتو

 !نیخَای چیکار کنی: ندا اٍند کنارم ٍ گفت. رفتو تَی آشپزخَنٌ ٍ تَی کابینتا رٍ گشتو

پاشدى بی اجازى اٍندى تَی خَنٌ، بًشو نیگو خَدتَ ! نهیبینی بیشعَر رٍ: عصبی گفتو
 !نشَن بدى بازیش گرفتٌ

 نیتَنی ببینیش؟: ندا آرٍم پرسید
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صدای آٍینا . جَری نگايش کردم کٌ خَدش ترجیح داد ساکت باشٌ ٍ دیگٌ حرفی نزنٌ
 :از تَی يال بٌ گَشو رسید

 .نسخرى بازی درنیار خَدتَ نشَن بدى! آئیل تَ نباید بدٍن اجازى نیَندی اینجا: آٍینا

 .اگٌ تَ عنصرت آبٌ، نن با آتش بخارت نیکنو. لبهَ گزیدم ٍ فندک رٍ برداشتو

خَدتَ نشَن : بًش نگايی انداختو ٍ گفتو. ٍارد حال شدم ٍ فندک رٍ پشتو قایو کردم
 ؟!نهیدی نٌ

 !نَچ: با خندى گفت

 .باشٌ خَدت خَاستی: پَزخندی زدم ٍ گفتو

تَ بخاطر عنصرت انقدر راحت غیب شدی، پس نن عذاب ٍجدانی . راى افتادم طرفش
تَی چشهاش خیرى شدم ٍ فندک رٍ زیر . نزدیکش شدم. چَن بدنت نهیسَزى. ندارم

بخاطر تهاس چشهی کٌ باياش داشتو . دستاش کٌ بٌ يو گرى زدى بَد، رٍشن کردم
بخار آبی کٌ از جلَی صَرتو رد نیشد، صَرتو رٍ نرطَب . نهیتَنست يیچ کاری بکنٌ

 .کردى بَد

 .االن ظاير نیشو! باشٌ باشٌ قبَل: با داد گفت

لبشَ گزید ٍ آرٍم با يالٌ ای بٌ رنگ . لبخند فاتحی زدم ٍ فندک رٍ خانَش کردم
. چشهانَ بستو ٍ با استفادى از نیرٍی چاکرام ضربٌ ای بًش زدم. چشهاش ظاير شد

 .با طهأنینٌ رٍی نبل رٍبٌ رٍییش نشستو. نحکو پرت شد رٍی نبل

 چطَری اینکارٍ کردی؟: با چشهای گرد پرسید

 کدٍم کار؟: سرنَ کج کردم ٍ گفتو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

197 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

 !ننَ پرت کردی رٍی نبل: آب دينشَ قَرت داد ٍ گفت

نهیخَاستو بفًهن . گندت بزنن با این خرابکاریات. آخ لعنت بٌ تَ الینا. صاف نشستو
: آٍینا با چشهای گرد نزدیکو شد ٍ گفت. حَاسو بٌ کل پرت شد. کٌ اینکار رٍ یاد گرفتو

 الینا چطَری تَنستی اینکار رٍ بکنی؟

يیچ کنترلی رٍش . اتفاقی بَد.. ام: لبهَ گزیدم ٍ با لبخند فَق العادى نسخرى ای گفتو
 .نداشتو

سری . بٌ ندا کٌ کنار در آشپزخَنٌ خشک شدى بَد نگايی انداختو. نشکَک نگايو کردن
 بٌ چٌ حقی اٍندی اینجا؟: تکَن دادم ٍ با عصبانیت رٍ بٌ آئیل گفتو

 .باشٌ غلط کردم: دستاشَ آٍرد باال ٍ گفت

 نریهان کٌ نفًهید؟: خزیدم جلَ ٍ با خشو گفتو

 چیَ؟ اینی کٌ با ایهان قرار داری یا اینکٌ اٍندم اینجا؟: نحکو تکیٌ داد ٍ با ترس گفت

 !يردٍش -

 .بخدا نفًهید! نٌ نٌ: سرشَ تکَن دادٍ گفت

باشٌ بٌ يیچکی ...باشٌ: قبل از اینکٌ حرفی بزنو گفت. دستهَ بٌ نشَنٌ تًدید آٍردم باال
 .نهیگو

با . ندا باالخرى یخش آب شد ٍ اٍند کنار نن نشست. نفس عهیقی کشیدم ٍ تکیٌ دادم
 .چشهای ریز شدى بٌ آئیل خیرى شدم

 .ترٍخدا دیگٌ اٍنجَری نگايو نکن: آئیل آب ديانشَ قَرت داد ٍ گفت

 چطَری؟: پَزخندی زدم ٍ گفتو. دلو نیخَاست یکو اذیتش کنو
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 .ٍقتی عصبی نیشی، چشهات قرنز نیشٌ: نَچ دستشَ نَازش کرد ٍ نظلَم گفت

بلند شَ . نًهَنی خَش گذشت! خیلی خب: بلند شدم ٍ گفتو. با دخترا ریز ریز خندیدیو
 .برٍ

 پس چاییتَن کَ؟: پاشَ رٍی پاش انداخت ٍ گفت

 !الی بخَرش، بخَرش: ندا دستاشَ کَبید بٌ يو ٍ گفت

خندنَ کنترل کردم ٍ با اخو . با دیدن قیافو زد زیر خندى. با چشهای گرد بٌ ندا نگاى کردم
 .جَری برٍ کٌ نریهان نفًهٌ! پاشَ برٍ دیگٌ: رٍ بٌ آئیل گفتو

 .خیلی خب باشٌ: سرشَ خارٍند ٍ گفت

 !بدرٍد: چشهاشَ بست ٍ گفت

ٍقتی نتَجٌ نگاى نن . برگشت ٍ نگايی بٌ آٍینا انداخت. غیب شد ٍ راى افتاد نزدیک در
 .شد لبخندی زد ٍ از در بستٌ خارج شد

 .برگشتو طرف آٍینا ٍ با لبخند بًش خیرى شدم

***** 

خیلی . الینا یٌ کتاب جدید پیدا کردم بیا اینَ بخَن: ندا از اتاق اٍند بیرٍن ٍ گفت
 .کهکهَن نیکنٌ

 چی يست؟: آٍینا خزید جلَ ٍ پرسید

 .آنَزش تلٌ پاتیٌ. کتاب بدی نیست دربارش تحقیق کردم: ندا لبشَ کج کرد ٍ گفت

 .بدى نن: آٍینا
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 .بگیر: نزدیکش شد

 خب چجَریٌ؟ تهرین دارى؟: لیَان چاییهَ گذاشتو رٍی نیز ٍ گفتو

ٍقتی تهریناشَ انجام بدی ٍ ناير . آرى دیگٌ، کلی تهرین دارى: نشستو رٍی نبل ٍ گفت
البتٌ نیتَنی با يهٌ رابطٌ برقرار . بشی، نیتَنی از این طریق با ایهان ارتباط برقرار کنی

ٍلی نن . کنیا ٍلی خب تا اٍن طرف یٌ سری شرایط رٍ نداشتٌ باشٌ نهیتَنٌ جَابتَ بدى
 .نطهئنو ایهان نیتَنٌ جَاب بدى

 از کجا نطهئنی؟: کنجکاٍ پرسیدم

خیلی چیز يا رٍ اٍنا . از اٍن جایی کٌ با اٍن دٍستٌ يفت خطش، يهٌ چیَ بلدن -
 .یادنَن نیدن پس صددرصد بلدى

 ...آرى شاید! اٍم: نتفکر جَاب دادم

آرى الینا بد نیست تهرین کنی، یا نَفق نیشی یا : آٍینا کتاب رٍ داد دستو ٍ گفت
 .نهیشی

 ...خیلی باحالٌ اگٌ یاد بگیریهش. نا يو تهرین نیکنیو: ندا

 .ایَل نن کٌ يستو: آٍینا بشکنی زد ٍ گفت

راستی بچٌ يا، سٌ رٍز دیگٌ ازین سردرگهی راحت : سرنَ از تَی کتاب بلند کردم ٍ گفتو
 .نیشیو

 عٌ؟ سٌ رٍز دیگٌ نَندى؟: ندا

 ...اٍيَم: سری تکَن دادم

 .کاش دیر تر بگذرى! ايٌ: ندا کالفٌ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

200 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

 ٍا چرا؟: آٍینا

 .اصال نهیتَنو قیافٌ این نریهان عنترٍ تحهل کنو: ندا

 .آيا از اٍن لحاظ: آٍینا خندید ٍ گفت

تار . چشهاٍ ناساژ دادم ٍ بٌ ساعت خیرى شدم. کتاب رٍ تا نصفٌ خَندم ٍ بستهش
خدارٍشکر بعد از یٌ . نیدیدم چندبار پلک زدم، ساعت پنج بعد از ظًر ٍ نشَن نیداد

ناى ٍ اندی یٌ خَاب بسیار راحت داشتو کٌ بسی شک آٍر بَد ، بخاطر يهَن اصال 
نگايی بٌ آٍینا ٍ ندا کٌ جلَی تلَیزیَن لو دادى بَدن . کهبَد خَاب يهیشٌ رٍ نداشتو
 ...ٍ بلند بلند نیخندیدن انداختو

 يی دخترا؟ -

 يا چیٌ؟: ندا با خندى جَاب داد

 بگـَ: آٍینا يو با صدای شل ٍ ٍلی گفت

َایی این چٌ ٍضعیٌ؟ خَدتَنَ جهع کنین ، نی خَام تهرین : صَرتهَ جهع کردم ٍ گفتو
 کنو، شها يو يستین یا برم تَ اتاق؟

ننو نیخام تهرین . نٌ نن يستو: گفت. ندا سیخ نشست ٍ دستی بٌ صَرتش کشید
 .کنو

 !ننو يستو: آٍینا خَدشَ جهع ٍ جَر کرد ٍ گفت

 .پس بیاین اینجا رٍبرٍی نن: کتاب رٍ رٍی زنین گذاشتو ٍ گفتو

 !باز حس استادیش گل کرد: ندا درحالی کٌ داشت نیَند طرفو گفت

 خب کتابَ خَندی، خَدت بگَ چیکار کنیو؟: با حرص جَاب دادم
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 باس چیکار کنیو؟! بگَ بابا: ندا

 االن نیگو دیگٌ، خَدتَن انجام بدین خب؟: پشت چشهی براش نازک کردم ٍ گفتو

چًار زانَ نیشینین دستاتَنَ بٌ . خیلی خَب: گفتو. سرشَنَ بٌ نعنی باشٌ تکَن دادن
بعد چشهاتَنَ نیبندین ٍ تَ ذينتَن یٌ . صَرت کشیدى رٍی زانَياتَن قرار نیدین

. نقطٌ رٍ دنبال نی کنین، یا نحال بٌ یک چیزی فکر نی کنین کٌ ذينتَن نتهرکز بشٌ
بعدش کٌ ذينتَن نتهرکز شد سعی کنین با یکی ارتباط فکری برقرار کنین بعدش يی با 

بعدش کٌ حس گرنی بًتَن دست داد، . اسهشَ بگین... خَدتَن بگین ارتباط با فالنی
اگٌ چیزی فًهیدین ٍ چیزی بیشتر از اٍنی کٌ تَ ذين خَدتَنٌ دریافت کردین، بدٍنین 

انا اگٌ چیزی نشد یا شها نَفق نبَدین یا اٍن طرف بلد . کٌ اٍن یارٍ تلٌ پاتیَ بلدى
 .نبَدى

این تَ . خالصٌ ٍقتی کٌ حرفاتَن رٍ زدین یادتَن نرى کٌ از ذينتَن خارجش کنین
اگٌ ارتباطَ قطع نکنین، تا . نَشتٌ بَد يرکس یٌ رٍشی دارى برای قطع کردن ارتباطش

پَف دينو . چند ٍقت تَ تلٌ پاتی گیر نیکنین ٍ يهزنان بٌ یٌ چیزی فکر نیکنین
 ...کفید

 !خب این خیلی نسخرست کٌ برای يربار ارتباط اینقدر طَل بکشٌ: آٍینا

بعدش کٌ ناير بشین با فکر کردنٌ سادى ! این اسهش تهرینٌ: چًارزانَ نشستو ٍ گفتو
 بریو؟. يو نیتَنین ارتباط ٍ برقرار کنین

 .بریو: ندا ٍ آٍینا

چشهانَ بستو ٍ تهام اٍن نراحلی کٌ گفتو ٍ انجام دادم تا رسیدم بٌ اٍن لحظٌ اصلی 
يرچی صداش نیزدم جَاب . تلٌ پاتی سعی کردم با ایهان ارتباط برقرار کنو ٍلی نهیشد

 .کالفٌ آخرین سعیهَ کردم کٌ با صدای گَشی نَبایل چشانَ باز کردم. نهیگرفتو
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 .ای ٍای ببخشید باید سایلنتش نی کردم: آٍینا لبشَ گزید ٍ گفت

 .بیخیال راحت باش -

 تَنستی؟: ندا خو شد طرفو ٍ پرسید. آٍینا بلند شد ٍ رفت دنبال گَشیش

 تَچی؟. يرچی صدا زدم نشد. نَچ: با لبای آٍیزٍن جَاب دادم

 !آرى: با لبخند نرنَزی گفت

 جدی؟ چجَری بَد؟ با کی؟ اصال ارتباط رٍ قطع کردی؟: خَشحال گفتو

 بگو ٍاقعا؟: لبشَ گزید ٍ با خندى گفت

 .بنال دیگٌ! خنَک: چپ چپ نگايش کردم ٍگفتو

 .با نریهان: نداریز ریز خندید ٍ گفت

 چی؟: با جیغ گفتو

تازشو . نن کتابَ چند ٍقتٌ نیخَنو: رٍی زنین دراز کشید ٍ دستاشَ گذاشت زیر سرش
ٍقتی . االن سعی کردم ناشناس ٍ یًَیی باياش ارتباط برقرار کنو. تهرینو کردم چند بار

 .جَاب داد، تا دلت بخَاد فحشش دادم ٍ دلهَ خالی کردم

 .بلند زدم زیر خندى ٍ چنتا فحش آبدار بخاطر دست انداختنهَن نحارش کردم

 !چتَنٌ شاد نیزنین؟ ننکٌ ينَ خبرنَ ندادم: آٍینا با تعجب اٍند نزدیکهَن شد ٍ گفت 

 !بگَ ببینو خبرتَ؟. نن نیهیرم برای خبرى خَشحال کنندى: بدٍن تَجٌ بٌ سَالش گفتو

 اٍل شهايا بگین چیشدى؟: نشست کنارنَن ٍ گفت

 !حاال خبرتَ بگَ. یٌ رفع عقدى بَد: ندا با چشهک بًش گفت 
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 .ٍاسٌ پنج شنبٌ دعَت شدیو تَلد: دستاشَ با ذٍق بًو کَبید ٍ گفت

 !پنج شنبٌ یعنی پس فردا: زنزنٌ کردم

 تَلدى کی يست حاال؟: ندا نشست ٍ پرسید

تَلدى یک از بچٌ ياس ک قرار بَد عضَی از گرٍيهَن باشٌ : آٍینا صاف نشست ٍ گفت
آخرشو . ٍلی اٍن نتَنست خَدشَ کنترل کنٌ ٍ عاشق ناشق شد ٍ نیرٍياش گرفتٌ شد

 .شکست خَرد ٍ االن يو برای تعَیض رٍحیٌ تصهیو دارى تَلد بگیرى

 !نرسی اطالعات: ندا لبخند کجی زد ٍ گفت

 حاال پسرى یا دختر؟: پرسیدم

 !پسر: آٍینا

چی؟ یعنی بریو تَلد یٌ پسر؟ بعدم اٍن بٌ تـَ زنگ زد دعَت کرد؟ نگٌ : ندا بلند گفت
 نا رٍ نیشناسٌ اصال؟

 .آرى دٍرادٍر نیشناستتَن: آٍینا بیخیال بقیٌ سَاالش، جَاب داد

 چطَر؟: دستهَ زدم زیر چَنو ٍ گفتو

با اینکٌ عاشق شد ٍ نجبَر شد گرٍى رٍ ترک ... خب:آٍینا لباشَ با زبَن تر کرد ٍ گفت
رایبدم چَن بًش شدیدا نیاز دارى، . کنٌ، چَن عضَ فعالی بَد بايانَن ينَز در ارتباطٌ

خالصٌ کٌ . دارى دنبالٌ راى نیگردى کٌ تَانایی ياشَ بًش برگردٍنٌ ٍلی ينَز نَفق نشدى
برای يهین نیشناستتَن ٍ خالصٌ تر . از اٍل در جریان اٍندن شهايا بٌ گرٍى بَد

 .خَاست کٌ دعَتتَن کنو تا بتَنٌ از نزدیک ببینتتَن

 ببینو نگَ کٌ پسرا يو نیان؟... ٍایسا ٍایسا: ندا دستی آٍرد باال
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یٌ لبخند پت ٍ پًن زد کٌ نطهئنو سی ٍ چًارتا دندٍنشَ دیدم بعد سرشَ تکَن داد ٍ 
 .یٌ صدایی شبیٌ اٍيَم ازش خارج شد

ٍلی اگٌ قرارى نا از يو دٍر بهَنیو، . نن ٍاسٌ اٍندن ایهان خیلی خَشحال بَدم
 :با حرص گفتو. صددرصد نریهان نٌ خَدش نیاد نٌ نیزارى اٍن بیاد

 !خَب اٍن نرتیکٌ قزنیت کٌ نهیزارى ایهان بیاد -

 !چرا اتفاقا نجبَرن بیان چَن خیلی نًهٌ: آٍینا سری تکَن داد

 نحال چیش نًهٌ؟: ندا

 درصد خَدش نیاد 9/99بٌ احتهال . باید بریو تا بفًهین: آٍینا ببند شد ٍ گفت
 .دنبالهَن کٌ ببرتهَن

 !...خب نن چی بپَشو؟ نن کٌ لباس ندارم! َيی ٍای: زدم پشت دستو ٍگفتو

اٍن لباس ستتَ . بابا تَلدى، نجلس عرٍسی کٌ نیست: ندا بلند شد ایستاد ٍ گفت
 آٍردی؟

 آرى -

 .خب حلٌ دیگٌ با يو ست نی کنیو: ندا

بعدم رفتو تی ٍی رٍ رٍشن کردم ٍ بعد از . خَشحال بلند شدم ٍ لباسانَ نرتب کردم
باال ٍ پایین کردن کاناال ٍ پیدا نکردن یٌ چیز درس حسابی، فلشهَ زدم بٌ تی ٍی ٍ 

 .آينگای شادنَ پلی کردم ٍ صداشو زیاد کردم

. ندا ٍ آٍینا با شادی بٌ نن نلحق شدن ٍ تا حدٍد نٌ شب فقط نسخرى بازی درآٍردیو
 .بعد از تخلیٌ انرژی يرکدٍم یٌ ٍری ٍلَ شدیو
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قبل اینکٌ بیام، یکی از سفارشات نًو : درحالیکٌ خَدنَ باد نیزدم، گفتو. گرنو شدى بَد
 !نانانو این بَد کٌ اگٌ تَلد دعَتو کردن نرم

 جدی؟: آٍینا سرشَ بلند کرد ٍ پرسید

 .انقدر گفت کٌ حد ندارى. آرى بابا -

تازى یادت رفتٌ ؟ اٍن شب . خب نهیشٌ نیای، خیلی حیاتیٌ: خو شد بٌ جلَ ٍ گفت
 !نًلت دى رٍزى تهَم نیشٌ

 .اصال یادم نبَد... آى: لبانَ رٍی يو فشردم

نا کٌ اینًهٌ غلطٌ اضافی کردیو، اینو . الی بیخیالٌ قانَن: ندا با چشهای بستٌ گفت
 .رٍش

 باشٌ -

 !حاال فردا رٍ بگَ: آٍینا با لبخند نرنَزی، درحالیکٌ بٌ نن نگاى نیکرد، گفت

***** 

خدارٍشکر قیافٌ ٍاقعیو شبیٌ اٍنیکٌ تَی . تَی آینٌ یک بار دیگٌ خَدم رٍ نگاى کردم
تقی . راستی جدیدا خیلی جیغ جیغَ شدم. آینٌ دستشَیی اٍن رستَران دیدم، نیست
نگايو کشیدى . یادم باشٌ خَدنَ اصالح کنو! بٌ تَقی نیخَرى نیزنو بٌ درى غربت بازی
اٍلین چیزی کٌ از ذينو گذشت، کلهٌ ی . شد بٌ دستبندی کٌ ایهان برام خریدى بَد

با لبخند برای . با لبخند از رٍی نیز برداشتهش ٍ دٍر دستو، بستو. اٍلین یادگاری بَد
آب دينهَ قَرت دادم ٍ . تهام بدنو نَرنَر شد. آخرین بار بٌ خَدم تَی آینٌ نگاى کردم

سعی کن فرانَش کنی کٌ چی تَی آینٌ . تَ نباید جیغ بزنی. آرٍم باش. چشهانَ بستو
لبانَ رٍی يو فشردم ٍ یَاش برگشتو ٍ بٌ دختر . آرٍم بٌ طرف در حرکت کردم! دیدی
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چشهانَ . ژٍلیدى ای کٌ ٍسط اتاق ایستادى بَد ٍ با خشو نگايو نیکرد نگايی انداختو
 .بستو ٍ سریع درٍ باز کردم ٍ از اتاق خارج شدم

عجب شانسی نن دارم، اٍن طرف در یٌ کسی . ندای عصبانی این طرف در ننتظرم بَد
ٍلی نن اینَ ! ننتظرنٌ کٌ يیچی از نايیتش نهیدٍنو ٍ این طرف این دخترى خشهگین

 ...ترجیح نیدم

 چیٌ خب؟: لب ٍرچیدم ٍ گفتو

حناق ٍ چیٌ؟ نگٌ نیخَای بری عرٍسی؟ اٍن بدبخت االن دارى بال بال : عصبی گفت
 !نیزنٌ قیافٌ نحستَ ببینٌ، نٌ تیپتَ

 !یٌ ٍقت تَی ترافیک نیهَنیها. بچٌ يا بدٍیین: آٍینا با عجلٌ گفت

اٍن دخترى تَی ! ٍای نٌ. سرنَ انداختو پایین ٍ يهرايشَن از ساختهَن خارج شدیو
با فکر . ساعت دى دقیقٌ بٌ شیش بَد کٌ رسیدیو. پَف یٌ بدبختیٌ دیگٌ. خَنٌ تنًاست

ندا نگايی بًو . کردن بٌ اینکٌ بعد از نٌ رٍز قرارى ببینهش قلبو لرزید ٍ لبام کش اٍند
 .جهع کن اٍن نیشتَ: انداخت ٍ گفت

سهت راست رٍ . پشت چشهی براش نازک کردم ٍ زٍدتر ازشَن ٍارد کافی شاپ شدم
با . يرچی چشو چرخَندم ایهان رٍ ندیدم! سهت چپ رٍ يو يهینطَر. نگاى کردم، نبَد

 یعنی نذاشتن بیاد؟: بغض برگشتو طرف ندا ٍ آٍینا ٍ گفتو

 : ندا با نگاى کل کافی شاپ ٍ گشت ٍ تا خَاست حرفی بزنٌ ، یکی از پشت سرش گفت

 نگٌ نیتَنن نذارن؟ -
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فکر کنو از . خَشحال بٌ پشت سر ندا نگاى کردم ٍ بغضی بٌ گلَم چنگ انداخت
حاال دیگٌ ندا ٍ . خَشحالی بَد، چَن لبخند عهیقی رٍ لبام نشست ٍ بًش سالم کردم

 .آٍینا يو بٌ طرفش برگشتٌ بَدن ٍ نراسو احَال پرسی شرٍع شدى بَد

 بًتر نیست بریو بشینیو؟: بی طاقت گفتو 

ٍ نن تَی . يهٌ سرشَن ٍ تکَن دادن ٍ با يو بٌ طرف نیزی تقریبا ٍسط کافٌ رفتیو
تعجب از پررٍیی این دٍتا بشر بَدم کٌ باید االن نارٍ تنًا نیذاشتن، ٍلی پررٍ پررٍ با 

 !نیش باز بٌ نا نگاى نیکردن

 خَبی؟: ایهان تک سرفٌ ای کرد ٍ آرٍم گفت

اصال . اٍف چجَرم کٌ خَبٌ: تا لب باز کردم جَاب بدم، ندا سریع بٌ جای نن جَاب داد
 !عاٍلیٌ

ایهان بٌ این . با چشو غرى بًش خیرى شدم لبخند نضحکی زد ٍ با آٍینا ریز ریز خندیدن
 ...خیلی طَالنی برام گذشت: ٍاکنششَن لبخندی زد ٍ رٍ بٌ نن گفت

اتفاقا برای الینا يو : تا خَاستو جَاب بدم دٍبارى ندا نحل قاشق نشستٌ پرید ٍسط
 .خیلی گذشت

 .دٍبارى یٌ چشو غرى از نن ٍ خندى يای ریز ریزشَن ٍ یٌ لبخند از ایهان

 .عطری کٌ بًو دادی تهَم شد: سرشَ تکَن داد ٍ گفت 

با تعجب نگاى کردم ٍ بٌ این فکر کردم کٌ چجَری تهَم شد؟ خَردیش؟ یا عطر زنَنٌ رٍ 
 !بٌ خَدت زدی

 کدٍم عطرش؟: ندا کٌ الحهداهلل چیزی نهیدٍنست با فضَلی پرسید
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 ندا نیخَای نن برم بجام تَ حرف بزنی؟: این دفعٌ با چشو غرى بٌ ندا نگاى کردم ٍ گفتو

خَدتو جَاب بدى، . نٌ عزیزم بشین سرجات: ندا شَنٌ ای بٌ آٍینا زد ٍ با خندى گفت
 !چَن نعلَنٌ تَی آب زیرکاى يهٌ چیَ بٌ نن نگفتی

با یادآٍری خدافظیهَن ٍ نگفتن چیزی بٌ بچٌ يا، لبخند بدجنسی زدم ٍ کلی با خَدم 
 .حال کردم کٌ عجب آدم باحالی يستو کٌ يیچی بًش نگفتو تا قشنگ االن خیط شٌ

نهیخَای بگی چیشدى؟ از دیرٍز تا االن آرٍم ٍقرار : ایهان نگايی بًو انداخت ٍ گفت
 نداشتو حتی نذاشتی بپرسو چیشدى؟

ٍای : تازى یاد بدبختیانَن افتادم ٍ طلسو صحبت کردنو با ایهان شکستٌ شد ٍ گفتو
 خب چجَری بگو؟. االن یادم اٍند

ٍقتی . بی حَصلٌ سفارشهَ دادم ٍ ننتظرى بقیٌ شدم. يهَن لحظٌ گارسَن اٍند
 :گارسَن دٍر شد، ایهان گفت

 خب؟ -

 نهیدٍنو از قضیٌ اٍن گندی کٌ نن زدم خبر داری یا نٌ؟ -

 دقیقا کدٍم گند؟: ایهان

 !يهچین نیگی کدٍم گند، انگار یٌ دى بیستایی گند زدم. دستت درد نکنٌ: دلخَر گفتو

 !کهو گند نزدی خَايرى نن: ندا لبخندی زد ٍ گفت

يهَن کٌ با طلسو : بعد گفتو. با دلخَری نگايشَن کردم ٍ حق رٍ بٌ اٍنا دادم
 !نیخَاستو شر فرزاد ٍ از سرى ندا باز کنو

 آيا فًهیدم خب؟: ایهان
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يیچی يهَنجا کٌ بَدیو دٍنفر بًهَن گیر دادن ننو عصبی بَدم یٌ نیرٍ از چشهو آزاد  -
کردم، اٍن دٍ نفر خَن دناغ شدن بعدش يهَن شب آئیل بًو گفت کٌ چٌ بالیی 

سرشَن نیاد ٍ بعدشو یٌ سرنخایی پیدا کردیو ازشَن تا کهکشَن کنیو ٍلی از يهٌ 
 .نًهتر اتفاقات جدیدیٌ کٌ برام نیفتٌ

 چٌ اتفاقایی؟: ایهان با نگرانیٌ عجیبی گفت

با تعجب بٌ دٍرٍ برم نگاى . تا خَاستو لب باز کنو کو بگو صدای جیغ بلندی شنیدم
کردم، ایهان با ترس بًو خیرى شدى بَد خَاستو حرف بزنو کٌ حس کردم یکی بغل 

يهَن . دستانَ رٍی گَشام گذاشتو ٍ با خشو بٌ طرف صدا برگشتو. گَشو جیغ کشید
با صدای عجیب غریبش . با چشهای گرد نگايش کردم. دختری بَد کٌ تَی اتاقو دیدم

 !بًش حرفی نزنی ٍگرنٌ براش بد نیشٌ: بًو گفت

ندا دستهَ . چشهانَ بستو ٍ سعی کردم فکر نکنو. عرق سردی رٍ رٍی کهرم حس کردم
با تعجب بٌ جای خالیٌ آٍینا ٍ ایهان . گرفت ٍ با نگرانی دستهَ کشید تا از جام بلند شو

 .زٍدباش باید بریو: با نگرانی گفت. نگاى کردم

. ٍ بٌ دنبال این حرفش دستهَ با قدرت کشید ٍ بٌ سرعت از کافی شاپ خارج شدیو
حسابی عصبانی بَد، . صدای بَق بلندی باعخ شد سرنَ بٌ طرف ناشین ایهان برگردٍنو

ندا ننَ تَ ناشین ایهان نشَند ٍ بٌ طرف . گیجٌ گیج بَدم. ٍ نن نهیفًهیدم چیشدى
. شَکٌ بَدم از دیدن حالت يای ایهان. ناشین بٌ سرعت از زنین کندى شد. آٍینا دٍید

 !ينَز این حالتَ درک نکردى بَدم کٌ صدای فریادش نیخکَبو کرد

دیٍَنٌ رٍانی نعلَم يست چیکار کردی کٌ بٌ این رٍز افتادی؟ نیفًهی کٌ ير لحظٌ  -
انکان این يست کٌ تسخیر بشی؟ چٌ بی فکری کردی کٌ اینجَری افتادن دنبالت؟ چرا 

 !نهیذارن بٌ نن چیزی بگی
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سرعت ناشین چندى؟ . حَاسو بٌ جلَ بَد کٌ ناشین يارٍ با سرعت پشت سر نیذاشتیو
با این صحبتاش فًهیدم کٌ از ! يیچ ٍقت اینجَری سرم فریاد نکشیدى بَد! تسخیر بشو

. چرا نهیذارن بٌ تَ بگو...نن نهیدٍنو ِچـ....َنـ: ترسیدى گفتو. قضیٌ کافی شاپ با خبرى
 .ٍلی نن برای آٍینا ٍ ندا تعریف کردم.... ٍلی

! حاال چٌ غلطی بکنو؟ اٍن نریهان عَضیو نهیزارى بٌ تَ نزدیک بشو: با کالفگی گفت
 چجَری بفًهو چٌ بالیی سرت اٍندى ٍ نیخَاد بیاد؟

 چرا نهیذارى؟: بی تَجٌ بٌ حرفاش با صدایی پر از درد گفتو

یٌ گَشٌ کنار اتَبان . با کالفگی برگشت بًو نگاى انداخت ٍ دستشَ رٍ فرنَن کَبید
 پارک کرد ٍ سرشَ گذاشت رٍ

دلو از . بعد از چند دقیقٌ برگشت با چشهایی کٌ بٌ قرنزی نیزد بًو نگاى کرد. فرنَن
: دستاشَ آٍرد باال ٍ گفت. با بغض بًش خیرى شدم. لبام نیلرزید. ناراحتیش ریش شد
 باشٌ؟. ير اتفاقی افتاد تَجٌ نکن فقط بٌ نن نگاى کن. فقط بٌ نن نگاى کن

 .تًدیدم کرد. نهیشٌ، گفت بًت نگو: با زاری گفتو

نترس يیچی نهیشٌ، بگَ چیشد؟ چٌ اتفاقاتی : کالفٌ دستی تَی نَياش کشید ٍ گفت
 افتادى؟

 . لبانَ با زبَنو خیس کردم. بٌ چشای یشهی نگرانش نگاى کردم

بعد ... بعد... حرف زدیو دربارى اٍن دٍتا پسرى...خب دٍ شب پیش رفتیو بام... خب-
 .یًَ صدای جیغ اٍند

 خب؟: بٌ دستام نگاى کرد ٍ گفت. دستام بٌ ٍضَح نیلرزید
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در . رفتو دستانَ بشَرم... رفتو. بلند شدیو بریو چیزی بخَریو. کالفٌ شدى بَدم-
. فکر کردم ندا یا آٍینا اٍندن چَن نیخَاستن بیان. یًَ در بستٌ شد. دستشَیی باز بَد

 ...ٍقتی برگشتو تَ آیینٌ

ایهان گفتٌ بَد بٌ نن نگاى . دستانَ رٍ صَرتو گذاشتو ٍ نفسای بلند ٍ عهیق کشیدم
. کن ٍلی نن از اتفاقای اٍن شب نهیترسیدم، نن از تًدیدى اٍن دختر ترسیدى بَدم

نیخَاستو بًش . نخصَصا االن کٌ بیرٍن ناشین ایستادى بَد ٍ با خشو نگايو نیکرد
نهیدٍنو چرا انقدر بچٌ . برای خَدم اصال، برای ایهان نیترسیدم. فکر نکنو، ٍلی نهیشد

فکر کنو بخاطر اینکٌ اینقدر ازش دٍر بَدم، االن برام سخت ٍ عذاب آٍرى ٍ . شدى بَدم
 :آب دينهَ بزٍر قَرت دادم ٍ سعی کردم ادانٌ بدم. نحل یٌ بچٌ دٍسالٌ رفتار نیکنو

بعدش آٍینا ٍ ندا . یٌ صَرت ٍحشتناک بٌ جای صَرت خَدم تَ آینٌ بَد جیغ کشیدم-
 ...اٍندن پیشو

 خَب؟ يهین بَد؟: نکخ طَالنیو باعخ شد بپرسٌ

 .ننتظر نگايو کرد. سرنَ بٌ طرفین تکَن دادم

. خیالو راحت شدى بَد. تَی راى برگشت با ندا ٍ آٍینا حرف زدم ٍ پسرارٍ پیدا کردیو -
 ...سرنَ گذاشتو رٍ پشتیٌ صندلی ٍ چشانَ بستو کٌ یٌ نَر چشههَ زد چشانــ

با چشهای گشاد شدى از . دخترى تَ یٌ چشو بٌ يو زدن جلَی شیشٌ ایهان قرار گرفت
بٌ چیز دیگٌ ای نگاى .بٌ نن نگاى کن: ایهان با استرس گفت. ترس بًش خیرى شدم

 .نکن

یعنی دیگٌ نهیتَنستو با ٍجَدى . دیگٌ نهیخَاستو ادانٌ بدم. دستانَ گذاشتو رٍ صَرتو
 ...اٍن جَنَر ادانٌ بدم
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 !الینا بقیش؟ بقیشَ بگَ؟: ایهان نستاصل گفت

 ...چشانَ کٌ باز کردم سهتٌ کَى یــ: ترسیدى گفتو. نگايش کردم

ٍحشت زدى . دستای دخترى از ناشین رد شد ٍ بٌ طرف گلَی ایهان حرکتشَن داد
 .نگايش کردم

 :دستانَ گذاشتو رٍ صَرتهَ ٍ بلند زدم زیر گریٌ

 .نیخَان تَرٍ ازم بگیرن ٍ بلند تر گریٌ کردم. نهیذارن. نهیتَنو بًت بگو... نهیتَنو -

زیاد طَل نکشید . يیچی حس نهیکردم فقط بٌ دستای اٍن عنترى ترسناک فکر نیکردم
ایهان ٍاسٌ اٍلین بار پا گذاشت رٍی خط قرنز . کٌ حس کردم یٌ جای گرم قرار گرفتو

 .ياش ٍ ننَ بغل کرد

کاش يیچَقت اینکار رٍ . شدت گریو بیشتر شد ٍ بٌ پًنای صَرت اشک نیریختو
يزار تا کاش تَی . کاش نهیَندم تًران. کاش اٍنرٍز با نانانی نهیرفتو حرم. نهیکردی

ذينو چرخ نیخَرد ٍ در تهام این ندت، تَی سکَت اشک ریختو بخاطرى کاشکی يای 
 .آرٍم تر شدى بَدم. یٌ ندت گذشت! از دست رفتٌ

يیچی . نترس نن پیشتو. يیشش: آرٍم پشتهَ ٍ نَازش کرد ٍ با صدایی آرٍنش گفت
 .نترس. ببین نن سالهو، يیچ اتفاقی نهیفتٌ. نهیشٌ

گریو بند . خجالت زدى خَدنَ از آغَشش خارج کردم ٍ رٍنَ بٌ سهت پنجرى چرخَندم
 .اٍندى بَد

 .لبخندشَ از تَی شیشٌ دیدم

 خب چرا رٍتَ برگردٍندی؟: گفت
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 خجالت کشیدی؟: نتعجب گفت. جَاب ندادم

 !فکر نهیکردم خجالتی باشی: لبخندی زد ٍ گفت. آيستٌ سرنَ تکَن دادم

نگٌ نن آدم نیستو کٌ خجالت نکشو یا ايلش . خَاستو یٌ چیزی بارش کنو بچٌ پرٍ رٍ
 .حرفٌ بعدیش آب سردی بَد رٍی سرم. بَدم کٌ االن خجالت نکشو

حیف کٌ جَن یٌ عالهٌ آدم در خطرى ٍگرنٌ قید يهٌ چیَ . حیف کٌ نهیشٌ... حیف -
یا حتی اگٌ نیرٍيا ٍ تَانایی يات ازت . نیزدم ٍ با يو یٌ زندگی آرٍم تشکیل نیدادیو

چٌ آدم چٌ . گرفتٌ نهیشد نشَنٌ گذاریت نیکردم تا دیگٌ کسی نتَنٌ بًت نزدیک بشٌ
 !جن

ترجیح دادم اصال بٌ جهلٌ . خیرى خیرى نگايش کردم ٍ آب دينهَ پرسرٍصدا قَرت دادم
 .آخرش ٍ اٍن نشَنٌ گذاریٌ فکر نکنو

 :از تَ آینٌ بٌ پشت سرش نگاى کرد ٍ گفت. بًو نگاى کرد ٍ لبخندی زد

 .دٍستات خیلی نگرانت شدن -

ناشین آٍینا ٍ ندا پشت سرى نا پارک شدى بَد ٍ . برگشتو ٍ پشت رٍ نگاى کردم
 .يردٍشَن با نگرانی نگايهَن نیکردن

 بقیشَ تعریف نهیکنی ؟ -

 !فقط نیخَاستو ببینو چرا اینطَری نیشو. نٌ فعال نهیتَنو دیگٌ: برگشتو سر جانَ گفتو

 تَ چیزی فًهیدی؟: برگشتو طرفش ٍ گفتو

 .سرشَ بٌ نعنی آرى تقریبا تکَن داد ٍ دندى رٍ جا زد ٍ راى افتاد
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یعنی نهیبینٌ نن . کالفٌ ازین نسخرى بازیش، نحکو تکیٌ دادم ٍ با رٍبرٍم خیرى شدم
 باید التهاس کنو کٌ حرف بزنی؟. خَب حرف بزن دیگٌ، َاى. اینقدر گیجو

 :از تَ کیفو در آٍردنش ٍ جَاب دادم. صدای زنگ گَشیو بلند شد

 الَ؟ -

 الَ خَبی الی؟ -

 کارتَ بگَ؟. آرى خَبو -

 !باز ٍحشی شدى (انگار داشت با آٍینا حرف نیزد)پَف  -

 بگَ دیگٌ؟. ندا عصاب ندارم يا -

 کجا دارین نیرین بٌ سالنتی؟... خیلی خب ننَ نخَر فقط -

 داریو کجا نیریو؟: برگشتو طرف ایهان ٍ گفتو

ساعت يشتٌ نیبرم یٌ جا شام نًهَنتَن کنو، بعد : بٌ ساعتش نگاى کرد ٍ گفت
 .برنیگردیو

 الَ ندا؟ -

 يا بگَ؟ -

 !پشت سرنَن بیاین ، نیریو رستَران -

 .باشٌ! اٍٍک -

 .گَشیَ قطع کردم ٍ پرتش کردم تَی کیفو

 حاال چرا انقدر عصبیی؟: با خندى پرسید
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 : گفتو. انگار ننتظر يهین یٌ حرفش بَدم کٌ یکًَ ننفجر شدم

يربار نیام با یٌ سری اتفاق سازگار بشو ٍ برام . کالفو؟ نٌ دیٍَنٌ شدم، رٍانی شدم-
تا یٌ يفتٌ پیش نارسَس . عادی بشٌ پشت سرش یٌ اتفاق بدتر ٍ ٍحشتناک تر نیفتٌ

اٍنو ازٍن بٌ حساب رئیس . بَد، حاال شدى یٌ دخترى کٌ اصال نهیدٍنو رٍحٌ یا جن
بعدم کٌ حرف . انقد اخالقش قشنگٌ آدم رغبت نهیکنٌ برى ازش چیزی بپرسٌ! گرٍيتَن

آخرش، کٌ اصال یکی نیست بًش بگٌ بدبختٌ حسَد دردت چیٌ؟ ازٍن ٍر درگیری 
انقدر نشکالتو زیاد شدى کٌ حتی . ذينیو برای حل نشکل اٍن دٍتا پسرى ی نزاحو

رٍزی يزاار بار با خَدم نیگو عجب . ٍقت نهیکنو بٌ خَنٌ زنگ بزنو یا بًشَن فکر کنو
اگٌ نیدٍنستو نیخَاد آرانش زندگیو اینجَری بٌ يو بریزى ! غلطی کردم کٌ اٍندم تًران

 .دیگٌ کو آٍردم... خَدنَ با کش دار نیزدم ٍلی نهیَندم

 .بعدم یٌ نفس عهیق کشیدم کٌ نفسو جا بیاد

یعنی اگٌ نن . بٌ رٍبٌ رٍ خیرى شدم. ایهان رٍبرٍ رٍ نگاى نی کرد ٍ حسابی تَی فکر بَد
نن ... اٍن لحظٌ جیغ نهیکشیدم یا نحال حرفهَ ادانٌ نیدادم االن ایهان ٍ نداشتو؟ يٌ 

دلو نیخَاد باياش دربارى حرف ! نٌ کٌ يهین االن خیلی دارنش... چٌ دلو خَشٌ
ٍاال تَ يیچی شانس ندارم نن، . نریهان صحبت کنو ٍلی نیترسو یٌ اتفاق بدتر بیفتٌ

 !يَف

ندا ٍ آٍینا يو پیادى شدن ٍ . بی يیچ حرفی پیادى شدم. جلَی یٌ رستَران پارک کرد
. يهگی دٍر یک نیز نشستیو ٍ غذانَنَ سفارش دادیو. پشت سر نا ٍارد رستَران شدن
رستَرانٌ کَچیک ٍ . نَزیک نالیهی پخش نیشد. نگايو رٍ دٍر رستَران گردٍندم

 .دنجی بَد

دستهَ . حتی دیگٌ حَصلٌ فکر کردن يو نداشتو. ساکت بٌ گلدٍن ٍسط نیز خیرى شدم
 .گذاشتو زیر چَنو ٍ بی حَصلٌ بٌ نردم تَی رستَران نگاى نیکردم ٍ پانَ تاب نی دادم
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 ...دلیل این اتفاقا بخاطر اٍن دٍتا پسرى -

 !چشانَ گردٍندم رٍ صَرت ایهان ٍ با استفًام نگايش کردم

 !ننظَرتَ نتَجٌ نشدیو: ندا بٌ ننَ آٍینا نگاى کرد ٍ بعد بٌ ایهان گفت

اتفاقاتی کٌ برای الینا نیفتٌ، . ٍاضح گفتو: ایهان چشو چرخَند رٍ صَرتو ٍ جَاب داد
 .يرٍقت بخَاد دنبال راى چارى بگردى این اتفاق نیفتٌ. دلیلش اٍن دٍتا پسرى

 .خَدنَ جهع ٍ جَر کردم ٍ بٌ بقیٌ حرفای ایهان گَش دادم. یٌ سرنا از کنارم رد شد

 .بًترى اصال دیگٌ بًشَن فکر نکنین، چَن برانَن دردسر ساز نیشن -

 !چرا آخٌ؟ چٌ دلیلی دارى: آٍینا پرسید

نگايو کشیدى شد بٌ پشت سر ایهان کٌ دقیقا . تَ سکَت بٌ حرفاشَن گَش نیدادم
بٌ نعنی سکَت دستشَ گذاشت رٍ . فاصلش بايانَن دٍر بَد. رٍبرٍی نن نشستٌ بَد

 !دیگٌ ازش نهیترسیدم. بینیش

چَن کٌ اٍن دٍنفر کارشَن احضار ارٍاحٌ ٍ یٌ پل رٍ ازبین : بٌ صَرت ایهان خیرى شدم
. اٍنشب يو تَی رستَران نیرٍی زیادى تَ ٍالینا رٍ حس کردن کٌ اٍندن طرفتَن. بردن

پس بًترى بیخیالشَن بشین اٍنا نیتَنن خَدشَن رايی برای حل نشکلشَن پیدا 
 .کنن

لبخندی زد ٍ سرشَ تکَن . بعد از تهَم شدن حرفای ایهان بٌ پشت سرش نگاى کردم
 .بٌ فاصلٌ پلک زدنو غیب شد. داد

***** 
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بٌ . بٌ اتفاقایی کٌ افتادى فکر نکن: برگشت طرفو ٍ گفت. جلَی ساختهَن پارک کرد
حتی اگٌ بٌ قیهت از بین رفتنهو باشٌ تَرٍ از . حرفی کٌ نریهان بًت گفتٌ يو فکر نکن

 .دست نهیدم نطهئن باش

اخو ریزی ٍسط پیشَنیش جا خَش کردى بَد ٍ تهام حرفاش ٍ با لحنی کانال جدی 
تٌ دلو قرص شدى بَد، حتی . بٌ چشهاش کٌ ننتظر بًو نگاى نیکرد خیرى شدم. گفتٌ بَد

 .با ٍجَد اینکٌ عقلو داد نیزد نطهئن نباش

 .کو کو اخو پیشَنیش از بین رفت ٍ لبخند زد. لبخندی زدم ٍ پلک زدم

 .فردا تَی تَلد شايرخ نیبینهت: ایهان

 .پس فعال خدافظ. باشٌ -

بٌ ساعت نچیو . از ناشین پیادى شدم ٍ ٍارد آسانسَر شدم. سرشَ با لبخند تکَن داد
سرنَ آٍردم باال از دیدن شخص . در آسانسَر باز شد. ساعت دى ٍ نیو بَد. نگاى کردم

 .رٍبرٍم یخ کردم

. نن در عذابو بخاطر کاريای ابلًانٌ اٍن دٍنفر. تَ نباید بٌ اٍن دٍنفر کهک نی کردی -
 .نتاسفو کٌ ترسَندنت

نفسو کٌ حبس . بعدش یٌ سرنای عجیبی تَی سالن پیچید. لبخندی زد ٍ غیب شد
 .شدى بَد ٍ بیرٍن فرستادم

حَصلٌ تَضیح . لباسانَ درآٍردم ٍ خَدنَ رٍی تخت پرت کردم. درٍ باز کردم ٍ رفتو تَ
بٌ خاطر خستگی زیادم بٌ . دادن بٌ آٍینا ٍ ندا رٍ نداشتو، پس چشانَ رٍ يو گذاشتو

 .دقیقٌ نکشید خَابو برد

*** 
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 بیچارى تَ فکر کردی اٍنا تَ رٍ برای چی نیخَان؟ -

 .نزدیک تر شد. بی حرف نگايش نیکردم

 .اٍنا نیخَان از تَ بٌ عنَان یٌ يستٌ نرکزی برای تقَیت قَای خَدشَن استفادى کنن -

 .دٍرم چرخید ٍ رٍبرٍم ایستاد

 .بعد از این کٌ از قدرتت استفادى کنند، تَرٍ نحل یٌ دستهال کاغذی دٍر نیندازن -

 .چشانَ از رٍ خشو باز ٍ بستٌ کردم ٍ دٍبارى نگايش کردم

 ...يهَن پسرى ایهان کٌ فکر نیکنی تَرٍ خیلی دٍستت دارى -

 .با دقت بًش نگاى کردم ٍ ننتظر بقیٌ حرفش شدم

 .اٍن از رٍی برنانٌ بٌ تَ نزدیک شدى -

 .خَب اینَ خَدم نیدٍنستو

 .حتی االنو ادای آدنای عاشقَ درنیارى کٌ تَرٍ نگٌ دارى -

 .دارى چرت ٍ پرت نیگٌ. ٍاقعا نسخرست

 .چَن تَ فقط بٌ عشق اٍن تَی این گرٍى نَندی -

لبخند چندش آٍری زد ٍ اٍند دقیقا . با دٍدلی نگايش کردم. یٌ لحظٌ شک کردم
 .رٍبرٍم ایستاد ٍ زل زد بٌ چشهام

. فقط کافیٌ کٌ خَدت بخَای. تیسراتیل تَ نیتَنی خیلی خَشبخت کنار نا زندگی کنی -
 .نطهئن باش نن يهیشٌ با تَ خَايو بَد
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: چشهای ایهان پشت پلکو نقش بست. چشانَ بستو ٍ خَاستو بٌ پیشنًادش فکر کنو
 !نٌ نن نهیتَنو

 .تَ يهیشٌ احهقی: با فریاد گفت

دٍبارى دراز کشیدم ٍ دستهَ رٍی پیشَنیو . رٍی تخت نشستو ٍ یٌ نفس عهیق کشیدم
 «...رٍزياست نن ٍ فرانَشی سر تَ جنگ داریو». نهیتَنو نبَدت رٍ فکر کنو. گذاشتو

*** 

ٍسایلهَ جهع کردم ٍ يهراى ندا بٌ طرف . کتابهَ بستو ٍکش ٍ قَسی بٌ بدنو دادم
انرٍز تَلدى شايرخٌ ٍ خیلی کار داریو ٍ صد البتٌ کٌ نن اصال . خرٍجی دانشکدى رفتیو

ٌ ی این نًهَنی رٍ ندارم  .حَصل

. اى يرٍقت نیایو دانشگاى این جلَنَن ظاير نیشٌ. صدای سپًری باعخ تَقفهَن شد
ببخشید آقای : تا خَاست لب باز کنٌ، ندا سریع گفت. بی حَصلٌ ننتظر رسیدنش شدیو

 .ان شاءاهلل شنبٌ صحبت نی کنید. سپًری انرٍز اصال ٍقت نداریو، باید بریو

نن صحبتی ندارم با . بعدم دستٌ ننَ دنبالٌ خَدش کشید ٍ بٌ طرف خَنٌ راى افتادیو
 .طفلی ندا نهیدٍنست اٍن با خَدش کار دارى. اٍن بشر بکنو

ٍای . صبح زٍد نریهان بٌ آٍینا گفتٌ کٌ يهگی بايو نیریو ٍ این یعنی حتها باید بریو
 !انرٍز چٌ رٍز سختیٌ

 .خَدنَ رٍی نبل ٍلَ کردم ٍ چشانَ بستو

 .الینا پاشَ حاضر شیو دیگٌ: آٍینا نزدیکو شد ٍ گفت

شهايا حاضر شین، نن کار زیادی ندارم کٌ بخَام : با انگشت چشهانَ فشردم ٍ گفتو
 .بکنو
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 ...نیگو... ام: آٍینا

 :با يهَن چشهای بستو گفتو. این پا ٍ اٍن پا نیکرد برای گفتن حرفش

 !خَب بگَ دیگٌ -

 !نیخَای شال بندازی؟... تَ. باشٌ نیگو... انو -

 .چشهانَ باز کردم

 چطَر؟ -

 .يیچی فقط نیخَاستو بدٍنو: آٍینا

 آرى -

نیگو نهیشٌ بیخیال شی؟ یعنی انشب رٍ چَن ... انو: آٍینا نن نن کنان گفت
 ....نًهَنیًـ

یعنی تا این حد اخالقو سگ شدى ... ترسیدى یک قدم عقب رفت. نیو خیز شدم رٍ نبل
 کٌ ازم ترسید؟

نن تا االن خیلی کاريا بر خالف نیل خانَادى ام انجام دادم کٌ اگٌ از ذرى ایش باخبر  -
درستٌ اٍنقدرام حجاب ندارم، ٍلی . بشن دیگٌ اجازى اینکٌ بیام تًران رٍ بًو نهیدن

حتی اگر خانَادم يو رضایت داشتن بٌ آزاد بَدنو تَی نًهَنیا خَدم اصال دٍست 
 .ندارم ٍیترین بشو جلَی یٌ نشت پسرى غریبٌ

 .باشٌ: نظلَم گفت

 .سرشَ انداخت پایین ٍ رفت تَی اتاق ندا
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یٌ . لباسانَ برداشتو ٍ یٌ دٍش کَتاى گرفتو. از رٍ نبل بلند شدم ٍ ٍسایلهَ بردم تَ اتاق
یٌ خط چشو باریک کشیدم . نقدار کٌ آب نَيام گرفتٌ شد حَلٌ رٍ دٍر نَيام پیچیدم

یادنٌ این . لباسهَ از تخت برداشتو ٍ پَشیدم. نَيانَ از دٍ طرف بافتو. ٍ ریهل زدم
نیخَاستیو بریو عرٍسی دٍستو کٌ گیر داد بیا بايو ست . لباسَ با اصراريای نداخریدم

یٌ جلیقٌ ٍ شلَارلی . کنیو ٍ بٌ يزار بدبختی ننَ راضی کرد تا با يو این لباسَ خریدیو
پالتَنَ رٍش پَشیدم ٍ شال سفیدم . بَد کٌ زیرش یٌ لباس سفید عرٍسکی نیپَشیدیو

از سر رضایت . خرگَشیای بافتٌ شدم از زیر شال نیزد بیرٍن. رٍ يو انداختو رٍی سرم
 .خَدنَ تَی آینٌ نگاى کردم ٍ رژ صَرتی پررنگهَ گذاشتو تَ کیفو ٍ رفتو تَی حال

صدای . ننتظر بچٌ يا نشستٌ بَدم کٌ طبق نعهَل، سرٍصداشَن از تَی اتاق نیَند
با فکر کردن بٌ اینکٌ احتهاال بازم پیانک تبلیغاتیٌ، بیخیالش شدم . زنگ پیانکو بلند شد

حَصلو . الکی کانال يارٍ باال پایین کردم. يیچی نداشت. ٍ تی ٍی رٍ رٍشن کردم
 .از چیزی کٌ دیدم شاخ درآٍردم. رفتو طرف اتاق ندا ٍ درٍ باز کردم. سررفت

آٍینا لباسارٍ بًو نیپاشید ٍ . اتاقش بٌ حدی بًو ریختٌ بَد کٌ شتر با بارش گو نیشد
 .ندا يو جلَی آیینٌ ریهل نیزد ٍ جیغ جیغ نیکرد. دنبال یٌ چیزی نیگشت

 اصال نعلَم يست دنبال چٌ کَفتی نیگردی؟! تهام اتاقَ بًو ریختی: ندا

. اى بابا اٍن کفش نشکیانَ نیخَام: آٍینا لباس صَرتیی رٍ پرت کرد طرف در ٍ گفت
 !اى اى اى چیکار کنو؟. يرچی نیگردم نیست

 بچٌ يا چخبرتَنٌ؟ این چٌ ٍضعیٌ درست کردین؟: با صدای بلند گفتو

حاال یکی نیست . از این خانَم بپرس کٌ اتاقَ کردى بازار شام: ندا با حرص جَاب داد
 !بًش بگٌ، اٍن کفش ٍ نپَشی آسهَن بٌ زنین نیاد یا زنین بٌ آسهَن نیرى؟

 .نهیخَام نن باید اٍنَ بپَشو. یٌ چیزی بدتر ازٍن نیشٌ: آٍینا کالفٌ گفت
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 کفشات چٌ ندلیٌ نگٌ؟: دست بٌ کهر پرسیدم

یٌ زنجیر طالیی ظریفو از کنارش . پاشنٌ انقدی بَد ٍ نشکی: با دستاش نشَن داد
 .آٍیزٍن بَد

 ننظَرت پاشنٌ دى سانتی نیست احیانا؟: با خندى گفتو

نغزش ارٍر دادى نهیفًهٌ چی . چرا بابا ننظَرش يهَنٌ: ندا رفت طرف تخت ٍ گفت
 .نیگٌ

 .خَب شاید تَ جا کفشی باشٌ -

 .رفتو پیش ندا ٍ بٌ صَرتش نگاى کردم. بشکنی زد ٍ دٍیید طرف جاکفشی

 چخبرى نگٌ؟! یکو دیگٌ نیهالیدی -

 تَ چرا انقد کو نالیدی؟. آرایش نن اندازست: بیخیال جَاب داد

زیاد . نن کی زیاد آرایش کردم کٌ دفعٌ دٍنو باشٌ: چپ چپ نگايش کردم ٍ گفتو
 نعطل نکن دیگٌ، ساعت ٍ دیدی اصال؟

 نگٌ چندى؟. ٍای نٌ: ندا

 .با اجازت يفت-

 .آخرشٌ، االن تهَم نیشٌ. باشٌ، باشٌ: در حالی کٌ جَرابشَ پاش نی کرد، تند تند گفت

: داشتو از اتاق خارج نیشدم کٌ آٍینا با خَشحالی جیغ زد. سری تکَن دادم ٍ بلند شدم
 .پیدا شد

***** 
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 .آخ عینکو یادم رفت. کفشانَ پَشیدم ٍ برای آخرین بار از تَی آینٌ بٌ خَدم نگاى کردم

 .شهايا برین نن االن نیام: پَفی کشیدم ٍ گفتو

 کجا نیری باز دٍبارى؟: ندا

 .عینکهَ بیارم: دٍیدم تَی اتاق ٍ داد زدم

 .باشٌ پس نا نیریو: بلند گفت

. اى لعنتی يهینجا گذاشتٌ بَدنش. يرچی نیگشتو پیدا نهیشد. رفتو سر کشَی نیزم
. سیخ ایستادم. یٌ صدایی شنیدم. چشهانَ رٍی يو فشردم. بٌ جَنٌ خَدم يهینجا بَد

. رفتو طرف در اتاق. سنسَرم فعال شد ٍ با دقت گَش کردم، صدا از آشپزخَنٌ بَد
برگشتو طرف . احتهاال خیاالتی شدم. یَاشکی بٌ آشپزخَنٌ سرک کشیدم انا، چیزی نبَد

صدای . ٍای، نطهئنو اینجا نبَد. عینک رٍی نیز آرایشو بَد. دم در اتاق خشکو زد. اتاق
با حس ٍ ... انرٍز، رٍزى آخرى: یٌ صدایی تَی نغزم نیپیچید. ضربان قلبو رٍ نیشنیدم

حس . زیپ کیفهَ بستو ٍ صاف ایستادم. حال عجیبو عینکَ برداشتو ٍ گذاشتو تَ کیفو
تازى . بٌ سرعت برگشتو طرف در، ٍلی چیزی نبَد. کردم کسی از جلَی در اتاق رد شد

! ٍای خدا. چشهانَ بستو ٍ يالٌ يای تَی خَنٌ رٍ بررسی کردم. نغزم بًو فرنان داد
دى نفر جن تَی خَنٌ؟ حاال نن تنًایی چٌ غلطی بکنو؟ نهیدٍنو چطَر تَنستن بیان 

برای يهین . ٍای خدا حاال نن تک ٍ تنًا چیکار کنو. تا االن از این نَردا نداشتیو! داخل
دستو رٍ رٍی دينو گذاشتو ٍ . رٍزا نیگفتو یٌ نحافظی باید این خَنٌ داشتٌ باشٌ

قلبو رٍ يزار . داشتو نیرفتو طرف در، کٌ گَشیو زنگ خَرد. حرکت کردم طرفت در اتاق
بٌ . آيا، حتها نداست. زنگ گَشیو يو بًو شَک ٍارد کرد! ترسیدى بَدم عینٌ چی. نیزد

 .سعی داشتو اٍن جنای بی تربیت رٍ زیر نظر بگیرم. گَشی نگاى نکردم ٍ جَاب دادم

 بگَ؟ -
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 کجایی چرا نهیای پایین؟ -

 !عٌ ایهان تَیی -

 .چیزی شدى الینا؟ چرا صدات نیلرزى: ایهان یَاش پرسید

يهٌ بیاین باال . آرى اتفاق بدی افتادى: ٍلَم صدام رٍ آٍردم پایین ٍ پچ پچ گَنٌ گفتو
 !نهیدٍنو چٌ اتفاقی نیخَاد بیفتٌ

 .ننظَرت چیٌ؟ چیشدى نگٌ؟ یٌ لحظٌ گَشی: ایهان بلند گفت

انگار تَجًشَن جلب شدى بَد، چَن دیگٌ . بٌ دٍر ٍ اطراف نگاى کردم. ننتظر نَندم
 .لبهَ گزیدم ٍ ننتظر ایهان شدم. حرکت نهیکردن

 الَ الینا گَشی دستتٌ؟: ایهان

 آرى بگَ...آ-

 .اصال تَجٌ نکن فقط از خَنٌ بیا بیرٍن... ببین-

 !خب نهیشٌ چیزی از تَ خَنٌ برنیدارن -

تَ فقط بٌ حرف نن گَش کن زٍد بیا بیرٍن، گَشیتو قطع نکن ... بٌ درک: با داد گفت
 .تا بیای پایین

. کیفو ٍ انداختو رٍی دٍشهَ رفتو تا کفشام رٍ بپَشو . باشٌ نن االن نیام بیرٍن -
فقط سریع درٍ . سریع کفشانَ پَشیدم ٍ بندشَنَ نبستو. نیترسیدم تَی آینٌ نگاى کنو
صدای پا از راى پلٌ . دٍبارى با چشو ناٍرا یٌ نگاى انداختو. بستو ٍ ننتظر آسانسَر شدم

 .از ترس نحل بید نی لرزیدم! صدای ُسو بَد... یعنی بًترى بگو صدای پا نبَد. نیَند

 !الینا چیکار نیکنی پس -
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 .آسانسَر لعنتی نهیاد: حالت گریٌ گرفتو ٍ گفتو

 .از پلٌ يا بیا پایین -

 ...نهیشــٌ -

 یعنی چی؟ -

 ...کسی تَ راى پلٌ ياست: آرٍم جَاب دادم

. بٌ داد ٍ بیداد يای ایهان از پشت تلفن تَجٌ نهیکردم. صدای ُسو نزدیک تر نیشد
پریدم تَ آسانسَر ٍ دکهٌ . فقط یٌ لحظٌ از تٌ دل خدا رٍ صدا کردم، در آسانسَر باز شد

در . ينَز در کانل بستٌ نشدم کٌ صدای دٍیدن يهَن یارٍ از راى پلٌ اٍند. رٍ زدم
یٌ جیغ بنفش کشیدم ٍ در کانل . داشت بستٌ نیشد کٌ یٌ چیزی نحکو خَرد بًش

 ...بستٌ شد

ای بگو خدا . ٍای اگٌ دیرتر نیپریدم تَ، حتها نابَدم نیکردن. نحل بید نیلرزیدم
دستی بٌ پیشَنی . اصال نن نهیخَام يیچ طرفی باشو. چیکارت کنٌ نارسَسٌ عَضی

 !یٌ لحظٌ بٌ این فکر کردم کٌ االن در آسانسَر باز شٌ چی پشت در ننتظرنٌ؟. کشیدم

***** 

 ....سرنَ تکیٌ دادم بٌ پشتیٌ صندلی. بٌ زٍر یٌ قَرت از آبهیَى خَردم

فقط نحل چی دٍییدم طرف . بعد از اینکٌ در آسانسَر باز شد بیخیال چشو ناٍرا شدم
ٍقتی . درٍ کٌ باز کردم با خَشحالی بٌ بچٌ يا نگاى کردم کٌ کیفو کشیدى شد. در

ٍای . بچٌ يام کٌ اٍنَ دیدى بَدن سریع ترکَندنش. برگشتو از ترس یٌ سکتٌ ناقص زدم
تَی کابَسانو نهیتَنو يهچین . چقدرم زشت بَد. خدا چٌ اتفاقایی کٌ برای نن نهیفتٌ

 !کسی ٍ تصَر کنو



 

www.lovelyboy.blog.ir 

226 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

 بًتری؟: ندا پرسید

 الی بًتری؟: آئیل نزدیک ناشین شد ٍ گفت. سرنَ بٌ نعنی آرى تکَن دادم

 .آرى: با اخو جَاب دادم! چٌ زٍد پسرخالٌ شد

آٍینا . سٌ تا ناشین داریو جفت جفت نیریو. نًهَنی تَی باغٌ: سری تکَن داد ٍ گفت
 .تَ با نن بیا

نتَجٌ لبخندم شد، لبًاشَ رٍی يو فشرد ٍ . لبخند نرنَزی زدم ٍ بٌ آئیل خیرى شدم
 .رٍشَ برگردٍند

 !راى بیفت: يهَنطَر کٌ پشتش بٌ نن بَد رٍ بٌ آٍینا گفت

 .آٍینا سرشَ تکَن داد ٍ داشت دنبال آئیل نیرفت کٌ ندا دستشَ کشید

آيای خانَم کجا نیری؟ تَ کٌ با اٍن نیری الینا يو با : طَری کٌ صداش بلند نشٌ گفت
 يا؟. ایهان نیرى البد ننو باید با اٍن غَلٌ دٍسر برم

 .آٍینا با تعجب ٍ چشای گرد شدى بٌ ندا نگاى نی کرد

 ببینو ننظَرت از غَلٌ دٍسر، با نن کٌ نبَد؟: صدای نریهان اٍند

 .با اخو ننتظر جَاب ندا بَد. آب دينهَ قَرت دادم ٍ بٌ طرف نریهان برگشتو

 .اتفاقا ننظَرم دقیقا با تَ بَد: ندا برگشت ٍ اٍل نتعجب بعد با پَزخند گفت

از ناشین پیادى شدم ٍ بٌ دٍر ٍ اطراف نگاى . نریهان با يهَن اخو بٌ طرفٌ ندا رفت
 .ننتظر نگايشَن کردم. خدارٍشکر کٌ يهیشٌ این کَچٌ خلَتٌ. کردم

اصال نیخَام بدٍنو نشکلت با . باشٌ نن غَل دٍسر: نریهان دستاشَ نشت کرد ٍ گفت
 نن چیٌ؟
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 نشکلو؟: ندا با حرص گفت

. ندا دستاشَ نشت کرد ٍ قدم بلندی بٌ طرفش برداشت. سرشَ بٌ نعنی آرى تکَن داد
باشٌ : گفت. قد بلندی کرد تا صَرت تَ صَرت بشن، انا بٌ زٍر قدش تا شَنش نیرسید

تهام این بچٌ يا دارن بٌ زٍر تحهلت نیکنن کٌ . ببین آقای بٌ ظاير نحترم. بًت نیگو
اگٌ نیبینی کٌ نن زبَنو درازى ٍ نحل اینا نهیشینو ٍ . اٍنو بخاطر اخالل گند ٍ نزخرفتٌ

چَن از : انگشتش کَبید رٍی سینش ٍ ادانٌ داد... ير بالیی کٌ دلت بخَاد سرم بیاری
يهَن اٍل ازت نتنفر بَدم ٍ دختری نیستو کٌ بخَام نقاب خَشحالی ٍ آرانش بٌ 

اگر يو زیاد اذیتو کنی ٍ سربٌ سرم . اینا رٍ گفتو تا حساب کار دستت بیاد. صَرتو بزنو
چَن . بذاری، برنیگردم نشًد ٍ بعد از اٍنجا یٌ جایی نیرم کٌ دیگٌ ننَ پیدا نکنین

. يهَنطَر کٌ بٌ بقیٌ احتیاج دارى. خَب نیدٍنو چقدر این گرٍى بٌ نن احتیاج دارى
 فًهیدی؟: بعد با جیغ گفت. نذار یٌ قطعٌ از پازلتَ خراب کنو... پس

ٌ ای با عصبانیت تَی چشهًای يو زل زدى بَدند لبهَ گزیدم ٍ زیر چشهی بٌ . یٌ دقیق
ٌ نَنَ زد؛ کٌ يیچکس چیزی نگفت. بقیٌ نگاى کردم . فکر کنو ندا ٍاقعا حرف دلٌ يه

نریهان با خشَنت دست ندا رٍ گرفت ٍ برد طرف ناشینش، بعد يو در ٍ باز کرد ٍ 
تا خَاستو . قدم تند کردم کٌ برم پیش ندا کٌ ایهان جلَنَ گرفت. پرتش کرد تَ ناشین

 .از کنارش رد بشو، ناشین با صدای بدی حرکت کرد

***** 

برای چی جلَنَ گرفتی يان؟ اٍن دٍستٌ رٍانیت نعلَم نیست چٌ بالیی : عصبی گفتو
 .سر ندا بیارى

يهٌ . سَارشَ خیلی دیر شدى. نترس اتفاقی نهیفتٌ: ایهان دستاشَ آٍرد باال ٍ جَاب داد
 .راى افتادنا دیر نیرسیو
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 .با اخو رٍنَ برگردٍندم ٍ سَار ناشین شدم

تَی نسیر يرچی ایهان بايام صحبت نیکرد یا خیلی کَتاى جَابشَ نی دادم یايو اصال 
 .نگران ندا بَدم. جَابشَ نهی دادم

چقدر پرٍ دستٌ . انگار ٍاقعا بٌ این باٍر رسیدى بَدم کٌ نریهان دشهن نن ٍ نداست
چشهانَ با انگشت . ٍای بالیی سرش نیارى! دخترى رٍ گرفت پرتش کرد تَی ناشین

ينَز بَق دٍم نخَردى بَد کٌ جَاب . آخر سر طاقت نیاٍردم ٍ شهارشَ گرفتو. فشار دادم
 .داد

 !جانو عزیزدلو: ندا

الَ ندا : تعجب کردم از عشقی کٌ یًَ فَران کردى بَد، بٌ صفحٌ گَشی نگاى کردم ٍ گفتو
 خَدتی؟

 آرى فداتشو -

 خَبی؟ اٍن نرى غَل کٌ اذیتت نهیکنٌ؟ -

 !نٌ بابا کسی جرئت ندارى ننَ اذیت کنٌ کٌ. آرى عشقو خَبو: خندید ٍ جَاب داد

نحل . فقط نیخَاستو ببینو خَبی یا نٌ. خیلی خَب باشٌ...اٍنو: لبهَ گزیدم ٍ گفتو
 !اینکٌ از این بًتر نهیشی

 .تَ باشی نن عالیو عزیزم -

 .خیلی خَب پس خدافظ... خـ: دستهَ رٍ سرم کشیدم کٌ ببینو احیانا شاخ درنیاٍردم

 خدافظ عشقو -
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ٌ رٍم خیرى شدم ندا ٍ این حرفا؟ نکنٌ زدى ! عجب. گَشی رٍ قطع کردم ٍ نتعجب بٌ رٍب
 بٌ سرش؟ یا ننَ با کس دیگٌ ای اشتباى گرفتٌ بَد؟

 چی شد؟ سالو بَد؟: ایهان

 .آرى فقط خیلی عجیب غریب شدى بَد: بٌ صَرتش خیرى شدم ٍ آرٍم گفتو

 چطَر؟: برگشت نگايو کرد ٍ گفت

 !يیچی يی نَن بًو قرض نیداد -

 .درضهن دٍستٌ نن نرى غَل نیست... آيـا: ایهان خندى شیطَنی کرد ٍ گفت

رٍنَ . تَ اگٌ بدٍنی چیشدى خَدت بٌ نرى غَلیش اعتراف نیکنی! زیرلب زنزنٌ کردم
. بقیٌ نسیر رٍ حرف نزدیو تا رسیدیو بٌ یٌ درى بزرگٌ سفید. برگردٍندم سهت پنجرى

يهگی داخل . ناشین آئیل جلَ بَد، بَقی زد ٍ در ٍ باز کردن. باغشَن تَی لَاسَن بَد
احتهاال بٌ خاطر سردی يَا از فضای باغ . باغ شدیو ٍ ناشین يارٍ کنار يو پارک کردن

کٌ البتٌ بخاطر ... با اینکٌ پاییز بَد ٍلی باغ نحل بًار بَد، خیلی قشنگ. استفادى نکردن
 .درختًای کاج بَد کٌ بًار ٍ زنستَن نهیشناسٌ

يهراى ایهان بٌ طرف در ٍرٍدی رفتو ٍ . آرٍم از ناشین پیادى شدم ٍ پالتَنَ نرتب کردم
بٌ نحض ٍرٍدنَن گرنای نطبَعی صَرتو رٍ نَازش کرد ٍ باعخ لبخند . داخل شدم

. یٌ پسر جٍَن ٍ خیلی خَش پَش داشت بٌ طرفهَن نیَند. نانحسَسی رٍ لبو شد
 !نگٌ پسرا يو گَشَارى گَششَن نیکنن؟ از دناغش چرا حلقٌ آٍیزٍنٌ! خدا نرگو

 این شايرخٌ؟: نزدیک ایهان شدم ٍ یَاشکی پرسیدم

 .نٌ: جَابش یک کلهٌ بَد
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با پسرا دست داد ٍ با ننَ ندا ٍ آٍینا اظًار خَشبختی . بًش خیرى شدم تا بًهَن رسید
 .کرد

رٍ کرد بٌ نریهان ٍ . اٍلین بارى کٌ شها رٍ نیبینو: بٌ نن ٍ ندا نگايی انداخت ٍ گفت
 نعرفی نهیکنی؟: گفت

نریهان با يهَن ادايای خاص خَدش، سری تکَن داد ٍ دستشَ بٌ طرفٌ ندا گرفت ٍ 
 .ندا: گفت

 .الینا: بعد يو دستش رٍ بٌ طرف نن گرفت ٍ گفت

چشو چرخَندم ٍ بٌ چشهًای . چپ چپ نگايش کردم بٌ خاطر نعرفی نؤدبانش
 ...زیر لب چیزی زنزنٌ کرد. قًَى ایٌ پسر عجیبٌ رٍبرٍم خیرى شدم

بٌ دست دراز شدش نگايی . ننو سام يستو: دستش رٍ بٌ طرفهَن دراز کرد ٍ گفت
. نٌ نن ٍ نٌ ندا يیچکدٍم دست دراز نکردیو تا جَاب صهیهیتش رٍ بدیو. انداختو

: با لحنی کٌ خندى تَش نَج نیزد، گفت. دستش رٍ نشت کرد ٍ جلَی ديانش گرفت
 .نیتَنید برید باال لباساتَنَ عَض کنید

سری تکَن دادم ٍ بدٍن اینکٌ بٌ کسی نگاى کنو، چرخیدم بٌ سهت راى پلٌ يای بزرگی 
 .کٌ پایین رٍ بٌ باال ٍصل نیکرد

آرٍم از پلٌ يای پًن ٍ بزرگ باال نیرفتو ٍ بٌ حرفی کٌ . با دخترا بٌ سهت باال راى افتادم
ننظَرش « .قدرتهندتر از اٍنچٌ کٌ فکرشَ نیکردم» .سام زیرلب زنزنٌ کرد فکر نیکردم

؟ سری تکَن دادم ٍ ٍارد اٍلین اتاقٌ !چی بَد؟ ننَ گفت؟ از کجا فًهید؟ نن قدرتهندم
 .سالِن پر از در شدم

 برم تَ نخش؟. نیگها این آقا سام چقدر با کهاالت بَد: ندا سَتی زد ٍ گفت
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 :برگشتو طرفش ٍ گفتو. آٍینا چپ چپ نگايش کرد

تَ چت شدى بَد انقدر قربَن صدقٌ نن نیرفتی؟ تَ این يفت سال دٍستیٌ نفیدنَن -
 چٌ عشقو عشقهی بَد، راى انداختٌ بَدی؟! یٌ عزیزم بًو نگفتی

 .آٍینا برگشت ٍ با دقت گَش بٌ حرفای نا سپرد

یعنی نفًهیدی چرا انقدر قربَن . ايٌ چقدر تَ خنگی: ندا پالتَشَ در آٍرد ٍ جَاب داد
 صدقت رفتو؟

ننتظر اٍن دٍ تا شاخ رٍ سرنو کٌ ينَز . نٌ ٍاال: کیفو رٍ گذاشتو رٍی یک نیز ٍ گفتو
 !درنیَندى

بعد ننو يهینجَری . بابا با این نریهان سرلج افتادى بَدیو: برگشت سهت آینٌ ٍ گفت
 !الکی قربَن صدقت رفتو کٌ ببینو چیکار نیکنٌ

 خَب چیکار کرد؟: آٍینا در حالی کٌ داشت نَياشَ نرتب نیکرد، پرسید

ننو خیلی ضایع نشستو . يیچی نحلٌ سگو نذاشت: ندا برگشت ٍ با خندى گفت
 .سرجام

 .شاید فًهیدى نن بَدم: خندیدم ٍ گفتو

 .ٍلی خدایی تَ عهرم انقد ضایع نشدى بَدم! اٍنشَ نهیدٍنو: ریهلشَ برداشت ٍ گفت

رایبد گَشاش خیلی تیزى، حتها فًهیدى الی پشتٌ . خب قپی نیا: آٍینا با خندى گفت
 .خطٌ

 آٍینا چقدر سام رٍ نیشناسی؟: گفتو. پالتَنَ در آٍردم ٍ گذاشتو سر جالباسی

 ٍاسٌ چی؟: برگشت طرفو ٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

232 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

 .نیخَام بدٍنو: بٌ چشهاش خیرى شدم ٍ گفتو

از : با لبخند گفت. بعد از نکحی باز کرد. یکو تَی سکَت نگايو کرد بعد چشهاشَ بست
 !رٍش يایی کٌ خَدم یادت دادم رٍی خَدم استفادى نیکنی؟

یادم نبَد کٌ بلدى از چٌ رايی ٍاکنش ننَ خنحی . لبهَ گزیدم ٍ شرنندى نگايش کردم
 .کنٌ

تَ يرچی بپرسی نن بی . نا بايو دٍستیو: نزدیکو شد ٍ دستش رٍ رٍی شَنو گذاشت
 .نیاز نیست چشهًات رٍ اذیت کنی. کو ٍ کاست جَابت رٍ نیدم

 .سام جادٍگرى گرٍيٌ: گفت. نگاى از چًرى ش گرفتو

 ٍاسٌ يهین گَشَارى نیندازى؟: نگايش کردم ٍ با نیشخندی گفتو

 .ندلشٌ: خندید ٍ گفت

 چَب جادٍ يو دارى؟: ندا نزدیکهَن شد ٍ گفت

 چَب جادٍ؟: آٍینا چشهاشَ گرد کرد ٍ گفت

زٍد : بٌ ساعت دیَاری نشکی نگايی انداختو ٍ گفتو. نن ٍ ندا بلند زدیو زیر خندى
 !یٌ ربعٌ باالییو. حاضر شین

رژم رٍ از تَی کیفو درآٍردم ٍ . رفتو سهت آینٌ ٍ ندا رٍ کٌ از آینٌ دل نهیکند يل دادم
نَيام ٍ نرتب کردم ٍ ننتظر . عینک دٍر نشکیو رٍ يو بٌ چشهام زدم. بٌ لبام کشیدم
تنًا فرقهَن تَی آرایش اٍن، ٍ عینک نن . لباس ندا کٌ با نن ست بَد. اٍن دٍتا شدم

لباسش کانال پَشیدى . آٍینا یٌ پیراين سرنٌ ای کٌ بلندیش تا زانَ بَد پَشیدى بَد. بَد
یٌ ساپَرت ضخیهًو پاش بَد، يهراى کفشای . بَد؛ بخاطر یقٌ گردش ٍ آستینای بلندش

نَياش رٍيو دم اسبی بستٌ . تیپ شیکش رٍ خیلی پسندیدم. نشکی ٍ کیف دستش
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ٌ ی سرنٌ ای ٍ رژ سرخابی خیلی قشنگ ٍ . بَد چشهًای آبیش بین اٍن  سای
 .انصافا خیلی ناز شدى بَد. چشهگیرش کردى بَد

 !از کنار آئیل ُجو نخَریا: انگشتهَ بٌ نشَنٌ تًدید جلَش گرفتو ٍ گفتو

 چرا؟: با لبخند نگايو کرد ٍ گفت

 .نیترسو بدزدنت. آخٌ خیلی دزدیدنی شدی: لبخندشَ جَاب دادم

 .چٌ تیکٌ ای شدى. آرى النصبَ نگاى کن: ندا کنارم ایستاد ٍ گفت

اٍل کٌ ٍارد شدم نتَجٌ . آٍینا بٌ لبخندی اکتفا کرد ٍ يهرايٌ يو از پلٌ يا پایین رفتیو
! ٍای خدا نرگو بدى. چیزی از پارتی کو نداشت. شلَغی بیش از حد سالن نشدى بَدم

یٌ پسرى خَشتیپٌ . بٌ پایین پلٌ يا رسیدیو. نن تَی عهرم اینطَر نجلسا نرفتٌ بَدم
چشهاش کانال بی فرٍغ بَد ٍ نعلَم . بٌ چشهًاش نگاى کردم. دیگٌ بٌ طرفهَن اٍند

نزدیکهَن شد ٍ احَال پرسی کرد ٍ بًهَن . بَد لبخند رٍی لبًاش کانال نصنَعیٌ
 .خَشاند گفت

 آٍینا جان نعرفی نهیکنی؟: پسرى رٍ بٌ آٍینا گفت

ٍ گفت ایشَن ندا  (با دستش بٌ ندا اشارى کرد)... اٍى ببخشید: آٍینا لبخندی زد ٍ گفت
ایشَنو کٌ  : (بعد با دستش بٌ نن اشارى کرد ٍ گفت). جَن کٌ بسیار شَخ ٍ شادى

 .نیشناسی، الینا

ننتظر شدم ببینو این کیٌ کٌ ٍقتی نن بًش نعرفی شدم انقدر با دقت بٌ چشهام ٍ 
 :آٍینا گفت. صَرتو نگاى نیکرد

 .ایشَنو شايرخٌ، نیزبان نًهَنی. آخ نعذرت بچٌ يا. راستی تَلدت نبارک -
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پس بگَ ایشَن يهَنی . دٍبارى احَال پرسی گرنتری کردیو ٍ تَلدشَ تبریک گفتیو
ٍلی خب چرا؟ نن کٌ چیزی حس . يستن کٌ نریهان با چنگ ٍ دندٍن نگًش داشتٌ

با ! چٌ دلیلی دارى کسی کٌ کانال خانَش ٍ سرد شدى رٍ نگٌ دارى! نهیکنو درنَردش
نگايو چرخید رٍی ایهان کٌ يهراى آئیل بٌ طرفهَن . گفتن راحت باشید ازنَن دٍر شد

ٌ رٍنَن ایستادن. نیَندن ایهان نگاى تحسین آنیزی بًو انداخت . بًهَن رسیدن ٍ رٍب
با . انا نن تهام حَاسو پیش آئیل بَد کٌ با لبخندى شیفتٌ ای بٌ آٍینا خیرى شدى بَد

برگشت ٍ نگايی بٌ اٍن . لبخند شیطنت آنیزی بٌ ایهان نگاى کردم ٍ بٌ آئیل اشارى کردم
از جلَی ندا کٌ بین نن ٍ آٍینا ایستادى بَد خو شدم ٍ . دٍتا انداخت ٍ ریز خندید

 .بشکنی جلَی صَرت آئیل زدم

 .برگشت ٍ گیج نگايو کرد

 بریو بشینیو؟. تهَم شد: خندنَ قَرت دادم ٍ گفتو

ٍقتی نتَجٌ شد نچشَ گرفتو، سرش رٍ تند تند تکَن داد ٍ بٌ نبلًای انتًای سالن 
يهرايشَن بٌ انتًای سالن کٌ فقط یکهی از جايای دیگٌ خلَت تر . اشارى کرد

 .رفتیو ٍ نشستیو(!)بَد

نگايو چرخید . پانَ رٍی پای دیگو انداختو ٍ بٌ جهعیت ٍسط سالن نگايی انداختو
لیَان شربت رٍ از رٍی نیز برداشتو ٍ آرٍم نزى . رٍی در کٌ باز شد ٍ دختری ٍارد شد

نریهان ٍ ایهان ٍآئیل با دٍ سٌ تا پسری کٌ . دٍبارى نگايی بٌ سالن انداختو. نزش کردم
نشکَک نگايشَن . نهیشناختهشَن یٌ گَشٌ ایستادى بَدن ٍ سرگرم صحبت بَدن

بیخیال . سعی کردم لبخَنی کنو ببینو چی نیگن انا يرچی تالش کردم نتَنستو. کردم
چشهام درد . پَف حَصلو سررفت. نگاى ازشَن گرفتو ٍ بٌ شربت تَی دستو خیرى شدم

کالفٌ دٍبارى نگايو رٍ چرخَندم کٌ رٍی راى پلٌ . گرفت انقدر این ٍر اٍن ٍر رٍ نگاى کردم
لباس . يهَن دختری کٌ از در ٍارد شدى بَد با شکَى خاصی پایین نیَند. يا جابت نَند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

235 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

چشو يای آيَیی ٍ درشتش کٌ بٌ . فیرٍزى ایش رٍی پَست سفیدش طنازی نیکرد
اٍلین چیزی کٌ با دیدنش تَی . طرز نايرانٌ ای آرایش شدى بَد خیلی خاص ٍ زیبا بَد

. نگاى تیزی بٌ ایهان انداختو کٌ یٌ ٍقت نتَجٌ اٍن نشٌ. بَد« فرشتٌ»ذينو نرٍر شد
با دیدن اٍن . رسید پایین پلٌ يا. دٍبارى نگايی بًش انداختو. خدارٍشکر سرش بند بَد

چیزی کٌ تَی دستشٌ، شربتی رٍ کٌ داشتو با آرانش نیخَردم، پرید تَی گلَم ٍ بٌ 
چنان سرفٌ يایی نیکردم کٌ یٌ لحظٌ جناب عزرائیل رٍ یٌ گَشٌ از سالن . سرفٌ افتادم

 .ندا بٌ زٍر آب بٌ خَردم داد. دیدم

 !چت شد؟ نردم از ترس: ٍقتی بًتر شدم، گفت

اشکًایی کٌ بخاطر سرفٌ يای شدید از چشهو سرازیر شدى بَد ٍ پاک کردم ٍ با صدای 
 .ٍای آبرٍنَن رفت: خشدارم گفتو

 چرا؟ چیشدى نگٌ؟: ندا نتعجب پرسید

 !نگٌ تَلد نیست. بابا کادٍ نیاٍردیو: کالفٌ گفتو

! ٍای خاک بر سرنَن کٌ انقدر شَتیو: ندا با تعجب بٌ نن نگاى کرد ٍ یکی زد تَ سرش
 حاال چٌ گلی بٌ سرنَن بگیریو؟

 .چهیدٍنو چٌ خاکی بریزیو! ٍای ٍای عجب آبرٍریزی: لبهَ بٌ دندٍن گرفتو ٍ گفتو

با چشو ٍ ابرٍ پرسید چیشدى؟ ننو يهَنطَری جَابشَ دادم . بٌ ایهان نگايی انداختو
کٌ اصال نتَجٌ نشد ٍ رٍشَ برگردٍند ٍ نشغَل . کٌ بدبخت شدیو آبرٍنَن رفت

 !صحبت شد

 چیشدى؟: آٍینا کٌ نتَجٌ نا شدى بَد اٍند کنار نن نشست ٍ پرسید

 تَ کادٍ خریدی؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

236 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

 نگٌ نباید نیخریدم؟.خب آرى دیگٌ: گیج جَاب داد

 !خب نن ٍ این خنگَل يیچی نخریدیو: ندا با خندى گفت

 !ٍاقعا؟: گفت. چشهای آٍینا گرد شد

 قیافٌ يانَن بٌ آدنای شَخ نیخَرى؟: چپ چپ نگاش کردم

نن فکر کردم خَدتَن یٌ چیزی ! خب االن نیخَاین چیکار کنین؟: سرشَ خارٍند ٍ گفت
 !نیخرین ٍگرنٌ برای شهايا يو نیخریدم

اٍن رٍز کٌ گفتی تا شب خَنٌ بَدیو، فرداشو يزار تا دردسر، انرٍزم کٌ از ...چهیدٍنو -
 .صبح دانشکدى بَدیو

 !الی پاشَ بٌ ایهان بگَ بپیچَنیو بریو یٌ چیزی بخریو: ندا با عجلٌ گفت

 االن؟ نحال چی بخریو؟: نتعجب گفتو

نن ادکلن نیخرم تَ يو یٌ دستبندی . يزارتا چیز نیشٌ خرید: ندا بی قرار جَاب داد
 .چیزی یا چهدٍنو يزار تا چیز دیگٌ

 .صبر کن بٌ ایهان بگو -

 .بلند شدم، رفتو طرف ایهان. سرشَ بٌ نعنی باشٌ تکَن داد

 ایهان جان نیشٌ یٌ لحظٌ بیای؟: ايهی کردم ٍ گفتو

صدای آينگ زیاد بَد ٍ بٌ . از اٍنا عذر خَايی کرد ٍ یٌ چند قدم ازشَن دٍر شدیو
 .باید بلند حرف نیزدم. شدت رٍی نخ

 !آبرٍنَن رفت: گفتو
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 چرا؟ چیشدى؟: با تعجب نگايو کرد ٍ گفت

 .ننَ ندا کادٍ نیاٍردیو: لبهَ گزیدم ٍ گفتو

ای درد ! نَقع حرف زدن نن یٌ آينگ شاد جدید پخش شد کٌ باعخ شد صدانَ نشنَى
 !بگیرى، یکو کهش کنین اٍن النصبَ

 .چی؟ نشنیدم: ایهان بلند گفت

 .نا کادٍ نیاٍردیو: تقریبا داد زدم ٍ گفتو

ایهان . بی اغراق بگو نصف نًهَنا برگشتن بًهَن نگاى کردن. از خجالت آب شدم
خو شد در گَشو با صدایی کٌ . انگشت شصتشَ بٌ لبش کشید تا خندشَ قَرت بدى

 نیخَای بریو تَی باغ؟: خندى تَش نَج نیزد، گفت

 ...بریو: پر حرص نگايش کردم ٍ گفتو

. تا از سالن خارج بشیو، فکر نی کردم يهٌ دارن با دست نشَنهَن نیدن ٍ نیخندن
یٌ چند قدم رفتو جلَ یًَ . حسابی لجو دراٍندى بَد ٍ دلو نیخَاست يهٌ رٍ بکشو

 ...برگشتو تَی صَرتش

يدیٌ نیاٍردنهَن بٌ اندازى کافی آبرٍریزی بَد، با اٍن فریادیو کٌ بٌ خاطر گَشای  -
 .سنگین جنابعالی کشیدم، شرفو رفت کف پام

نفسهَ باحرص فَت کردم . بٌ زٍر جلَی خندشَ گرفتٌ بَد ٍ زل زدى بَد بٌ صَرتو
 :دين کجی کردم ٍ گفتو. بیرٍن

 .نترکی یٌ ٍقت

 .يهین حرفو کافی بَد تا ازخندى ننفجر شٌ
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***** 

بعد از صحبت نفصل با ایهان کٌ حدٍد نیو ساعت چک ٍ چَنٌ بَد، تصهیو گرفتیو 
ٍلی خب نسئلٌ این بَد، کی نیخَاد ندا رٍ راضی کنٌ کٌ کادٍ شریکی . جفتی کادٍ بدیو

رفتو رٍی . نن کٌ اصال این نسئَلیت ٍ قبَل نکردم ٍ نهیکنو. با نریهان رٍ قبَل کنٌ
 .نیهکت کٌ تَی باغ بَد نشستو ٍ پام ٍ انداختو رٍی پام ٍ دست بٌ سینٌ نشستو

نن کٌ نهیتَنو برم بًش ! الینا لج نکن دیگٌ: ایهان دستشَ فرٍ کرد تَی جیبش ٍ گفت
 .بگو

بعدم ببینٌ زیاد اصرار نی کنیو خَدش پا . کلٌ ننَ نیکنٌ. خب ننو نهیتَنو بًش بگو -
 !نیشٌ نیرى یٌ چیزی بخرى

 !دیگٌ تا این حد يو لجباز نیست: بٌ افق خیرى شد ٍ آرٍم گفت

نن يفت سالٌ نیشناسهش . نن ندارٍ نیشناسو... يست... چرا يست: عصبی گفتو
 !نطهئنو اینکارٍ نیکنٌ. دیگٌ

 خب پس چٌ غلطی بکنیو؟: ایهان

نتفکر نگايی بًش انداختو . دست بٌ کهر جلَ نن ایستادى بَد ٍ ننتظر جَاب نن بَد
 :ٍ گفتو

 خب نگٌ قرار نیست با نریهان کادٍ شریکی بدى؟ -

 !خب چرا: سَالی نگايو کرد ٍ گفت 

 پس چرا خَد نریهان باياش حرف نزنٌ؟ -
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ٍقتی نطهئن شد کٌ . یکو تَ چشهام نگاى کرد. دستی بٌ چَنش کشید ٍ یٌ دٍر زد
 !فکر بدی نیست: کانال جدی گفتو، گفت 

 .دستانَ بًو زدم ٍ بلند شدم ٍ نقشهَ براش گفتو

داشت بٌ طرفهَن . حین صحبت کردن بَدیو کٌ سام از دٍر برانَن دست تکَن داد
 .پَف کالفٌ ای کشیدم کٌ باعخ شد ایهان خیلی یَاش بخندى. نیَند

 نیخَان شانپاین سرٍ کنن، نهیاین؟! شها چرا بیرٍن ایستادین؟ سرنا نیخَرینا: سام

اٍن . خاک بٌ سرم... نگٌ اینجا حرف زدن زیاد ٍگاِس ! با چشهای گرد نگايش کردم
 زيرى ناری چی يست کٌ بخَان سرٍش کنن؟

 .نا ايلش نیستیو. نٌ نهنَن داداش: ایهان تک خندى ای کرد ٍ گفت

! پسرى ی جادٍگرى جلف. سام آيانی گفت ٍ سفارش کرد بریو تَ کٌ سرنا نخَریو
 .شانپاینو نیخَرى

 .دست بٌ سینٌ برگشتو طرف ایهان ٍ ننتظر نگايش کردم

 خب چرا اٍنجَری نگايو نیکنی؟: ایهان

- ..... 

 ؟!نگٌ تقصیر ننٌ اینانشرٍب سرٍ نیکنن: ایهان

 !نگٌ داریو یٌ يهچین چیزی؟ آدم انقدر گیج! ٍای خدا

 نظرت؟ درنَرد نقشو؟! چٌ ربطی دارى: خنحی نگايش کردم ٍ گفتو

 .آيانی گفت
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 !اینجَری بًترى. ٍلی بٌ نظرم بٌ نریهان بگیو! خب تا یٌ جاییش خَبٌ -

 چرا نحال؟ -

 .چَن کٌ از قرار گرفتن تَی عهل انجام شدى، بدش نیاد: ایهان

 .ننو ندا رٍ آنادى نیکنو. تَ بٌ نریهان بگَ. خیلی خب: دستی بٌ چَنو کشیدم ٍ گفتو

 .باشٌ ای گفت ٍ راى افتادیو طرف سالن

***** 

حاال دارم بٌ این نتیجٌ . یک ساعتٌ دارم رٍ نخ ندا کار نیکنو ٍلی اصال فایدى ندارى
. نریهان قبَل کردى این دخترى ی لجباز قبَل نهیکنٌ! نیرسو کٌ ندا از نریهان خیلی خر ترى

 .نقشهَ بًو زد. يهش تقصیر ایهان شد

 .خیلی بیشعَری -

 .تَ بیشعَری کٌ حرف ننَ نهیفًهی: عصبی گفت

االن ! ساعت رٍ نگاى کن! دخترى سرتق: برگشتو طرفش با حرص زل زدم تَ چشهاش
کدٍم نغازى ٍ پاساژی بازى کٌ تَ نیخَای بری چیزی بخری؟ بعدم سام . یازدى ٍ نیهٌ

نن نیخَام بدٍنو با کدٍم عقلت يی نیگی . گفت ساعت دٍازدى ٍ نیو کیک رٍ نیارن
 .نیخَام برم چیزی بخرم

خب تَ کٌ بًتر از يهٌ نیدٍنی نن از نریهان خَشو : با دلخَری نگايو کرد ٍ گفت
 .نهیاد

خیییلی دارم خَدنَ کنترل ... عزیزدلو...نداجَنو: دندٍنانَ رٍی يو فشردم ٍ گفتو
االن . چٌ ربطی بٌ خَش اٍندن یا نیَندنت دارى. نیکنو کٌ نزنو از ٍسط نصفت کنو
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خَدت نیدٍنی چقد زشت نیشٌ کٌ . باید از خداتو باشٌ کٌ اٍن قبَل کردى آبرٍتَ بخرى
 !بفًهن نا دست خالی اٍندیو

 .آرى نیدٍنو: نظلَم نگايو کرد ٍ گفت

 .بعدا نیگی تهَم کردیو. فــَقشو حرف دربیارن. پس يیچی نگَ -

 .باشٌ: با نارضایتی بٌ دٍر ٍاطراف نگاى کرد ٍ گفت

آٍینا با . با آرانش نشستو سرجام ٍ بٌ دختر پسرایی کٌ ٍسط جهع نیلَلیدن نگاى کردم
يرچی نگايش کردم نتَجٌ . قیافش خیلی برام آشنا بَد. یٌ پسری نزدیکهَن شد

نزدیکهَن شدن ٍ رٍی نبل . جایی کٌ نا نشستیو شیش تا نبل رٍبرٍی يو بَد. نشدم
 .ننتظر بٌ آٍینا نگاى کردم. رٍبرٍی نا نشستن

 بچٌ يا نشناختین؟: آٍینا

 !نن ٍ ندا گفتیو کٌ نٌ

 !رفتیو تیراژى نغازش. بابا سًیلٌ دیگٌ: آٍینا

بلٌ ایشَن يهَن يالٌ زردى ٍ . یکو فکر کردم، تازى یادم اٍند کٌ ایشَن کی يستن
. اظًار خَشبختی ٍ خَشحالی از دیدن يهدیگٌ کردیو ٍ این حرفا. چشو براقٌ يستن

فضای سالن . ير چی گشتو ندیدنش! یکو سرک کشیدم تا ببینو ایهان کجا غیبش زد
 .انقدر بزرگ ٍ شلَغ بَد کٌ اصال دیدى نهیشد

دٍ دقیقٌ بعد اٍند . ٍقتی دیدم پیداش نهیکنو براش پیام فرستادم کٌ بریو تَی باغ
کنارم نشست ٍ . رٍی يهَن صندلی قبلی نشستو. دنبالو ٍ بايو از سالن خارج شدیو

 خب؟ چیشد؟: گفت

 .قبَل کرد: با لبخند گفتو
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 .خب خدارٍ شکر -

 انشب با بچٌ يا آشنا نیشو؟: برگشتو سهتش ٍ گفتو

 بچٌ يا؟: نتعجب گفت

 .ننظَرم افراد گرٍيٌ: گفتو. پَفی کشیدم کٌ باعخ شد از دينو بخار خارج شٌ

اٍنا نیشناسنت . انشب يهٌ تَی نًهَنی يستن. آرى! آيا: تک خندى ای کرد ٍ گفت
 .انا تَ نهی شناسیشَن

 !از کجا نیشناسن ننَ، ٍقتی ندیدنو؟: با چشهای ریز شدى نگايش کردم ٍ گفتو

 از کجا نیدٍنی کٌ ندیدنت؟: با لبخند بٌ طرفو برگشت ٍ گفت

 ....خب چَن نن ندیدنشَن اٍنا يو ندیـ: کهی فکر کردم بعد جَاب دادم

 اٍنا کجا ننَ دیدن؟: نکحی کردم ٍ نتعجب پرسیدم

از ٍقتی کٌ با نریهان : بٌ رٍ بٌ رٍ خیرى شد ٍ بعد از نکخ طَالنیی شرٍع بٌ صحبت کرد
. نیدٍنستیو کٌ باید دنبالت بگردیو. تصهیو گرفتیو گرٍى رٍ تشکیل بدیو، حرفٌ تَ بَد

تهام اعضارٍ پیدا کردم ٍ بٌ . نیدٍنستیو کٌ خیلی از نشکالتهَن بٌ دستٌ تَ حل نیشٌ
فقط سٌ نفر نَندى بَدن کٌ یٌ رٍز نریهان بًو گفت؛ . رٍش يای نختلف ٍارد گرٍى کردم

گفت با . گفت در خطرى ٍ باید از نزدیک نراقبش باشیو. باید برم دنبالٌ اصل کاری
ٌ ی بچٌ يا . ٍرٍدش، اٍن دٍ نفرى دیگٌ يو بٌ گرٍى نلحق نیشن عکست رٍ بٌ يه

ایندفعٌ . نشَن داد تا بايات آشنا بشن ٍ خَاست يهٌ جَرى از دٍر ساپَرتت کنن
تَی حرم کٌ . تا نشًد با ناشین رٍندم ٍ اٍندم. تصهیو گرفتو تلپَرت رٍ کنار بذارم

انا نباید نزدیکت نیشدم، تَ خیلی بزرگ . دیدنت، از حجب ٍ حیات خیلی خَشو اٍند
. بَدی ٍ يیچکس حق نزدیک شدن بًت رٍ نداشت؛ از طرفی چارى ای جز این نداشتو
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خالصٌ . چَن تَ دخترى آزاد ٍ ٍلی نبَدی کٌ با تًدید نجبَرت کنو بیای تَی گرٍى
ٍقتی صَرتت رٍ نیَن اٍن شال . اٍلش تهام کارام با نقشٌ بَد، تا اینکٌ با نریهان اٍندم

نذاشتو نریهان بفًهٌ، چَن اگٌ نیفًهید يهٌ چیزٍ . زرشکی دیدم، یٌ لحظٌ دلو لرزید
. فًهید کٌ بٌ انیدى گرٍى دل بستو. تا اینکٌ نَقع کنکَرت قضیٌ رٍ فًهید. خراب نیکرد

 ...بیخیال: نکحی کرد ٍ گفت.. .جنگ داشتیو تا چندٍقت

الینا نیخَام بدٍنی، ير اتفاقی بیفتٌ نن از تٌ دل : برگشت بٌ چشهام خیرى شد ٍ گفت
 .دٍستت دارم

ٍ این . لبخندی زدم ٍ سرنَ رٍ تکَن دادم. تحت تاجیر حرفاش نهی چشهام رٍ گرفتٌ بَد
 .شیرین ترین اعترافی بَد کٌ تا بٌ حال شنیدم

***** 

دستانَ پاک کردم ٍ با چشو . آخرین پرى پرتقالو رٍ خَردم ٍ بشقاب رٍ گذاشتو رٍی نیز
این چرا يهش گو ! ای بابا. چشو نیچرخَندم ٍلی پیداش نهیکردم. دنبال ایهان گشتو

درستٌ ! نحال نن پارنترش نحسَب نیشها. ٍ گَر نیشٌ؟ اصال االن باید بیاد جای نن
نیترسیدم بلند شو دنبالش ! نجلس اینجَری نیَندم تا حاال ٍلی نیدٍنو کٌ چجَریٌ

حتی آئیل ٍ . چَن کٌ بعضیا ٍاقعا نست بَدن ٍ این نن رٍ خیلی نیترسَند. بگردم
: ندا ٍقتی نتَجٌ سرک کشیدن نن شد، گفت. نریهان رٍ يو نهیدیدم کٌ سراغشَ بگیرم

 چیشدى الی؟ دنبال کسی نیگردی؟

لبخند نسخرى ای زدم ٍ . بخاطر این حرفش، سًیل ٍ آٍینا ننتظر بٌ نن خیرى شدن
 :گفتو

 ...ٍلی خب حقیقتش نیترسو تَ سالن دنبالش بگردم. آرى دنبال ایهان نیگردم -

 .ٍ با دست بٌ ٍضعیت نًهَنی اشارى کردم
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سری تکَن دادم . خب پاشَ با يو بریو دنبالش: ندا با دستهال دينشَ پاک کرد ٍ گفت
 .آٍینا ٍ سًیل يو بلند شدن. ٍ بلند شدیو

 !ببخشید: سًیل آخر دٍٍم نیاٍرد ٍ حرفی کٌ یٌ ساعتٌ داشت جَن نیداد بگٌ رٍ، گفت

 بلٌ؟: برگشتو سهتش ٍ گفتو

 !اگٌ نیشٌ بايو بریو: نگايی بٌ نن ٍ ندا کرد ٍ گفت

 چرا؟: اخهام رفت تَيو

ندا . چَن خَدتَن ٍضعیت نًهَنی رٍ نیبینین: دستی بٌ چَنش کشید ٍ گفت 
 .يهین... خَاستو کهکتَن کنو. خانَنو نحل شها يستن

یکو کٌ فکر کردم، دیدم . الًی طفلکی جَنش دراٍند تا تَنست يهین چند کلهٌ رٍ بگٌ
اگٌ کسی نیخَاست کاری کنٌ، . ننَ ندا چٌ فرقی نی کردیو. بیرايو نهیگٌ بندى خدا
نن باید با یٌ نردى دیگٌ برم . يهش تقصیر ایهانٌ. دٍدل بَدم. نیکرد؛ باز اٍن نرد بَد

کاش شانپاین نهیدادن اینا بخَرن بعد نیدیدیو کٌ کی غیب ٍ گو ٍ گَر . دنبالٌ اٍن
 .نیشٌ

بسیار : باالجبار گفتو. تَ چشهاش کٌ جز برق صداقت چیزی نبَد. با شک نگايش کردم
 .خب

نن نهیدٍنو ننظَرش از این کٌ . ندا نشست ٍ نن با سًیل رفتو بٌ جستجَی ایهان
. ننَ ٍل کردى رفتٌ چیٌ؟ نهیبینٌ اینجا چٌ خبرى؟ خیر سرنَن نا انانت نحسَب نیشیو

رفتیو طرف نیز . نٌ بٌ اٍن حرفای تَی باغش نٌ بٌ این تنًا گذاشتنو ٍ غیب شدنش
لعنتی بٌ خَدم فرستادم کٌ یادم رفت . يرچی نیگشتو پیداش نهیکردم. يای بار

بٌ گیالس يایی کٌ از نشـ ـرٍب يای رنگ ٍ ٍرانگ پر بَد . گَشیهَ يهرايو بیارم
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نکنٌ ! نگٌ قرار نبَد فقط شانپاین سرٍ کنن؟ اینا چیٌ پس؟ ٍای خدا. نگايی انداختو
ایهان نست کردى کٌ غیب شدى؟ با حرص سر چرخَندم ٍ بٌ سًیل نگاى کردم کٌ بٌ یک 

از چیزی کٌ . آرٍم رد نگايشَ دنبال کردم ٍ رسیدم بٌ پیست رقـــص. جا خیرى شدى بَد
نٌ بغض کردم نٌ اشکی تَی . دیدم، حس کردم کٌ یٌ کَى بزرگ درٍنو فرٍ ریخت

ننَ آٍردی نًهَنی بعد . دستت درد نکنٌ. فقط خشک شدى بَدم. چشهام جهع شد
حرفای تَی باغ رٍ باٍر کنو یا چیزی کٌ با چشهام نیبینو رٍ؟ ! دنبال یکی دیگٌ ای؟

فکر کنو قلبو . يضو چیزی کٌ نیدیدم، برام سخت بَد. چشهانَ یٌ بار باز ٍ بستٌ کردم 
 !زد؟ نهیدٍنو! یک دٍنٌ نزد

انا کدٍم دخترى؟ يهَن . ایهان رٍبٌ رٍی یٌ دختر ایستادى بَد ٍ با يو نیرقصیدن
فرشتٌ ای کٌ با شکَى ٍ جالل از پلٌ يا پایین اٍند ٍ نن ير لحظٌ نگران این بَدم کٌ 

نهیدٍنو حسادت بَد یا غرٍرم کٌ . یٌ چیزی بٌ قلبو چنگ نینداخت. ایهان اٍنَ نبینٌ
خیلی برام سخت . نهیتَنستو تحهل کنو. یاد خَابو افتادم. جلَی سًیل لٌ شدى بَد

دلو . خفٌ شدى بَدم. نهیتَنستو. دلو نیخَاست جیغ بزنو، گریٌ کنو ٍلی نهیشد. بَد
نیخَاست جیغ بکشو تا این آينگ نسخرى ٍ غهگین رٍ قطع کنن تا نرى رٍ نخ ٍ قلبٌ 

 .االن ٍقتٌ تانگَ بَد؟ ترٍخدا لحظٌ باایستٌ. نن

ٌ ی ایهانٌ نن . نهیدٍنو چیشد کٌ دخترى با لَندی خندید ٍدستشَ گذاشت رٍی شَن
انگار کٌ تَی اغها بٌ . يیچ کدٍم از کارام دست خَدم نبَد . ایهان يو يهرايیش کرد

حتی . حتی قطرى اشکی کٌ یکًَ از چشهو چکید، يو دست خَدم نبَد. بردمسر نی
نقطٌ . خیرى بَدم بٌ یٌ نقطٌ. نتَنستو در برابر سًیل کٌ ننَ نیکشَند يو نقاٍنت کنو

نقطٌ ای کٌ دیگٌ نهیدیدنش، انا چشهو دنبالش . ای کٌ چشهام رٍش خشک شدى بَد
حرفای . حتی نفس کشیدن يو یادم رفتٌ بَد. تهام بدنو سر شدى بَد. نیگشت

تَ حال ٍ يَای خَدم بَدم کٌ سهت چپ صَرتو .... نارسَس تَ سرم زنگ نیزد
. نحکو بغلو کرد ٍ تَی بغلش فشارم داد. با چشهای گرد بٌ ندا نگاى کردم. سَخت
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یعنی حَصلٌ . آٍینا رٍ نیدیدم کٌ دارى از سًیل چیزی نیپرسٌ ٍلی چیزی نهیشنیدم
فقط دلو نیخَاست يهین االن این نًهَنیٌ نسخرى رٍ ترک . نداشتو کٌ چیزی بشنَم

تا بٌ حال ندیدى بَدم ایهان . دلو نیخَاست تنًا باشو. دلو نیخَاست فرار کنو. کنو
دختری رٍ تحَیل بگیرى یا باياش گپ بزنٌ ٍ بخندى، حاال یک دفعٌ تهام باٍر يام رٍ 

البد بٌ اٍن دخترم قَل . اٍنیکٌ ازش تَ ذينو ٍ قلبو ساختٌ بَدم خراب شد. نابَد کرد
شاید . شاید نیخَاد اٍنو ٍارد گرٍى کنٌ! شایدم نقششٌ! دادى کٌ دست خَردى نشٌ

يهَن قصٌ ای کٌ برای نن سريو کرد ٍ داشت برای اٍن يو، سريو نیکرد ٍ دخترى يو 
يرير نیخندید؟ شاید دخترى از ایهانٌ نن خَشش اٍندى باشٌ؟ خب خَشش بیاد 

 ایهان چرا قبَلش کردى؟

دلو نیخَاست گَرنَ گو کنو انا . یٌ جنگ بزرگی بین عقل ٍ قلبو بٌ ٍجَد اٍندى بَد
چَن نطهئنا ندا دنبالو نیَند ٍ نن االن حَصلٌ . نهیتَنستو االن از نًهَنی برم

 .با صدای ندا بٌ خَدم اٍندم. يیچکس، حتی خَدم رٍ يو ندارم

 !بگَ چیشدى دیگٌ؟ جَن بٌ سرم کردی! الینا نردم از دستٌ تَ: ندا

یٌ دختر پسرى تَ ٍضع بدی . چیزی نیست: بی تَجٌ بٌ آرایشو، چشهانَ نالیدم ٍ گفتو
 !االن کیک ٍ نیارن. بَدن شَکٌ شدم

 .خر خَدتی: پَزخندی زد ٍ گفت

 .فعال حَصلٌ ندارم. ندا بیخیال -

از رفتارش نشخص . آٍینا ينَزم داشت با سًیل فک نیزد. بٌ سًیل ٍ آٍینا نگاى کردم
دخترى ی فضَل خب بتَچٌ؟ اصال . خداکنٌ چیزی نگٌ. بَد دارى سَال نیکنٌ کٌ چیشدى

آٍینا کالفٌ اٍند پیشو . نگٌ سًیل، ایهان رٍ نیشناسٌ؟ اگٌ حرفی بزنٌ کلشَ نیکنو
 .نشست
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 !الینا نیشٌ تَ بًو بگی چیشدى؟ از سًیل يرچی نیپرسو يیچی نهیگٌ: آٍینا

سعی کردم . با نگرانی بًو زل زدى بَدم. بًش نگاى کردم. ازش نهنَن شدم کٌ حرفی نزد
 .با چشو ازش تشکر کنو

 .سری تکَن داد ٍ رفت

 !اى الی باتَانا؟: آٍینا

. يیچ اتفاقی نیفتادى، یکو نحیط اینجا اذیتو نیکنٌ يهین. نیشٌ بیخیالٌ نن بشین -
 .حَصلٌ سَالٌ دیگٌ ای رٍ ندارم

 .پاشین بریو کیک رٍ آٍردن: دست آخرم کالفٌ گفت. یکو نگايو کرد

چشو نگردٍندم تا . يهرايشَن بلند شدم ٍ بٌ جایی کٌ دختر پسرا جهع شدى بَدن رفتو
راحت نیتَنستو برم طبقٌ باال ٍ . يهٌ سرشَن گرم بَد. باز صحنٌ دلخراشی نبینو

 .لباسانَ بپَشو ٍ برم

حقیقتا . نریهان ٍ دیدم کٌ یٌ گَشٌ ایستادى ٍ زل زدى بٌ نن.یکو دٍر ٍ برٍ نگاى کردم
. حرف نگايشَ نهیفًهیدم. خیلی شَکٌ شدم کٌ بین این يهٌ آدم، رٍ نن زٍم کردى

 .بیخیال شدم ٍ یکو جا بٌ جا شدم کٌ تَ زاٍیٌ دیدش نباشو

از این فرصت بًتر . سام رٍی یٌ صندلی کنار شايرخ نشستٌ بَد ٍ نیخَاست گیتار بزنٌ
 ....االن يهٌ حَاسشَن پرت نیشٌ ٍ نن راحت نیرم. نبَد

سعی کردم آينگ . دیدم کٌ ندا ٍ آٍینا عهیقا رفتن تَ حس آينگ. شرٍع کرد بٌ نَاختن
یَاش . االن ٍقتٌ احساساتی شدن نیست. زیبایی کٌ نیخَند رٍ از گَشو خارج کنو

يهٌ طرف کیک . بٌ دٍر ٍ بر نگاى کردم. طَری کٌ نتَجٌ نشن از کنارشَن دٍر شدم
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برات . خَدنَ تَی آینٌ نگاى کردم. پالتَنَ پَشیدم. سریع از پلٌ يا باال رفتو. بَدن
 .قطرى اشکی کٌ از چشهو چکید رٍ با خشَنت پاک کردم! نتاسفو دخترى ی زٍد باٍر

یک بار دیگٌ بٌ . کیفو رٍ از رٍی تخت چنگ زدم ٍ بٌ سرعت خَدنَ نزدیک در رسَندم
با بغض در ٍ باز کردم ٍ تهام . دیگٌ حتی نگاى نریهان يو دنبالو نبَد. سالن نگاى کردم

 .نسیر باغ تا در اصلی رٍ دٍیدم

. بٌ در تکیٌ دادم ٍ دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو. درٍ باز کردم ٍ خَدنَ انداختو بیرٍن
آئیل ٍ دیدم کٌ دم در سالن ایستادى بَد ٍ با بًت بٌ نن . کاش تَيو باشٌ...ٍای خدا

از حرص دندٍنانَ رٍ يو . ٍای اگٌ بفًهٌ نن جَاب ایهان ٍ چی بدم. نگاى نیکرد 
 .اٍن االن جای بًتری سرش گرنٌ... احهق: فشردم ٍ با خَدم گفتو

ساعت دٍازدى شب، تَی یکی از کَچٌ پس کَچٌ . تازى حَاسو بٌ نَقعیتو جهع شد
. ترسیدم کٌ اگٌ دیر بجنبو ایهان یا یکی از بچٌ يا سر برسٌ! يای لَاسَن، یٌ دختر تنًا

. پس تکیٌ از در گرفتو ٍ تند تند راى افتادم بٌ جایی کٌ احتهال دادم از اٍن طرف اٍندیو
یک لحظٌ فکر کردم ساعت ٍ . یک ربع راى رفتو تا باالخرى بٌ یٌ جای شلَغ رسیدم

 !ساعت دٍازدى اینجا انقدر شلَغٌ. اشتباى دیدم

 .ابری بَد ٍ نطهئنا نیخَاست بارٍن ببارى. بٌ آسهَن نگاى کردم

***** 

. بٌ بیرٍن نگاى کردم. بٌ يزار بدبختی یٌ تاکسی گیر آٍردم ٍ آدرس خَنٌ رٍ بًش دادم
خب ! اگٌ نن انشب راى بیفتو برم نشًد. بارٍن قطرى قطرى بٌ شیشٌ ناشین نیخَرد

 راى حل خَبیٌ ٍلی جَاب نانان بابارٍ چی بدم؟

چرا نسخرى بازی از . يهین تًران نیهَنو. اصال چرا برم؟ نٌ نهیرم نشًد! خدایا کجا برم
 .نن بٌ رٍش خَدم عهل نیکنو. خَدم دربیارم
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کَچٌ بر عکس . کرایٌ رٍ پرداخت کردم ٍ پیادى شدم. بٌ رانندى گفتو سر کَچٌ نگٌ دارى
یٌ قطرى بارٍن . حتی یٌ پرندى يو نحض رضای خدا پر نهیزد. لَاسَن خیلی خلَت بَد

 .تازى فًهیدم چرا پرندى پر نهیزنٌ... خَرد رٍ صَرتو

خَدم تَ راى خَنٌ بَدم ٍلی فکرم رٍ تَی . يَفی کشیدم ٍ آرٍم بٌ طرف خَنٌ راى افتادم
بارٍن شدید تر شدى بَد . کیفو رٍی زنین کشیدى نیشد. نًهَنی جا گذاشتٌ بَدم

ٍسط کَچٌ راى . ٍحسابی خیس شدى بَدم، ٍلی نن حَصلٌ تند تر راى رفتن رٍ نداشتو
 .نیرفتو ٍ بارٍن رٍی سرٍ صَرتو نیچکید

نَرش رٍ رٍی . اینَ از صدای الستیکاش فًهیدم. ناشینی بٌ سرعت پیچید تَ کَچٌ
ایهان . بعد ننَ ببرن بیهارستان. آخ چٌ خَب نیشٌ بیاد بزنٌ بٌ نن. خَدم حس کردم

. ننو گریٌ کنو ٍ بگو کٌ بخشیدنش. از این کارش پشیهَن بشٌ ٍ بازم برام درٍغ بگٌ
اٍنَقت ایهان باید بیاد سرقبرم ٍ . انا خب اگٌ سرعتٌ ناشینٌ زیاد باشٌ نن نیهیرم

 .يیچ ٍقت نهیفًهٌ کٌ نن چرا از نًهَنی رفتو

قلبو تَی سینٌ . کردم کٌ بازٍم بٌ شدت کشیدى شدداشتو بٌ يهین چرت ٍ پرتا فکر نی
آئیل بازيو دين لقی . ٍقتی برگردٍندم تازى اٍن برق رٍ تشخیص دادم. حرکت نهیکرد

. يهٌ حس يای بدى دنیا بًو يجَم آٍرد... نگايش پر از خشو بَد نحل دیرٍز. کردى بَد
با نگاى خالی از ير حسی بًش . یاد لحظٌ آخر کٌ با يو خندیدن. یاد اٍن دختر افتادم

 .نگاى کردم ٍ بازٍم رٍ از حصار دستش آزاد کردم

نتاسفانٌ دیگٌ دلی نداشتو . با صدای آرٍنی اسههَ صدا زد. نگايش پر از ناباٍری شد
تَ یک شبٌ برام کاخ ساختی ٍ یک شبٌ يهَن کاخ رٍ رٍی سرم ! کٌ بخَاد براش بلرزى

بارٍن شدیدتر شدى . یک قدم رفت عقب. قطرى اشکی آرٍم رٍی گَنو غلتید. خراب کردی
دستش رٍ تَی . کت نشکیٌ خَش دٍختش تَی تنش خیسٌ خیس شدى بَد. بَد
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! الینا: گفت . دستشَ گذاشت رٍی شَنو. نَيای خیسش کشید ٍ اٍند نزدیکو
 چیشدى؟ چرا از نًهَنی اٍندی بیرٍن؟

. نتَجٌ شد دستشَ عقب کشید. از گَشٌ چشو بٌ دستش کٌ رٍی شَنو بَد، نگاى کردم
. کالفٌ دستی بٌ صَرتش کشید! دیگٌ حتی خط قرنز ياش رٍ يو فرانَش کردى... خَبٌ

 .دلو برای خَدم نیسَخت. خو شد تَی صَرتو، نگاى پر از خشهش برگشتٌ بَد

نهیخَای بگی چیشدى؟ این رفتار : ٍقتی دید حرفی نهیزنو، از بین دندٍناش غرید
 نسخرت برای چیٌ؟

 .نارسَس راست نیگفت: آرٍم گفتو. پَزخندی زدم کٌ از نگايش دٍر نهَند

 .با کنجکاٍی نگايو  کرد

 !فقط نهیدٍنو چرا زٍدتر بًو نگفت -

 .چشهاش پر از سَال شد

 .اگٌ زٍد تر نیگفت، نن دیشب جَاب پیشنًادشَ نیدادم -

 ....نحل رنگ! چقدر جالب کٌ سریع نگاى عَض نیکنٌ. با ترس بًو خیرى شد

 .ننتظر بقیٌ حرفو شد. چندبار دينشَ باز کرد کٌ چیزی بگٌ

 نیخَای بدٍنی چی گفت؟ -

 .نٌ الزم نیست -

نریهان بَد کٌ دستاش تَی جیبش بَد ٍ تکیٌ دادى بَد بٌ . بٌ پشت سرش نگاى کردم
 .ناشین

 چرا؟: با زاری گفتو. بٌ چشهای ایهان نگاى کردم
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رٍی دٍزانَ نشستو ٍ . پايام نیلرزید دیگٌ طاقت ایستادن ٍ نداشتو. سردم شدى بَد 
 .ایهان ناباٍر از این کارم جلَم زانَ زد. خَدنَ بغل کردم

 !نن نهیفًهو چی نیگی. الینا ترٍخدا حرف بزن: ایهان

نگايش نحل نگاى تَی نًهَنی . بٌ نریهان نگاى کردم کٌ دست بٌ سینٌ نگايو نیکرد
 .بَد

 :با بغض گفتو. نطهئنو چشام پر از اشک شدى بَد. دٍبارى بٌ ایهان نگاى کردم

 .نارسَس بًو گفت تَ ادای آدنای عاشق رٍ درنیاری کٌ نن تَی گرٍى بهَنو -

 .گفت چَن بٌ خاطر تَ نَندم تَی گرٍى: یٌ قطرى اشکٌ دیگٌ از چشهو چکید

 نن اداااای آدنا عاشق ٍ درنیارم؟: با حرص گفت

بدنو . دستانَ رٍ زنین گذاشتو ٍ تَی شکهو جهع شدم. سرنَ بٌ نعنی آرى تکَن دادم
 .از درٍن لٌ شدنو رٍ با تهام ٍجَد حس نیکردم. درد نیکرد

تَ ادای آدنای . تَ خَدت گفتی از رٍی نقشٌ بٌ نن نزدیک شدی! آرى لعنتی: بلند گفتو
نن بًت . اگٌ انشب نهی دیدم يیچ ٍقت باٍر نهی کردم. خَدم دیدم. عاشق ٍ درنیاری

شهايا برای يدفتَن، تَ تهام این ندت ننَ بازی . اعتهاد کردى بَدم کٌ اٍندم اینجا
سرنَ بلند کردم ٍ بٌ چشهًای . نن با دلو قبَل کردى بَدم کٌ تَی گرٍى بهَنو. دادین

 چرا بازیو دادی؟: یشهیٌ پر از غهش نگاى کردم ٍ با گریٌ گفتو

 .نن بازیت ندادم: گفت. حالٌ ای از اشک رٍ تَی چشهاش دیدم

 .بلند شَ اینجَری سرنا نیخَری: گفت. سرنَ بٌ نعنی باشٌ تَ راست نیگی تکَن دادم

 .بٌ تَ نربَط نیست: با نگاى بی تفاٍت بًش گفتو
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 .عصبی بازٍنَ نحکو گرفت ٍ نجبَرم کرد بایستو

 .بٌ نن دست نزن: صدام تَ دناغی شدى بَد، گفتو

 .صدای نریهان باعخ شد آرٍم باایستو

يربار با کاريات بیشتر جابت . درستٌ کٌ تَ باید خیلی چیزيارٍ بدٍنی، ٍلی نٌ اینطَری -
 .نیکنی کٌ خیلی بچٌ ای

چشهام اشکی شد سرنَ انداختو پایین تا نبینن کٌ دارم گریٌ نیکنو، با صدای بلند 
 .آرى نن بچو، اگٌ اینا بچٌ بازیٌ، نن بچٌ ترینٌ عالهو: گفتو

 بٌ خداٍندی خدا نن بازیت ندادم، چرا باٍر نهیکنی؟: ایهان خو شد تَی صَرتو ٍ گفت

چقدر خَب کٌ کار انشبتَ : سرنَ بلند کردم ٍ نگايش کردم، سردم شدى بَد ٍ نیلرزیدم 
 .انکار نهیکنی

بگَ چیکار کردم ؟ يا؟ نن چیکار : دست کرد تَ نَياشَ ٍکشیدشَن ٍ با عصبانیت گفت
ٌ ی یک سالٌ ننَ اینجَری بردی زیر سَال؟  کردم کٌ تَ عالق

بسٌ خَايش نیکنو ادای شخصیتای عاشقٌ تَی رنان : دستهَ آٍردم باال ٍ بلند گفتو
 .نن ٍ ندا خیر سرنَن دست تَ انانت بَدیو. يارٍ درنیار

نن نگران کٌ آقا . اٍنَقت تَ نن ٍ ٍل کردی بٌ انَن خدا: با صدای بلندتری ادانٌ دادم
تبریک نیگو . بعد نیبینو کٌ با یکی دیگٌ دارى بریک دنس نیزنٌ. کجا تشریف دارن

 .بًت

 .خیلی بًو نیاین: با بغض ادانٌ دادم

 تَ دیٍَنٌ شدی نٌ؟: پر خشو گفت
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آرى نن : با جیغ گفتو. دیگٌ ظرفیتو تهَم شدى بَد ٍ کنترل صدام دست خَدم نبَد
 چی از جَنو نیخَاین؟. آرى، از دست شهايا دیٍَنٌ شدم. دیٍَنٌ شدم

 ...نیا طرفٌ نن: اٍند نزدیکو، جیغ کشیدم

االن بٌ نریهان اعتهاد کردى بَدم، االن . شَ از ناشین گرفت ٍ اٍند بٌ طرفونریهان تکیٌ
بی صدا . نعنی حرفاشَ نیفًهیدم، االن نتَجٌ ننظَرش برای این دٍری دى رٍزى شدم

اشکام با بارٍن قاطی . بی يیچ حرفی دنبالش راى افتادم. اٍند طرفو ٍ بازٍنَ کشید
 .شدى بَد ٍ ترکیب غو انگیزی رٍ برام ساختٌ بَد

 .بشین: گفت. بردم طرف ناشین ٍ در عقب ٍ باز کرد

 .نهیخَام: آرٍم گفتو

بٌ ایهان نگاى کردم کٌ يهَن سر جای قبلی ایستادى بَد ٍ سرشَ رٍ بٌ آسهَن گرفتٌ 
 .بَد

 .برنانٌ انشب ينَز تهَم نشدى. گفتو بشین: با تحکو گفت

 .چشهو بٌ ایهان بَد کٌ تکَن نهیخَرد. يیچ حرفی نزدم ٍ يهَنطَری ایستادم

 نگٌ نهیخَای جریان انشب رٍ بفًهی؟ -

 .بشین: برگشتو نگايش کردم، گفت 

تهَم . درٍ بست ٍ رفت طرف ایهان. باالخرى کَتاى اٍندم ٍ آرٍم نشستو تَی ناشین
دستشَ رٍ . ٍحشی بازیام جزء رٍشو بَد؟ خاک بر سرم کٌ يیچ چیزم نحل آدم نیست

. قلبو پرٍ خالی نیشد، نحل چشهام. شَنٌ ایهان گذاشت ٍ در گَشش یٌ چیزی گفت
خَد نریهان يو نشست ٍ ناشین . سرشَ انداخت پایین ٍ بی يیچ حرفی اٍند نشست

 .رٍ رٍشن کرد ٍ راى افتاد
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بٌ ساعت . نن حرفانَ زدى بَدم. نهیدٍنستو داریو کجا نیریو، یعنی اصال برام نًو نبَد
خدا کنٌ سرنا نخَرم با . سرم رٍ تکیٌ دادم ٍ چشهانَ بستو. نگاى کردم، یک ٍ نیو بَد

بدٍن تَجٌ بٌ نَقعیتی کٌ تَش ... اینو یکی دیگٌ از اخالقای بدم. این حرکت انتحاریو
 .گیر افتادى بَدم، خَابو برد

***** 

بیشتر . بی حَصلٌ نگايش کردم. با صدای عصبی ندا ٍ تکَن ياش چشهانَ باز کردم
 .عصبی شد

 نعلَم يست کدٍم قبرستَنی رفتٌ بَدی نصفٌ شبی؟: ندا

 .رفتٌ بَدم خَنٌ: چشهانَ ناساژ دادم ٍ گفتو

 !غلط کردی کٌ بی خبر رفتی! چی؟ غلط کردی رفتی: ندا

 .ندا بسٌ حَصلٌ ندارم: کالفٌ گفتو

نن خیلی حَصلٌ دارم؟ از ٍقتی غیبت زد تا االن صد بار نردم ٍ زندى شدم کٌ کدٍم : ندا
گَری رفت؟ چرا خبر نداد ؟ چجَری رفت؟ االن کجای این شًرى؟ دارى چیکار نیکنٌ؟ 

نکنٌ بالیی سرش بیاد؟ نن جَاب خالٌ رٍ چی بدم؟ بگو کدٍم قبری بَدیو؟ نیفًهی اینا 
 رٍ؟

حق رٍ بًش نیدادم انا اصال حَصلٌ . دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ چشو از ندا گرفتو
 .بٌ بیرٍن از ناشین نگاى کردم کٌ آٍینا ٍ ایهان داشتن صحبت نیکردن. نداشتو

 نیفًهی یا نٌ؟: ندا تکَنو داد ٍ با صدای بلند گفت

تَ چقدر ننَ . آرى نیفًهو: تکَن دادن یًَییش رٍانو رٍ بًو ریخت، با صدای بلند گفتو
 نیفًهی؟
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کنارش زدم ٍ از ناشین پیادى . صدای بلندم باعخ شد آٍینا ٍ ایهان نتَجٌ نا بشن
 :رفتو سهت ایهان ٍ گفتو. شدم

 چرا ننَ آٍردین اینجا؟ پس کَ نریهان؟ -

 چرا ننَ آٍردین بٌ این خراب شدى؟: بلند تر گفتو

تَی : آرٍم گفت. با چشهای خستش بٌ نن کٌ از سرشب ٍحشی تر شدى بَدم، نگاى کرد
 .ننتظر بَدیو تَ بیدار بشی. سالنن

نن باید تکلیفو رٍ با شها . از کنارش رد شدم ٍ با قدم يای بلند بٌ طرف ساختهَن رفتو
سالن خلَتٌ . در ٍ بشدت باز کردم ٍ رفتو داخل. دیٍَنٌ يای زنجیری نشخص کنو

ٌ ی بزرگٌ ٍیال، یٌ چند نفر نشستٌ بَدن ٍ . خلَت شدى بَد یٌ گَشٌ نزدیک شَنین
اٍلین کسی کٌ . با حرکت انتحاری نن يهٌ سراشَن چرخید طرفو. سرگرم صحبت بَدند

 :بٌ حرف اٍند آئیل بَد

 الینا خَبی؟

ندا ٍ آٍینا ٍ ایهان ٍارد شدن ٍ رفتن نزدیک يهَن چند نفر . ننتظر بٌ نریهان نگاى کردم
نفس عهیقی . کٌ نن فقط دٍ سٌ نفرشَن رٍ نهیشناختو ٍ پشت بٌ نن بَدن، نشستن

نزدیک کٌ شدم سرم ٍ باال گرفتو تا چًرى بقیشَنَ . کشیدم ٍ آيستٌ رفتو طرفشَن
 .انا با دیدنش بغض گندى ای تَی گلَم نشست. ببینو

تَی . قابل نقایسٌ با يیچکدٍم از کسایی کٌ نیشناختو نبَد. خیلی خَشگل بَد
ٌ ی خَدش خیلی خاص ٍ خَشگل بَد، شاید ایهان حق داشتٌ نن کجا ٍ این ! نهَن

سعی کردم بًش . اٍنقدر فرق نداریو. نٌ دیگٌ اغراق کردم! کجا؟ نحل دیَ ٍ پری نیهَنیو
 .نگاى نکنو ٍ جایی کٌ نریهان اشارى کرد نشستو
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 !دقیقا بین خَدش ٍ ایهان ٍ رٍبرٍی دزدى عشقو

يیچ حس خَبی نسبت بًش نداشتو، . سرم ٍ انداختو پایین تا بغضو ٍ قَرت بدم
لبهَ با حرص گزیدم ٍ . نخصَصا کٌ بًو لبخند نیزد ٍ نعلَنٌ کٌ دارى نسخرم نیکنٌ

يٌ بدبخت، نن لب َتر کنو . يیچو خَشگل نیستی. دخترى ی ایکبیری. سرم رٍ باال گرفتو
تازشو نن نحل تَ . يزارٍن يزار نفر يستن کٌ بیان جلَم خَدشَنَ قرنٌ سبزی کنن

نفس حبس شدم رٍ . بدبختٌ عهلی. عهلی نیستو نن خدادادی يهین شکلی يستو
 .بیرٍن فرستادم ٍ ننتظر شدم

يهتَنو . تَی نًهَنی کٌ الینا رٍ دیدین! خب بچٌ يا: نریهان تک سرفٌ ای کرد ٍ گفت
این دٍرى دى رٍزى کٌ ننتظر تهَم شدنش بَدیو، تهَم شدى ٍ . کو ٍ بیش نیشناسینش

ننتًی انشب الینا یٌ سَءتفايو . االن برای نعرفی ٍ بعدشو انجام نأنَریتهَن اینجاییو
 .براش پیش اٍندى بَد کٌ نیخاستو قبل از يرچیزی رفعش کنو

چرا تا اینجا بٌ این فکر نکردم کٌ چقدر رفتارم بچٌ گانست؟ خاک . سرنَ انداختو پایین
لبهَ گاز گرفتو ٍ ! آخٌ نن چهیدٍنستو این دخترى يو عضَى گرٍيٌ. بر سر آبرٍ برم کنن

 .ننتظر بقیٌ حرفش شدم

عکسی )يلیا يهَن کسیٌ کٌ با نجات دادنش : با دست بٌ اٍن دختر اشارى کرد ٍ گفت
این : ادانٌ داد  (از لپ تابش کٌ رٍی پاش بَد بٌ نن نشَن داد کٌ برام خیلی آشنا بَد

 ...یادت نیاد گفتو خَدت نیبینیش؟ گفتو ببینیش خَدت نیفًهی. اتفاق برای اینا افتاد

حتی فرصت نکردى بَدم . يهٌ ساکت بَدن ٍ گَش نیکردن ٍ این نن ٍ نعذب نیکرد
درست حسابی بٌ اینا نعرفی بشو االن یک کارى دارم بٌ عنَان لَس ترین فرد گرٍى 

ٍلی خب يرچی باشٌ ایهان کار بسی . خیر سرم ريبر گرٍيو خاک برسرم. نعرفی نیشو
. این دختر از اسهشو نعلَنٌ کٌ چٌ عنتر خانَنیٌ. زشت ٍ ناشایست انجام دادى بَد

اصال راستش نن . اصال چرا نجاتش دادین؟ نیذاشتین برای يهَن نارسَس بهَنٌ دیگٌ
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. اصال نیدیدنش چندشو نیشد دخترى عهلیَ. از اٍن اٍل حس خَبی بًش نداشتو
 !یادم نهیاد چندبار دیدنش... انو

حس نگاى کردن يزار نفر رٍی . چٌ بدبختیی برای خَدم درست کردم. سرنَ بلند کردم
 .با ير جَن کندنی بَد چند کلهٌ گفتو. خَدم رٍ داشتو

 .خب نتاسفو برای اتفاق انشب.. انهو..خب... آرى یادنٌ -

 .نتاسفو برای خَدى کَدنو: ٍ تَ دلو زنزنٌ کردم

 .نن با الینا نیرم یٌ چیزی نیارم کٌ بخَریو: آٍینا بلند شد ٍ لبخندی زد ٍ گفت

بعد يو خیلی سریع قبل از اینکٌ ننتظر تاییدى نن باشٌ، اٍند دستو رٍ کشید ٍ با 
 .خَدش برد یٌ جایی کٌ بٌ نظرم آشپزخَنٌ بَد

دیدم عینًَ لبَ شدی، نجاتت دادم کٌ یکو شرایطت : با خندى برگشت طرفو ٍ گفت
 .عادی شٌ

خدا خیرت بدى، داشتو از خجالت : لبخندی بٌ لطفی کٌ در حقو کردى بَد، زدم ٍ گفتو 
 .نیهردم

 . ننو داشتو نیهردم -

نن سرش داد کشیدى بَدم . ندا بٌ دیَار تکیٌ داد ٍ بَد ٍ با اخو نگايو نیکرد. برگشتو
اٍنو . ٍ بدٍن اینکٌ بٌ نزدیکترین دٍستو چیزی بگو، سٌ ساعت گَرنَ گو کردى بَدم

 !ینی خاک دٍعالو بر سرت الی! نصف شب

 ؟...چیزى خب نیدٍنی... ام! خدانکنٌ: دستی بٌ سرم کشیدم ٍ گفتو
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این دختر عهلیٌ يست، داشتن ... آيا: دستی بٌ لبو کشیدم ٍ گفتو. ننتظر نگايو نیکرد
... خب ...بعدش اصال نفًهیدم چیشد . ننو قاطی کردم... با ایهان نیخندیدن ٍ اینا
 .خب تَ ننَ ببخش دیگٌ

نن داشتو سکتٌ نیکردم، قبل اینکٌ بری کٌ نن . دخترى کلٌ پَک: اٍند نزدیکو ٍ گفت
 صدبار پرسیدم چٌ نرگتٌ چرا نگفتی؟

بٌ خدا اگٌ یک بار دیگٌ ازین غلطای : انگشتشَ بٌ نشَنٌ تًدید آٍرد باال ٍ گفت
 !نسخرى بکنی اسهتو دیگٌ نهیارم

 .دستشَ گرفتو ٍ گَنـشـَ بـ ـَسیـ ـدم

 .نعذرت نیخام کٌ يهش بخاطر نن اذیت نیشی -

 ...تَ از خَايرم برام عزیز تری نکبت: نحکو بغلو کرد ٍ گفت

 ٍ چقدر قشنگٌ کٌ آدم یٌ دٍست داشتٌ باشٌ کٌ بٌ صدتا خَاير بیارزى نٌ؟

ظرف شیرینی يارٍ يو . آٍینا یٌ قَری دستش بَد ٍ سینی پر از فنجَن ٍ داد دست نن
 .داد دست ندا ٍ رفتیو بٌ سهت بچٌ يا کٌ ينَز برای نن نعرفی نشدى بَدن

يرکدٍم نیخَاستن برای خَدشَن . يهٌ چیز ٍ رٍی نیز ٍسط گذاشتیو ٍ نشستیو
نحل اینکٌ زیادی خَدنَنی . فنجَن ٍ پر نیکردن ٍ نیخَردن ٍ نیاز بٌ تعارف نبَد

 .يستن

نیدٍنستو یکو بی فکری ٍلی : آئیل يهَنطَر کٌ سرجاش نی نشست با خندى گفت
 !نهیدٍنستو تا این حد جسَر باشی کٌ بخَای بری

 .بی فکر خَدتی: لبخند نسخرى ای زدم ٍ گفتو
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 .ٍ جدی نگايش کردم

عینک بزرگ ٍ خستٌ کنندى ای کٌ از سر شب رٍی چشهو . خندشَ قَرت داد ٍ نشست
بٌ ایهان نگاى کردم کٌ بی حَصلٌ بٌ بچٌ يا . بَد رٍ برداشتو ٍ گذاشتهش تَی کیفو

تاب نداشتو اٍنجَری ببینهش، . برگشت ٍ با چشهای دلخَرش بًو نگاى کرد. نگاى نیکرد
نٌ اینجَری فکر نیکنٌ نن . سرم ٍ انداختو پایین ٍ با انگشت يای دستو بازی کردم

خب . اخو کهرنگی رٍ پیشَنیو نشَندم ٍ سرنَ بلند کردم ٍ بٌ بقیٌ نگاى کردم. پشیهَنو
پشیهَن کٌ بَدم ٍلی بنظرم گايی یکو تنبیٌ برای پسرا الزنٌ در يرصَرت اٍن کار بسی 

نفس . لعنت بٌ عشق کٌ آدم رٍ از خَدش دٍر نیکنٌ. زشت ٍ بی تربیتی انجام دادى
 .عهیقی کشیدم ٍ بٌ ندا ٍ آٍینا نگاى کردم کٌ داشتن در گَشی پچ پچ نیکردن

چشو غرى ای براشَن رفتن ٍلی بی نتیجٌ . نگايشَن بٌ نن افتاد ٍ بلند بلند خندیدن
حرصی لبهَ گزیدم ٍ با چشهام براشَن خط ٍ نشَن . بَد چَن خندشَن شدت گرفت

سر چرخَندم کٌ ببینو کی يست . جَ برام عادی شدى بَد. دٍر ٍ برنَ نگاى کردم. کشیدم
اینکٌ تا االن نتَجٌ حضَر چند نفر کٌ نهیشناختهشَن نشدى بَدم از نن . ٍ کی نیست

 .چَن بٌ شدت عصبانی بَدم ٍ نتَجٌ چیزی نشدى بَدم.... بعید بَد، شایدم نبَد

. کنار يلیا سام نشستٌ بَد. صندلی کنارش يلیا بَد. کنار ندا ٍ آٍینا کٌ آئیل نشستٌ بَد
سرشَ کٌ بلند کرد . سرش پایین بَد. شايرخ کنار سام نشستٌ بَد ٍ قًَى شَ يو نیزد

. سریع نگاى ازش گرفتو ٍ بٌ شخص کناریش نگاى کردم. نگايانَن با يو تالقی شد
قیافش شدید غربی بَد ٍ . پسری کانال انرٍزی بَد با چشو يای درشت ٍ خاکستری

دیدن شخص بعدی باعخ شد چشهام اندازى دٍتا تَپ . بنظرم جذاب ٍ خیلی نرنَز
نَيای سفیدی داشت کٌ کج تَ صَرتش ریختٌ بَد ٍ چشو چپشَ . فَتبال شٌ

. پَشَندى بَد ٍ چشو راستش کٌ تَی دید بَد رنگی بین قًَى ای ٍ قرنز داشت 
سرگرم صحبت با . با دقت بیشتری نگايش کردم. نهیدٍنو شاید يو نن اشتباى نیکنو
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قبل از اینکٌ نتَجٌ نگاى نن بشٌ دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ نگاى از چًرش . نریهان بَد
 .گرفتو

. حَصلو سررفتٌ بَد، نخصَصا کٌ ندا ٍ آٍینا در گَش يو پچ پچ نیکردند ٍ نیخندیدن
سالن ساکت . چشهانَ بستو ٍ تهرکز کردم. خیلی دلو نیخَاست بدٍنو چی دارن نیگن

 ...شد ٍ فقط صدای ندا ٍ آٍینا تَی گَشو پیچید

 !حال کردی چطَر زدم تَ برجکش: ندا

 .آرى خدایی تا حاال اینقد عصبانی ندیدى بَدنش: آٍینا

 .يهچین برای نن قلدر بازی درنیارى کٌ انگار کی يست: ندا

 !ٍلی خب انقدرم بٌ پرٍپاش نپیچ دیگٌ، ٍقت آنَزش حالتَ نیگیرى يا: آٍینا

 .غلط کردى پسرى چلغَز: ندا

 .حاال کردى یا نکردى بعدا حسابتَ نیرسٌ: آٍینا

 .راستی یادم رفت بًت بگو: ندا

 يَم چیَ؟: آٍینا

 .راجع بٌ قضیٌ ایهان ٍ این دخترست: ندا

 خب؟: آٍینا

 !یٌ ٍقت از دينت در نرى جلَ الی بگیا: ندا

 .اگٌ بفًهٌ اٍلین نفر ٍاسٌ خَدنَن بد نیشٌ. نٌ بابا، خیالت تخت:آٍینا 
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ننتظر بٌ نن نگاى . چشانَ باز کردم ٍنشکَک بًشَن نگاى کردم. حرفشَن ٍ قطع کردن
یٌ چیزی درٍنو ٍ . نیکردن، بٌ يردٍشَن چشو غرى ای رفتو ٍ رٍنَ ازشَن برگردٍندم

بَيای بدی . نیخَرد ٍ حاال دیگٌ نطهئن شدى بَدم اٍن چیزی کٌ دیدى بَدم الکی نبَد
الی خانَم حَاست باشٌ کٌ حاال حاال يا این پسرى نَذی رٍ تحَیل . بٌ نشانو نیخَرد

احتهاال رابطٌ شَن فراتر از اٍن چیزی . چَن نعلَم نیست چٌ ریگی بٌ کفششٌ. نگیری
 .بايش کٌ دیدم

صدای نریهان باعخ شد نگاى از کفشو . سرنَ انداختو پایین ٍ بٌ کفشام خیرى شدم
 .بگیرم ٍ بٌ صَرتش خیرى بشو

خب ازتَن نیخَام کٌ تک تک خَدتَنَ نعرفی کنین تا از این نرحلٌ رد بشیو ٍ بریو  -
 .خب از خَدم شرٍع نیکنو. سراغ نراحل بعدی

 .قابلیت خَندنٌ ذين. عنصر باد. اسو رنز رایبد. نریهان فتَحی

 .سکَت کرد ٍ بٌ نن کٌ کنارش نشستٌ بَدم خیرى شد

الینا : (!)تک سرفٌ ای کردم ٍ سعی کردم صدام نحکو باشٌ تا با صالبت بٌ نظر بیام
 .قابلیت چشو سَم. الًٌ ی آریس ٍ يرا. عنصر باد. نقدم

عطسٌ . خَاستو بقیٌ کاريام رٍ يو بگو انا یٌ حسی نانعو شد. نگايو رٍ از زنین گرفتو
نتَجٌ شدم خیلی ٍقتٌ . سرنَ برگردٍندم ٍ با نریهان چشو تَ چشو شدیو. ای کردم

ای درد، ای نرگ، باز تَ . دارى نگايو نیکنٌ ٍ نن نفًهیدم چَن با اخو نگايو نیکرد
 چتٌ؟

 چیزی شدى؟: گلَنَ صاف کردم ٍ بٌ صَرتو اشارى کردم ٍگفتو
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خاک بر سرى نن ! عجب آدم بیتریتیٌ. بی تَجٌ بٌ نن رٍشَ برگردٍند بٌ طرف اٍن پسرى
از جَ نسخرى اینجا بٌ تنگ . پَفی کشیدم ٍ ننتظر نعرفی ایهان شدم. کٌ برگشتو اصال

 ...سیخ نشستو. تَی يهین فکرا بَدم کٌ یٌ جریان برق از بدنو عبَر کردم. اٍندى بَدم

یکی از پنجرى يا . بٌ پنجرى يا نگاى کردم. حرکت ناگًانیو باعخ شد يهٌ بًو خیرى بشن
 .آرٍم باز شد ٍ پردى از حرکت باد بٌ رقـــص اٍند

 .پاشید جهع کنید لَ رفتیو: صدای نگران نریهان پیچید تَی سالن

با تهَم شدن این حرفٌ نریهان، يهٌ پنجرى يا يهزنان باز شد ٍ با صدای بدی بٌ يو 
خندنَ . ندا جیغ خفٌ ای کشید ٍ با دیدن اخو نریهان، خَدشَ جهع ٍ جَر کرد. خَرد

 :گفتو. قَرت دادم ٍ از جام بلند شدم

 .بلند شین دیگٌ -

باید . بقیشَن تَ راين: چشهانَ بستو ٍ انگشتهَ بٌ شقیقو فشار دادم، ادانٌ دادم 
 .زٍدتر بریو

 .پاشین دیگٌ: حرصو دراٍند، بلندگفتو. يهشَن با تعجب نگايو نیکردن

 .چشو رئیس: آئیل با خندى گفت

. رفتو پشت پنجرى ٍ پردى رٍ کنار زدم. بی نزى ای نحارش کردم ٍ کیفهَ رٍ دٍشو انداختو
پشت ير درختی یٌ جن قایو . باد بدی تَ باغ نیپیچید ٍ خیلی خَفناکش کردى بَد

 .نیتَنستو صدای پچ پچ ياشَن رٍ بشنَم. شدى بَد ٍ بٌ سالن نگاى نیکردن

 .خیلی زٍد راى افتادی -

 از اینجا باید کجا بریو؟: برگشتو ٍ بًش نگاى کردم، بی تَجٌ گفتو
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ساختهَن دیگٌ انن نیست يهَنطَر : نریهان دستشَ تَی جیبش فرٍ کرد ٍ جَاب داد
نهیتَنو االن بًت بگو کٌ کجا نیریو ٍلی چند دستٌ نیشیو . باید از يو جداشیو. اینجا

 .ٍ تا پس فردا خَدنَنَ نیرسَنیو بٌ اٍن جای انن

 .سرنَ تکَن دادم ٍ پردى رٍ ريا کردم

**** 

يهیشٌ دنبال شیطنت ٍ . حتی سعی نکردى بَدم باشو. نن يیچ ٍقت دختر قَیی نبَدم
يیچ ٍقت بٌ این فکر نکردم کٌ یک رٍز نسئَلیت زندگی کلی آدم بیفتٌ . تفریح بَدم

يیچَقت خَدم رٍ درگیر نسائل بزرگ نکردى بَدم، يهیشٌ پشت کسی قایو . گردنو
انا االن ٍسط یٌ جریانی قرار گرفتو . نیشدم ٍ از دٍر بٌ ناجرايای زندگیو نگاى نی کردم

االن کٌ فکر نیکنو بٌ این نتیجٌ نیرسو کٌ . کٌ پیشرفت یا نابَدیش تَی دستای ننٌ
نٌ اٍن نَقعی کٌ پشت بقیٌ قایو . جریان زندگی نن يیچَقت دست خَدم نبَدى

اٍن نَقع نهیفًهیدم نشکالتو چجَری نیگذرى، االن يو نفًهیدم ! نیشدم نٌ اآلن
. نجبَر شدم از خیلی چیز يام بگذرم.چطَر شد کٌ افتادم ٍسط نَضَع بٌ این بزرگی

نجبَر شدم . نجبَر شدم از خانَادم بگذرم... حتی. نجبَر شدم از خیلی تفریحاتو بگذرم
حتی .کاری بکنو کٌ فکر کنند نن نردم ٍ دیگٌ تَی این دنیا الینای نقدنی ٍجَد ندارى

درستٌ . نجبَر شدم از احساساتو بگذرم تا بتَنو قَی باشو. نجبَر شدم از عشقو بگذرم
نن ينَز اٍل رايو ٍ . کٌ االن از این ٍضعیتو اصال راضی نیستو انا شکایتی يو ندارم

 .خیلی کاريا يست، کٌ باید انجام بدم

**** 

در سالن رٍ بستو ٍ دٍبارى تا درى باغ دٍییدم ٍ سعی کردم اصال بٌ دٍر ٍ اطرافو نگاى 
سام . درٍ پشت سرم بستو ٍ ننتظر بٌ ناشین يای رٍشن ٍ پشتٌ يو نگاى کردم. نکنو

. يهٌ رٍ خارج کردى بَد ٍ نن آخرین نفر خارج شدم چَن نیاز بٌ حهایت نداشتو
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اٍى . چشهو رٍی يلیا کٌ تَی يیچ ناشینی ننشستٌ بَد ٍ ننتظر نن بَد جابت نَند
ننتظری ببینی نن سَار کدٍم ناشین نیشو؟  (!)ببین کی اینجا ٍاستادى، خانَم ایکبیری

 !نخیر خانَم عهلی، يیچکس نهیتَنٌ حرکت بعدی ننَ حدس بزنٌ

پَزخندی . نتَجٌ شدم کٌ يلیا پشت سرم راى افتاد. از کنار ناشین نریهان ٍ ندا رد شدم
رسیدم بٌ ناشین . از کنار آئیل ٍ آٍینا يو رد شدم. زدم ٍ بٌ رايو ادانٌ دادم (!)بٌ عهلی

ناشین . نٌ بٌ اینا نهیشٌ اطهینان کرد ايل خَردن شانپاین ٍ زيرنارَین.شايرخ ٍ سام
ٌ ی پا چرخیدم. بعدی ناشین ایهان بَد . بٌ يلیا نگاى کردم. ایستادم ٍ رٍی پاشن
انا عشق . نن تَی نگايش عشق رٍ نیدیدم. نگايو ناباٍر شد. چشهاش یٌ طَری بَد

عاشقٌ کی يستی؟ ننتظر نگايش کردم . بٌ کی؟ بٌ ایهانٌ نن؟ بٌ چشهاش خیرى شدم
نگاى از چشهًای آيَیی يلیا گرفتو ٍ بدٍن . گَشو سَت بدی کشید. تا جَابو رٍ بگیرم

 .تَجٌ بٌ چشهای ننتظر ایهان، بٌ طرف ناشین اٍن دٍنفر نجًَل دٍییدم

يهزنان با سَار شدن نن، يلیا يو سَار ناشین ایهان شد ٍ بٌ سرعت ٍارد جادى 
 .شدیو

يلیا عاشقٌ کیٌ؟ عاشقٌ ایهانٌ ننٌ؟ عاشقٌ کسیٌ کٌ نن . سرم رٍ بٌ شیشٌ تکیٌ دادم
چقدر قصٌ ٍ . باياش دنیا ٍ آخرتو رٍ ساختو؟ خدایا بس نیست؟ دارم لٌ نیشو خدا

. ناجرا ٍ اتفاقات عجیب رٍ تحهل کنو ٍ دم نزنو؟ حاال يو کٌ رقیب عشقی پیدا کردم
 .قطرى اشکی از چشهو چکید. رقیبی کٌ نیدٍنو پیرٍزى

 «...زیرا کٌ این بانَ خَدش قصٌ يا دارد. دیگر بانَی يیچ قصٌ ای نخَايو شد»

***** 

نگاى چرخَندم ٍ بٌ . تَی حالٌ خَدشَن بَدن. زیر چشهی بٌ اٍن دٍ نفر نگايی انداختو
بازش . دست دراز کردم ٍ برش داشتو. لب تاپی کٌ نریهان بًو دادى بَد چشو دٍختو
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. ير چی فکر کردم نفًهیدم کٌ باید االن دقیقا چیکار کنو. کردم ٍ یکو اینَر اٍنَرش کردم
یعنی االن از اینا بپرسو؟ عیبی ندارى یعنی؟ چٌ عیبی ... انهو. یکو بٌ بیرٍن خیرى شدم

 :گلَنَ صاف کردم ٍ گفتو. نهیدٍنو دیگٌ. دارى

 شها نهیدٍنین نن باید با این لب تاپ چیکار کنو؟ -

کار خاصی نباید بکنی فقط باید از اینترنتش استفادى کنی ٍ با رایبد : اٍن عجیبٌ گفت
 .ارتباط برقرار کنی تا بًهَن بگٌ باید کجا بریو

 !خَب نن ایهیلشَ ندارم کٌ. آيان -

 .ایهیل خَدتَ چک کن: اٍن غربیٌ گفت

 .آرى حَاسو نبَد... اٍى -

 !کرج: فقط نَشتٌ بَد. سریع ٍارد ایهیلو شدم ٍ ایهیل جدید ٍ باز کردم

. بی حَصلٌ بٌ بیرٍن نگاى کردم. بٌ شدت حَصلو سررفتٌ. نیو ساعت بَد تَ راى بَدیو
یا نٌ اصال نیرفتو پیش ایهان یکو اذیتش . کاش نیرفتو پیش ندا. عجب خریتی کردنا

چقدر اینا . این دٍتا کٌ نحل بت نیهَنن، حتی صدای نفس کشیدنشَنو نهیاد. نیکردم
ايٌ يیچ غلطی . خجالت يو نیکشو ازشَن. الاقل یٌ آينگی چیزی بزارین! ساکتن آخٌ

بی حَاس پَف بلندی . نعلَم نیست تا کجا باید تحهلشَن کنو. يو نهیتَنو بکنو
ای نرض . با تعجب نگايشَن کردم. کشیدم کٌ باعخ شد يردٍشَن بزنن زیر خندى

 .رٍی آب بخندین

 دقیقا چی خندى داشت االن؟: دين کجی کردم ٍ گفتو

 .يیچی: اٍنی کٌ پشت فرنَن بَد سرشَ تکَن داد ٍگفت

 .بعد بٌ بغل دستیش نگاى کرد ٍ چشهک زد
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از حرکت یًَییش شَکٌ شدم ٍ خَدم رٍ . اٍنو سیصدٍ شصت درجٌ برگشت سهتو
اٍن شايرخ بًتر . ای ٍای عجب غلطی کردم اٍندم تَ ناشین اینا. چسبَندم بٌ صندلی

 .خاک بر سرم کٌ يیچ ٍقت شانس ندارم! بَد بخدا

نزدیک بَد گریو بگیرى، اٍن جغدی کٌ . با حرکت نن دٍبارى دٍتاییشَن زدن زیر خندى
 :برگشتٌ بَد طرفو گفت

 .نترس کاریت ندارم -

يهچین با چشهام نابَدت کنو کٌ حالشَ ببری بچٌ . نٌ جَنٌ نن بیا کار داشتٌ باش
اٍنیکٌ پشت فرنَن . ننتظر شدم ببینو چرا برنهیگردى بتهرگٌ سرجاش پسرى ی يیز. پررٍ

 .اسو نن جیکَبٌ اسو ایشَنو دیاکَ: بَد گفت

ننتظر بٌ چشهای قرنز دیاکَ . باالخرى اسو این دٍتا جَنَر ٍ فًهیدم! اٍى نای خدای نن
ٌ م بَد، نگاى کردم  اسهانَنَ شنیدى بَدی؟: لبخندی زد ٍ گفت. کٌ صاف تَی عنبی

 !نٌ -

قرار بَد انشب نریهان يهٌ چیَ برای يهٌ بگٌ ٍ برنانٌ آنَزشتَنَ بچینٌ ٍلی : دیاکَ
 .خب يهٌ چی خراب شد

 !شها آدنای نعهَلی، بٌ نن نیگین زال: برگشت سرجاش نشست ٍ ادانٌ داد

ٌ ی این شدى بَدم کٌ یٌ زالٌ اٍن . اصال تعجب نکردم چَن يهَن اٍل کٌ دیدنش نتَج
نَيای سفیدش ٍ چشو يای قًَى ایش کٌ بٌ قرنزی نیزد، نًر تاییدی بٌ زال بَدنش، 

. البد االن اٍنو نیگٌ شهايا بٌ نن نیگین زانبی. ننتظر بَدم جیکَب بگٌ کٌ چیٌ. بَد
بعد ننو جیغ نیزنو ٍ از ناشین خَدنَ پرت نیکنو بیرٍن بعد یٌ ناشین نیاد از رٍم رد 

بٌ افکار نسخرم نیشخندی زدم ٍ ننتظر . بعدم نغزم کف خیابَن پخش نیشٌ. نیشٌ
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دى دقیقٌ گذشت انا اٍن حرفی درنَرد . شدم کٌ اٍن راجع بٌ خَدش تَضیح بدى
 .خَدش نزد

 تَ چی؟: کالفٌ گفتو

 نن؟: دیاکَ

 !نٌ بابا تَ نٌ -

 پس نن؟: جیکَب

 آرى دیگٌ... پَف -

 نن چی؟: جیکَب

 نیگو تَ چیی؟ -

 !بًترى کٌ ندٍنی...آيان: تک خندى ای کرد ٍ گفت

! ٍای. سرجام نحکو نشستو ٍ سعی کردم یک بار دیگٌ اٍن فکرای نسخرم رٍ نرٍر کنو
نکنٌ ٍاقعا زانبی باشٌ؟ بٌ جَنٌ خَدم کٌ خیلی ٍاسو عزیزى اگٌ زانبی باشٌ تا خَدى 

 .کرج پیادى نیرم

 !نیخَام بدٍنو: یکو خَدنَ جهع ٍ جَر کردم ٍ با شک گفتو

 !ٍلی بنظرم ندٍنی بٌ نفعتٌ: از آینٌ نگايی بًو انداخت ٍ گفت

 !یعنی چی نن رئیستَنو، باید بگی: با اخو گفتو

 .انقدر گیر ندى: تک خندى ای کرد ٍ گفت

 زانبیی؟: لبانَ رٍ يو فشردم ٍ با احتیاط گفتو
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 چــی؟: با بًت گفت

. بهیرین دیگٌ نخندین. ای حناق. برگشت طرف دیاکَ ٍ دٍتایی بلند زدن زیر خندى
بهیری الینا کٌ دیگٌ ازین . يردفعٌ نیخندن، خدا نیدٍنٌ کٌ قلب ٍ عرٍقو بٌ يو نیپیچٌ

کاش قلو پام جای . عجب غلطی کردم اٍندم تَی ناشین این دٍنفر. غلطای ناشتا نکنی
 !ناشین ایهان نیشکست ٍ بٌ ناشین این دٍنفر نهیرسیدم

 .باشٌ خَدت خَاستی... زانبی چیٌ؟ انهو. نٌ دیٍَنٌ: جیکَب با خندى گفت

 .ٍنپایرم.... یٌ.... نن: گفت! خَشحال گَشانَ تیز کردم کٌ یک ٍقت کو نشنَم

م چی چی؟ اینی کٌ گفتی چی يست اصال؟: خنگ پرسیدم ٍَ  يا؟ چی؟ 

 .ٍنپایر یعنی خَن آشام: دٍبارى تک خندى ای کرد ٍ گفت

***** 

دیاکَ با خندى بٌ . کالفٌ ايی گفت ٍ دٍر شد. یک بار دیگٌ با ترس بًش نگاى کردم
 ٍاقعا چرا انقدر ترسیدی؟: برگشت طرفو ٍ گفت. رفتنش نگاى کرد

يرلحظٌ انکان دارى بیاد خَنٌ نن ٍ . بابا نگٌ نهیفًهی؟ اٍن خَن اشانٌ: حرصی گفتو
 !تَ رٍ بخَرى يا

ٍلی اگٌ انقدر کٌ تَ نیگی . خب آرى تَ راست نیگی: دستی بٌ صَرتش کشید ٍ گفت
 .ٍحشی بَد کٌ رایبد ٍارد گرٍى نهیکردش

اگٌ یًَ کنترلش رٍ از دست . نن نهیدٍنو نن نیترسو: دست بٌ سینٌ نشستو ٍ گفتو
 بدى چی؟

 .اٍن کلی تهرین کردى تا بٌ این نرحلٌ رسیدى. نهیدى: کالفٌ جَاب داد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

269 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

عصبانی دستهَ بردم تَ شالو ٍ . يرچی نیگو نهیفًهٌ. ٍای دلو نیخاست کلشَ بکنو
. تَی این تاریکی بٌ خاطر شلَغ بازی نن نجبَر شدن بزنن کنارجادى. نَيانَ کشیدم
اٍنَقت االن . نٌ نٌ زانبی بَد خَدنَ از ناشین پرت نیکردم بیرٍن. کاش زانبی بَد

 .نردى بَدم

 نیخَای انتحان کنیو؟. خیلی خب: دستاشَ بٌ نعنیٌ آرٍم باش آٍرد باال ٍ گفت

نن بًت قَل نیدم کلتَ ! انتحان کن اگٌ ٍحشی نشد: سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو
 .نیکنٌ

یٌ چاقَ جیبی از تَی جیبش درآٍرد ٍ کف . با لبخند سرشَ تکَن داد ٍ از جاش بلند شد
 .چشهانَ بستو ٍ لبهَ گزیدم. دستش رٍ برید

 .درست بشین درٍ ببندم تا راى بیفتیو: گفت

 اگٌ ٍسط راى یًَ َرم کنٌ چی؟: با ترس گفتو

 !يی خَدشَ لَس نیکنٌ. بشین تَ دیگٌ: با چشهای گرد نگايو کرد ٍ بلند گفت

پنج . بی ادب سرى نن يَار نیکشٌ. اخهانَ تَيو کردم ٍ در ناشین ٍ نحکو بستو
بَی خَن رٍ حتی ننو راحت نیتَنستو حس . دقیقٌ بعد ناشین آرٍم حرکت کرد

یکو گذشت يرچی زیر چشهی بٌ جیکَب نگاى کردم ٍ ننتظر حرکتی از طرفش .کنو
از شیشٌ بٌ دٍر ٍ اطراف . تا اینکٌ ناشین از حرکت ایستاد. شدم، يیچ اتفاقی نیفتاد

جیکَب از ناشین پیادى شد ٍ در طرف دیاکَ ٍ باز . پنج کیلَنتری کرج بَدیو. نگاى کردم
این درنانگايٌ از کجا سبز شد؟ اصال این چرا ! کرد ٍ بعد بايو ٍارد درنانگاى شدن

! ٍحشی نشد پس؟ یعنی باز گند زدم؟ تَی این تاریکی چطَر این درنانگاى پیدا شد
 .خاک بر سرت کافی بَد بٌ جای ٍحشی بازی یکو از نیرٍت استفادى نیکردی
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. ٍاقعا خجالت زدى شدم. تا نَقعی کٌ بیان انقدر لبهَگزیدم کٌ دیگٌ پَستی براش نهَند
يهیشٌ یٌ غلطی بکن کٌ يی نجبَر بشی نعذرت خَايی بکنی آخ کٌ نن چقدر کلٌ 

 .پَکو

با يو از در نانگاى خارج شدن ٍ بٌ سهت ناشین . نگايو رٍی در درنانگاى چرخید
يردٍشَن . لبهَ گزیدم ٍ بٌ رٍبٌ رٍ خیرى شدم. دستٌ دیاکَ باند پیچی شدى بَد. اٍندن

 .تَ ناشین نشستن ٍ تَی سکَت راى افتادیو

***** 

تَ . ناشین رٍ کنار یٌ پارک نگٌ داشت ٍپیادى شدیو. راس ساعت چًار رسیدیو بٌ کرج
رٍی یٌ نیهکت کٌ با ناشین فاصلٌ زیادی . عهرم ساعت چًار صبح نیَندى بَدم پارک

گربٌ ی . لب تاپ رٍ رٍی پام گذاشتو. نداشت، نشستو ٍ اٍن دٍنفر کنارم نشستن
با لرز خَدنَ . سیايی از جلَنَن رد شد ٍ با چشهای براقش نگايی بًهَن انداخت

ٍارد ایهیلو شدم انا يیچ ایهیل جدیدی . جهع ٍجَر کردم ٍ سریع لب تاپ رٍ باز کردم
 ...نبَد

 چرا رایبد خبر ندادى؟: دیاکَ نگاى از لب تاپ گرفت ٍ رٍ بٌ جیکَب گفت

 !شاید ينَز نرسیدى کرج: جیکَب

 !نگٌ نیشٌ؟ يهٌ با يو حرکت کردیو: دیاکَ

 خب کٌ چی؟ نیخَای بگی اتفاقی افتادى؟: جیکَب

 ....نن نعذرت نیخَام: بی ربط پریدم ٍسط بححشَن ٍ گفتو

! چیٌ نکنٌ تَقع دارن دست ٍ پاشَنو ببَسو؟. با عذرخَايی نن يردٍشَن ساکت شدن
اخو ریزی بین . برگشتو بٌ جیکَب نگاى کردم. با تعجب بٌ لب تاپ خیرى شدى بَدم
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برگشتو ! عجب آدم پرٍٍیِی يا، نعذرت خاستو دیگٌ. ابرٍياش بَد ٍ رٍبرٍ ٍ نگاى نیکرد
برگشت بًو نگاى کرد ٍ دٍبارى بٌ رٍبرٍ خیرى . طرف دیاکَ، اٍنو يهَن ژست ٍ گرفتٌ بَد

کارم اشتباى بَد، انا با عذرخَايی حل . بٌ درک نن کٌ دیگٌ عذر خَايی نهیکنو. شد
 .نیشٌ دیگٌ

یکو تَ . یقٌ پالتَم رٍ باالتر کشیدم. سَز خیلی بدی نیَند. نیو ساعتی گذشتٌ بَد
کدٍم گَری نریهان کٌ خبر . ٍای چقدر خَابو نیاد. خَدم جهع شدم ٍ چشهانَ بستو

آخٌ نگٌ دیٍَنٌ ایو؟ بریو تَی ناشین خب . آخر خشک نیشیو تَ این سرنا. نهیدی
. نن کٌ نیرم تَی ناشین، يرکی نیخَاد نیهَنٌ از سرنا قندیل نیبندى! خبر نیدى دیگٌ

ينَز یک قدم برنداشتٌ بَدم کٌ صدای زنگ ایهیلو . لب تاپ رٍ برداشتو ٍ بلند شدم
 .سریع برگشتو سرجام ٍ بازش کردم. باعخ شد نتَقف بشو

 .يشت کیلَنتری کَى شیطان -

سَار ناشین شدیو ٍ راى افتادیهَ نن . بٌ سرعت بلند شدیو ٍ بٌ طرف ناشین رفتیو
 .نفًهیدم ِکی خَابو برد

***** 

فَرا چشهانَ بستو ٍ رٍی يو فشارشَن . آرٍم الی پلکو رٍ باز کردم کٌ نَر چشهو رٍ زد
ٍقتی ذينو شرٍع بٌ فعالیت کرد، سریع چشهانَ باز کردم ٍ بٌ دٍر ٍ اطرافو نگاى . دادم

سیخ سرجام نشستو ٍ يرچی دنبال دیاکَ . تازى نتَجٌ نَقعیتو شدم. گنگی انداختو
نتعجب از نغز نخَدیو با احتیاط از ناشین ! ٍجیکَب گشتو يیچ جای ناشین نبَدن

نتَجٌ رستَران کنار . يهٌ چی انن ٍ انان بَد. پیادى شدم ٍ نَقعیت ٍ بررسی کردم
چٌ . يهٌ چی انن ٍ انانٌ ٍ ناشین رٍبٌ رٍی یک رستَران پارک شدى. جادى شدم

خَدشَن ! عجب نانردایین اینا. نعنیی نیتَنٌ داشتٌ باشٌ؟ نشتو رٍ جلَ دينو گرفتو
! تنًا رفتن نًار کَفت کنن؟ پس چرا ننَ صدا نکردن؟ اصال یادم نهیاد کی غذا خَردم
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نعدم بٌ يو پیچید ٍ بعد ضعف ! فکر کنو دیرٍز تَی سلف دانشکدى یٌ ساندٍیچ خَردم
رَدم بٌ طرف رستَران راى افتادم. رفت ََ در شیشٌ ای رٍ يل دادم ٍ با . با اعصاب ِلٌ ٍ ل

خَاستو برم طرفشَن ٍلی . یکو کٌ گشتو نیزشَن رٍ دیدم. عصبانیت داخل شدم
چرا برم اٍنجا؟ خیلی نحل نیذارن نگٌ؟ بعدشو نهیتَنن نن ٍ جا بذارن چَن . ایستادم

راى افتادم ٍ سر یک نیزى دیگٌ نشستو ٍ سفارش غذا . نن رئیس گرٍيو ٍ باید ننَ ببرن
اگٌ االن پیش . عٌ عٌ عٌ ببین ترٍخدا. بی تربیتا نن ٍ صدا نکردن. برای خَدم دادم

احتهاال نن خر شدى بَدم ٍ االن با عشق غذا . ایهان بَدم ٍضعو خیلی بًتر بَدا
غذام . یعنی بال نسبت گاٍ. غذا رٍ کٌ آٍردن نفًهیدم چجَری غذا رٍ خَردم! نیخَردیو

ٌ م داشتو نَشابهَ نیخَردم کٌ  کٌ تهَم شد، بشقاب رٍ يل دادم ٍ رفتو سراغ نَشاب
 !نترکی: یکی در گَشو گفت

بعد از کلی . انقدر ترسیدم کٌ يهزنان با صندلی رفتو عقب ٍ نَشابٌ پرید تَی گلَم
 .سرفٌ ٍ عطسٌ ٍ کَفت ٍ زيرنار فرصت کردم جَاب این دٍتا ایکبیری ٍ بدم

نن از دیشب . ٍاقعا خیلی بی شخصیت ٍ بی فرينگین. نزدیک بَد بهیرم دیٍَنٌ -
بعدشو نن کٌ نعذرت خَاستو تَ پارک، دیگٌ این نسخرى . يیچی نخَردى بَدم

اگٌ االن نردى بَدم چی؟ یا یٌ حرکتی رٍتَن نیزدم کٌ کتلت شین . بازیاتَن چی بَد
 خَب بَد؟

دیاکَ داشت با لیَان بازی نیکرد ٍ جیکَبو داشت نَياشَ تَی انعکاس نیز درست 
با . یعنی انقدر عصبی شدم کٌ حد نداشت. ننو داشتو با عهٌ جَنو حرف نیزدم. نیکرد

حساب : یکی از گارسَنا جلَم رٍ گرفت ٍ گفت. عصبانیت بٌ طرف در رستَران راى افتادم
 کردین؟

 .بی شخصیت: عصبانی بًش نگاى کردم ٍ گفتو

 .برٍ از اٍن دٍتا دیٍَنٌ بگیر: بعد اشارى کردم طرف نیز ٍ گفتو
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حس . بینیو رٍ یکو چلَندنش. در رٍ بٌ شدت يل دادم ٍ بٌ طرف ناشین حرکت کردم
لب تاپ ٍ . رسیدم بٌ ناشین ٍ سَارش شدم. نیکردم گاز نَشابًٌ تَی بینیو گیر کردى

 :برای نریهان یٌ پیام بٌ این نضهَن نَشتو کٌ. رٍشن کردم ٍ رفتو تَی ایهیلو

یکیتَن بیاد دنبالو، نن ٍ از دست این . نن دیگٌ نهیتَنو پیش این دٍتا جَنَر بهَنو »
اگرم االن داری پَزخند نیزنی ٍ تَی دلت بًو نیگی . دٍتا رٍانِی ُخل ٍضع نجات بدى

يرچی زٍدتر جَابهَ بدى کٌ کی نیاد . خیلی بچٌ ای؛ باید بًت عرض کنو غلط فرنَدی
 «.دنبالو

چیزی نشد تا اٍن دٍتا جٍَن ابلٌ . در لب تاپ رٍ نحکو بستو ٍ بٌ بیرٍن خیرى شدم
یکو از راى گذشت کٌ صدای . ناشین با سرعت راى افتاد. اٍندن ٍ تَ ناشین نشستن

 :سریع داخلش شدم ، نَشتٌ بَد. ایهیلو اٍند

کسی کٌ . درستٌ اٍنا نسخرى بازی زیاد درنیارن ٍلی االن جای عقب کشیدن نیست »
ننَ آئیل ٍ شايرخ تَی نحدٍدى شها . خَدت رفتی تَ ناشین اٍنا! نجبَرت نکرد

 «فقط یٌ نفرى اگٌ نیخَای بگو بیاد؟. نیستیو کٌ بیایو دنبالت

 .«بگَ بیاد» : سریع جَاب دادم 

خیلی آرٍم نشستو ٍ از نناظر بیرٍن . تَی ذينو آينگ بگَ بیادى نالنی رٍ زنزنٌ کردم
ببخشید نا زیادى : نیو ساعتی گذشتٌ بَد کٌ دیاکَ برگشت طرفو ٍ گفت. استفادى کردم

 .حق با تَ بَد. رٍی کردیو

حاال نیخَای تا آخر راى : ادانٌ داد. شَنٌ ای باال انداختو ٍ دٍبارى بٌ بیرٍن خیرى شدم
 يهینطَر ساکت بشینی؟

 .آخر رايی ٍجَد ندارى کٌ بخَاد ناشینتَن ساکت بهَنٌ -
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 یعنی چی اٍنَقت؟: دیاکَ

چَن االن ایهان نیاد دنبالو ٍ نن از : برگشتو ٍ یکو خو شدم طرفش ٍ باغرٍر گفتو
 .شهايا خدافظی نیکنو

 !انکان ندارى: جیکَب تک خندى ای کرد ٍ گفت

 ....خیلی خَبو انکان دارى: دٍبارى صَرتو رٍ برگردٍندم سهت پنجرى ٍ گفتو

 کی بٌ تَ گفت ایهان نیاد دنبالت؟: دیاکَ يهَنطَر کٌ رٍش بٌ نن بَد، پرسید

 نریهان گفت -

 دقیقا چی گفت؟: جیکَب

گفت خَدشَ آئیل ٍ شايرخ تَی نحدٍدى نا نیستن فقط ایهان نیهَنٌ ننو گفتو بگَ  -
 .بیاد دنبالو

 رایبد اسهی از ایهان برد؟: جیکَب

 .نٌ نگفت کٌ ایهان نیاد خَدم فًهیدم -

 خب کٌ چی کٌ انقدر ننَ سَال پیچ نیکنین؟: برگشتو سهتشَن ٍ پرسیدم

 !ایهان نهیاد دنبالت: دیاکَ برگشت سر جاش ٍ گفت

 چــرا؟: کالفٌ گفتو

 !چَن اٍن برای رفتن بٌ جایی نیاز بٌ ناشین ندارى: جیکَب

 چرا چرت نیگی؟ پس چرا با ناشین از در ٍیال حرکت کرد؟ -

 .چَن باید با يلیا یٌ جایی نیرفت: دیاکَ
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چشهانَ ریز کردم ٍ با . ٍای یادم نبَد کٌ ایهان نیتَنٌ خَدش رٍ با تلپَرت برسَنٌ
 نکنٌ يلیا دارى نیاد دنبالٌ نن؟. صبر کنین ببینو: دٍدلی پرسیدم

 ...آفرین زدی تَ خال: جیکَب

 .بعدم يرير زد زیر خندى

 ٍای نٌ: دستانَ گذاشتو رٍی صَرتو ٍ گفتو

 .ٍای آرى: بايو گفتن

 .ٍبايو زدن زیر خندى

 ...فقط نَندى با يٍَم يهسفرم بشو. ٍای خدا بدبخت شدم

***** 

بعد از اینکٌ فًهیدم چٌ بالیی دارى سرم نیاد، بالفاصلٌ بٌ نریهان ایهیل دادم کٌ غلط 
ناانید نشستٌ . کردم نهیخَاد يیشکی بیاد دنبالو ٍلی يرچی ننتظر شدم جَابهَ نداد

چرا نن از يرچی بدم نیاد بٌ . دلو نیخَاد گریٌ کنو. بَدم ٍ بٌ بیرٍن خیرى شدى بَدم
يی خدا یکو . سرم نیاد آخٌ؟ يیچکی نیست کٌ نن بدشانسیانَ باياش نصف کنو

 .رحو کن بًو

. ببین آسهَنو برام دارى گریٌ نیکنٌ. قطرة چکیدى رٍی شیشٌ ناشین خبر از بارٍن نیداد
کالفٌ بستهش . یک بار دیگٌ ایهیلهَ بٌ انید جَابی از نریهان نگاى کردم ٍلی خبری نبَد

 .ٍ پرغصٌ بٌ بیرٍن خیرى شدم

 .غصٌ نخَر اگٌ يلیا بیاد، نن باياش نیرم: دیاکَ

 جدی نیگی؟: با خَشحالی گفتو
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 .نٌ درٍغ گفتو: بًو نگاى کرد ٍ خندید

 !نسخرى: زیر لب گفتو

 !فکر کنو اٍندن دنبالتَن دٍشیزى: جیکَب

 يلیاست؟: دیاکَ

 !نٌ نادربزرگ ننٌ: جیکَب

 خب بزن بغل دیگٌ: دیاکَ

. یکی ننَ نجات بدى. نن با اٍن دخترى نهیرم. ٍای نٌ. راينها زد ٍ کنار جادى ترنز کرد
اصال اگٌ بیان بگن پیادى شَ . دیاکَ ٍ جیکَب پیادى شدن ٍلی نن از جام تکَن نخَردم

چشهانَ . آرى آرى يهینَ نیگو خیلی خَب نیشٌ. نیگو حالو بدى نهیتَنو تکَن بخَرم
ٍای احتهاال اٍن . بستٌ بَدم ٍ با خَدم درگیر بَدم کٌ در ناشین باز شد ٍ یکی نشست

! فًهیدن نن نیخَام خَدنَ بزنو بٌ نریضی. دٍتا ناشینشَن رٍ با يلیا عَض کردن
يرچی ننتظر شدم صدایی ازش . چشهانَ باز نکردم کٌ ببینو کیٌ. رٍدست خَردم

 .آرٍم یکی از چشهانَ باز کردم. درنیَند

سرجام یکو جابٌ جا شدم ٍ سرنَ بٌ نعنی چیٌ . جیکَب با تعجب بًو خیرى شدى بَد
ببینو نکنٌ نیخَای تا آخر نسیر بٌ عنَان رانندت : برگشت سرجاش ٍگفت. تکَن دادم
 برسَنهت؟

 پس دیاکَ کَ؟: خزیدم جلَ ٍ پرسیدم

 !با يلیا رفت: جیکَب

 جدی؟ -
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پالتَنَ . در ناشین ٍ باز کردم ٍ آرٍم پیادى شدم. نفسشَ بیرٍن فرستاد ٍ چیزی نگفت
قطرى يای بارٍنی کٌ رٍی صَرتو نیخَرد، لبخندی . یٌ نفس عهیق کشیدم. نرتب کردم

. حرکت کرد ٍ راى افتادیو. در جلَ ناشین باز رٍ کردم ٍ آرٍم نشستو. رٍی لبو نشَند
 !دیاکَ يو بچٌ بانرانیٌ

****** 

جادى . داشتیو از ٍسط یک جنگل عبَر نیکردیو. شب شدى بَد ٍ تهام جادى تاریک بَد
با . یکو زیادی خَفناک بَد. زیادی خلَت بَد ٍ ير دى دقیقٌ یک ناشین رد نیشد

یکهی . راستش دلو نهیخَاد اصال بايام صهیهی بشٌ. جیکَب يو زیاد صحبت نهیکردم
بٌ حرفای . بٌ حرفای نارسَس. چشهانَ بستو ٍ بٌ این ندت فکر کردم. ازش نیترسو

. آخ آخ اصال اینَ یادم رفتٌ بَد. بٌ اٍن چیزی کٌ نن نباید بدٍنو. یَاشکی ندا با آٍینا
ٍای کٌ . نعلَم نیست چیَ نهیخَان بًو بگن، نانردا دارن خــ ـیانـت نیکنن بٌ نن

لبخندی رٍی لبو نقش . يلیا تنًاست. اگٌ گیرشَن بیارم نیدٍنو چٌ بالیی سرشَن بیارم
انشب نیشٌ دٍنین شبی . خیالو راحتٌ کٌ بايو نیستن. ایهان تنًاش گذاشتٌ. بست

 .یًَ یٌ چیزی بٌ ذينو رسید. کٌ تَی رايیو

 تَ خَابت نهیاد؟ -

 چطَر؟: بدٍن اینکٌ نگايو کنٌ، گفت

 !آخٌ از دیشب کٌ راى افتادیو نن ندیدم یٌ دقیقٌ چشو رٍ يو بذاری-

 نٌ خَابو نهیاد: جیکَب

 نگٌ نیشٌ؟: کنجکاٍ نگايش کردم ٍ گفتو

 .آرى نیشٌ: جیکَب
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 چجَری نیشٌ؟: گیج نگايش کردم ٍ گفتو

 .خَناشانا نهیخَابن: برگشت طرفو ٍ نیشخندی زد ٍ گفت

 .آيا حَاسو نبَد: آرٍم گفتو. آب دينو رٍ قَرت دادم ٍ یکو تَ جام نرتب شدم

پس اگٌ نخَاد بخَابٌ، با این حساب نا زٍدتر از . چیزی نگفت ٍ بٌ رانندگیش ادانٌ داد
این . کاش گَشیو بَد یکو آينگ گَش نیکردم یا الاقل یکو بازی نیکردم.يهٌ نیرسیو

چٌ نعنیی نیدى کٌ نریهان گَشیانَن رٍ بگیرى ٍ زیر الستیک ناشینا بترکَنٌ؟ نن اٍنقدر 
تازى یادم . حَصلو سررفت. از حلقَنش در نیارم پَلهَ. پَل دادم بَدم بابتٌ اٍن گَشی

 .نیخَاستو فضَلی کنو. اٍند کٌ نن چرا با جیکَب حرف زدم

 نیگو تَ چند ٍقتٌ بچٌ يارٍ نیشناسی؟...انو -

 .دٍسال: جیکَب

 چطَری باياشَن آشنا شدی؟ -

 چرا نیخَای بدٍنی؟: برگشتو طرفو ٍ بًو خیرى شد، گفت

 .کنجکاٍی: شَنٌ ای باال انداختو ٍ گفتو

 .فضَلی: جیکَب

 .نهیخَای نگَ خب. نخیر کنجکاٍی -

شیطَنٌ نیگٌ سرشَ بکَبو تَ . با تریلی نهیشٌ از این پسرى حرف کشید. اى لعنتی
 .انقدر بکَبو تا چشهاش فنری بزنٌ بیرٍن. فرنَن

یعنی از دٍر يو ٍ . نن با رایبد رابطٌ فانیلی داشتو: آرٍم شرٍع بٌ صحبت کرد
نیشناختیو انا يیچَقت نَقعیتش پیش نیَندى بَد کٌ بخَایو جدی بايو صحبت 
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انا نن دلو نهیخَاست از . پدرم خیلی اصرار کرد کٌ بیام ایران ٍ اینجا کار کنو. کنیو
یٌ رٍز يهراى پدرم . باالخرى با گریٌ زاری نادرم نجبَر شدم بیام ایران. آلهان دل بکنو

تَی سالن . رفتٌ بَدیو شرکت بابای رایبد تا برای کار کردِن نن باياش نشَرت کنیو
چند دقیقٌ بعدش رایبد خیلی . انتظار نشستٌ بَدیو کٌ از اتاق صدای داد ٍ بیداد اٍند

انا يهین کٌ . نهیدٍنو چی باعخ شد کٌ دنبالش برم. عصبانی از اتاق پدرش خارج شد
يرچی نیدٍییدم ٍ . پدرم بٌ سهت اتاق ندیریت رفت ننو سریع رفتو دنبال رایبد

آخر َسر نتَنستو حرصهَ کنترل کنو ٍ فاصلٌ زنانی ٍ از . صداش نیزدم بًش نهیرسیدم
اٍنجا . ٍقتی این حرکت ننَ دید خیلی تعجب کرد. بین بردم ٍ دقیقا رٍبرٍش ایستادم

بعد از اٍن رٍز یک . حاال اٍن بَد کٌ دنبال نن راى افتادى بَد. فًهیدم سَتی بدی دادم
ٍقتی از کاری کٌ نیخَاد بکنٌ برام تعریف کرد . ناى ندیدنش تا یٌ رٍز کٌ اٍند خَنهَن

اٍنطَری نجبَر شدم قضیٌ رٍ بًش بگو ٍ با . ننو نشتاق شدم کٌ باياش يهکاری کنو
 .ایهان آشنا شدم

 پس از اٍلین نفرات گرٍى نحسَب نیشی؟ -

 .آرى: جیکَب

 چطَری خَن آشام شدی؟: یکو لبو رٍ گزیدم ٍ گفتو

 !البتٌ اگٌ ناراحت نهیشی: فَری گفتو

 !خیلی فضَلیا: گفت. لبخندی زد ٍ نگايی بًو انداخت

درضهن نن از این بٌ بعد . فضَل نیستو: جَاب دادم. اخو کردم ٍ بٌ رٍبٌ رٍ خیرى شدم
 .گرٍى رٍ يدایت نیکنو پس باید يهٌ چیَ بدٍنو

آلهان کٌ بَدم با یک دکتر شیهی دٍست . خیلی خب رئیس: تک خندى کرد ٍ گفت
رٍی یک سری از خفاش يا کار نیکرد ٍ نیخَاست خصَصیاتشَن رٍ جًش بدى . بَدم
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. نیگفت اینطَری یک تحَل بزرگ تَی دنیا بٌ ٍجَد نیاد. ٍ بٌ یک انسان انتقال بدى
 .غافل از اینکٌ اگٌ این کار پیشرفت نیکرد دنیا بٌ گند کشیدى نیشد

 خب بعدش چیشد؟: کنجکاٍ گفتو

ننتظر بَدم کٌ برام قًَى بیارى انا . یک رٍز رفتٌ بَدم کٌ بًش سر بزنو: با اخو ادانٌ داد
ٍقتی نزدیکش . رفتو تَی آشپزخَنٌ ٍ دیدم کٌ حالش خیلی بدى. خیلی طَل کشید

بعد از اینکٌ خَدش . ٍحشی شد ٍ گردنو رٍ بٌ شدت گاز گرفت... شدم کٌ ببینو چشٌ
ٌ ای کٌ تَی آشپزخَنٌ بَد زد تَی سرم ٍ ننَ کشت  .رٍ تانین کرد، با ٍردن

 تَرٍ کشت؟ پس تَ االن رٍحتی؟: با جیغ گفتو

دست ٍ پام رٍ بستٌ . بعد از یک ساعت بٌ يَش اٍندم. نٌ: بلند زد زیر خندى ٍ گفت
ٍقتی بٌ يَش اٍند اٍن . بَد ٍ با کاسٌ ای خَن بٌ انتظار بٌ يَش اٍندنو نشستٌ بَد

 .کاسٌ رٍ بٌ خَردم داد

 خب نگٌ نشکل رٍانی داشت؟: عَقی زدم ٍ گفتو

فًهیدى بَد کٌ تنًا راى انتقال اٍن ژن بٌ بقیٌ انسان . نهیدٍنو: سری تکَن داد ٍ گفت
 .خالصٌ کٌ نیخَاست تهام آدنًا رٍ خَن آشام کنٌ. يا، این کارى

 خب؟ يهین بَد؟: کالفٌ گفتو. دٍبارى سکَت کرد

نن تَی ندارک ٍ آزنایشاتی کٌ انجام دادى بَد گشتو ٍ . نٌ: لباشَ جهع کرد ٍ گفت
. دٍ راى داشت انا راى دٍم در دسترسو بَد. باالخرى فًهیدم کٌ چطَر باید نابَدش کنو

سریع اٍن پادزير کٌ خَدش ساختٌ بَد ٍ برداشتو ٍ ٍقتی حَاسش نبَد بًش تزریق 
 .کردم ٍ اٍن جلَی چشهام جزغالٌ شد
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دستی بٌ ! چقدر ترسناک. خدای نن. سرجام نشستو ٍ بٌ افقی کٌ نبَد خیرى شدم
رٍح ٍ رٍانو رٍ بًو ریخت با این تعریف ! خب یکو سانسَر نیکردی. صَرتو کشیدم

 .سعی کردم حال ٍ يَاش رٍ عَض کنو ٍ بٌ يدف اصلیو برسو! کردنش

... انهو. تَ گفتی جزٍ اٍلین نفرایی بَدی کٌ بٌ گرٍى نلحق شدی. خب اٍنَ بیخیال -
 يلیا کی بًتَن نلحق شد؟

 .دقیقا نهیدٍنو ٍلی یٌ رٍز ایهان آٍردش: جیکَب

 نگفت از کجا پیداش کردى؟ -

 .نٌ فقط ٍقتی آٍردش انگار از فاضالب پیداش کردى باشٌ: پَزخندی زد ٍ گفت

 چطَر؟: با تعجب گفتو

 .بَی بدی يو نیداد. چَن خیس بَد ٍ خاکی: جیکَب

 ٍاقعا؟ یعنی از اٍل خَشگل نبَد؟ -

زیبایی . چرا ٍقتی رفت حهَم ٍ لباسای تهیز پَشید تازى چًرش دیدى شد: جیکَب
 .خاصی داشت طَری کٌ يیچ جا ندیدى باشی

. تازى از تَ جَب پیداش کردن. پس دخترى عهلی نیست. حرصی تکیٌ دادم بٌ صندلی
 !بی لیاقت. لیاقتش يهَنٌ اصال

 رابطٌ خاصی با ایهان نداشت؟: برگشتو سهتش ٍ دٍبارى پرسیدم

 !خَب داری بازجَیی نیکنی يا؟: با لبخند نگايو کرد ٍ گفت

 .خیلی برام نًهٌ. بگَ دیگٌ -

 خب چرا از خَدش نهیپرسی؟ -
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 از خَدى کی؟ -

 .از ایهان -

بعدشو از اٍنو نیپرسو ٍلی قبلش . آقای بايَش، اگٌ نیخَاست بگٌ خَدش نیگفت -
 !نیخَام بدٍنو کٌ بعدا درٍغ نگٌ

 .رابطٌ خاصی نداشتن ٍلی بايو صهیهی بَدن: سری تکَن داد ٍ جَاب داد

 یعنی چی کٌ صهیهی بَدن؟: نشکَک پرسیدم

 .زیادم بايو صحبت نیکردن. یعنی خیلی جايا بايو بَدن -

 درنَرد گرٍى؟ -

 .نٌ درنَرد يهٌ چیز -

 تَ يیچ ٍقت نتَجٌ چیز نشکَکی بینشَن نشدی؟...آياا -

 ...خیلی خَب بَدن بايو تا. نٌ -

 تا؟: ننتظر نگايش کردم

 .تا اینکٌ یٌ شب جرٍ بححشَن شد -

 خب نفًهیدی دربارى چی؟ -

 .چرا فًهیدم -

 خب چی بَد؟... خب -

 .یٌ دختر -

 کدٍم دختر؟ -
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 .خب نعلَنٌ تَ دیگٌ -

 جدی؟ خب چی نیگفتن؟ -

 .ایهان گفت دیگٌ نهیتَنٌ ادانٌ بدى ٍ عاشقت شدى -

خب يلیا : با لبخند گفتو. با يلیا يو سرى نن بحخ کردى. پس تا اینجا رٍ راست گفتٌ
 چی گفت؟

 .اٍن یٌ بحخ نًهتر ٍ پیش کشید -

 نًهتر؟ چی بَد؟: با تردید گفتو 

 !بچٌ: گفت. چشهاش تَی تارکی شب نیدرخشید. برگشت ٍ بٌ چشهام خیرى شد

****** 

خیلی دلو نیخَاست بخَابو حتی اگٌ شدى . بٌ اندازى یک عهر خستٌ بَدم. خستٌ بَدم
برعکس يهیشٌ کٌ تا چشهام رٍ نیبستو خَابو نیبرد . برای چند دقیقٌ ، انا نهیتَنستو

 .اگٌ کهی نیخَابیدم آرٍم نیشدم. االن نهیتَنستو

 ...ساعت دى صبح بَد ٍ تقریبا تا ساعت چًار نیرسیدیو يشت کیلَنتری کَى شیطان

از پنجرى بیرٍن رٍ نگاى نیکردم ٍ بٌ این فکر نیکردم کاش کٌ اٍن رٍز تَی پارک 
کاش گَشیو . يهیشگی چشهای ایهان ٍ درنیاٍردم ٍ نهیذاشتو بًو نزدیک بشٌ

 .نیسَخت ٍ يیچ ٍقت بًش زنگ نهیزدم

 گرسنت نیست؟: صدای جیکَب از فکر خارجو کرد
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کاش جیکَب دیشب حرف . سرنَ بٌ نعنی نٌ تکَن دادم ٍ سعی کردم بتَنو بخَابو
. نطهئنو اگٌ بتَنو بخَابو يهٌ چی ٍ فرانَش نیکنو. اٍنطَری راحت تر بَدم. نهیزد

 .تا يو از سَزش چشهام راحت شو يو از سَزش قلبو. فقط کافیٌ خَابو ببرى

 قرص خَاب نداری؟ -

 !نٌ: جیکَب

 .بٌ دارٍخَنٌ ای چیزی رسیدی نگٌ دار -

 .باشٌ -

یٌ قرص خَاب آٍر قَی خریدم ٍ سَار ناشین . نیو ساعت بعد جلَ یٌ دارٍخَنٌ ایستاد
یکو جلَتر جلَی یٌ رستَران نگٌ . خب االن اینَ کٌ بخَرم دیگٌ يیچی نهیفًهو. شدم

 .داشت

 .پیادى شَ نًار بخَریو بعد راى نیفتیو: جیکَب

 .پیادى شَ: درٍ باز کرد گفت. پیادى شد اٍند سهت نن. نحلش نذاشتو

انقد خستٌ ٍ بی حَصلٌ . ٍقتی دید جَابشَ نهیدم ازآستین پالتَم گرفت ٍ کشیدم
فکر : بعد از سفارش غذا گفت. بَدم کٌ بی يیچ نخالفتی يهرايش ٍارد رستَران شدم

 !نهیکردم انقدر ضعیف باشی

 .االنو فکر نکن، چَن نیستو: بی حَصلٌ نگايش کردم ٍ گفتو

. غذانَنَ کٌ آٍردن بیشتر از سٌ چًار قاشق نتَنستو بخَرم. با خندى سرشَ تکَن داد
از رستَران . لیَان آب رٍ پر کردم ٍ قرصهَ خَردم ٍ ننتظر شدم جیکَب غذا شَ بخَرى

لرزش خفیفی رٍی . حس بدی بًو دست داد. کٌ خارج شدیو نتَجٌ جنگل رٍبرٍم شدم
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بدٍن اینکٌ چشو از جنگل بگیرم بٌ ! نحل یٌ جریان شیش ٍلتی. پَستو حس نیکردم
 .سریع سَار شَ: جیکَب گفتو

آخرین لحظٌ قبل از اینکٌ راى بیفتیو ٍقتی سرنَ . سریع سَار ناشین شدم ٍ در ٍ بستو
برگردٍندم سهت بیرٍن یٌ دختر با نَيای بلند ٍ لباس خَنی کنار ناشین ایستاد بَد ٍ 

جیغ نکشیدم ٍلی فکر کنو قرصٌ اجرشَ گذاشت، دیگٌ نفًهیدم . بًو نگاى نیکرد ٍ دیدم
 .چی شد

***** 

دستو رٍ رٍی صَرتو . دٍ تا چشو یشهیٌ خستٌ رٍبرٍم بَد. آرٍم چشهانَ باز کردم
نن از ... آى. دٍبارى بٌ اٍن چشهًای یشهی نگاى کردم. کشیدم تا نَقعیت رٍ درک کنو

ينَز تَی ناشین . رٍنَ برگردٍندم ٍ بٌ جایی کٌ بَدیو نگاى کردم. این چشها نفرت دارم
خَدنَ جهع ٍ جَر کردم ٍ بی تَجٌ بٌ ایهان از ناشین . بَدم انا ناشین بین یٌ باغ بَد

 .پیادى شدم

البتٌ بٌ ٍیال . چشهو بٌ ٍیالی بزرگ رٍبرٍم افتاد. یکو بٌ دٍر ٍ اطراف نگاى کردم
آخ جَن نا . یٌ عالهٌ پنجرى داشت با دٍتا تراس. بیشتر شبیٌ یک عهارت بَد! نهیخَرد

جیکَب نبَد ٍ ایهان کنار ناشین ایستادى بَد ٍ بٌ . قرارى اینجا بهَنیو؟خیلی خَبٌ کٌ
از چًرش کلی غصٌ ٍ پشیهَنی نیبارید ٍلی نن دیگٌ بٌ این چًرى . نن نگاى نیکرد

 !تَ یک درٍغگَی حرفٌ ای يستی. اعتهاد ندارم

گرنای نطبَعی ٍ زیر پَستو .از پلٌ يا باال رفتو ٍ داخل شدم. بٌ طرف ٍیال حرکت کردم
فضا . نتَجٌ شَنینٌ سهت راستو شدم. لبخند شیرینی رٍ لبو نقش بست. حس کردم

سهت چپو تلَیزیَن بزرگ . رٍبرٍی در ٍرٍدی آشپزخَنٌ بَد. پایین خلَت ٍ خالی بَد
آرٍم از . درست کنار تلَیزیَن یٌ راى پلٌ نارپیچ نیرفت طبقٌ باال. يهراى نبل راحتی بَد

یٌ فضا بزرگ بَد کٌ یٌ نیز . طبقٌ دٍم نحشر بَد. پلٌ باال رفتو ٍ ٍارد طبقٌ دٍم شدم
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سهت چپ دیَار پر از نیز ٍ لپ تاپ ٍ کانپیَتر . گرد بزرگی ٍسط سالن گذاشتٌ بَدن
دريا رٍ باز کردم؛ دٍتا اتاق شبیٌ بٌ يو با دکَراسیَن . سهت راست دٍتا در بَد. بَد

نیَندى . رٍبرٍی پلٌ يا دٍتا در بَد کٌ حهَم ٍ تَالت بَد ٍصدای آب نیَند. نتفاٍت
از . آخ جَن اتاقًای تراس دار باالست. پرید تَ حهَم؟ نتَجٌ پلٌ يای رٍ بٌ باال شدم

اتاق سهت چپ دقیقا شبیٌ . یٌ رايرٍی طَالنی بَد کٌ پنج تا در داشت. پلٌ يا باال رفتو
ٍارد اتاق . سهت راست دٍتا اتاق بَد کٌ درياش رٍبرٍی يو بَد. اتاقًای پایین بَد

جیغ خفٌ . بٌ طرف پنجرى رفتو ٍ فًهیدم تراسٌ. یٌ تخت دٍنفرى رٍبرٍم بَد. اٍلی شدم
نخصَصا با اٍن درختای . از این باال باغ خیلی باشکَى بَد. ای کشیدم ٍ درشَ باز کردم

 .نن ٍ ندا اینجا نیهَنیو! بی برگش

نتَجٌ ناشینی شدم کٌ ٍارد . بٌ پایین نگاى کردم. سعی کردم نسخرى بازیَ تهَنش کنو
ندا عصبانی از ناشین پیادى شد ٍ درشَ . ناشین ٍسط باغ از حرکت ایستاد. باغ شد

: نریهان نیو خیز از ناشین اٍند بیرٍن ٍ گفت. عزیزدلو حالل زادست. نحکو بًو کَبید
 .داغَنش کردی. ناشین بابات کٌ نیست

 بٌ درک: ندا بلند گفت

بٌ آخرین پلٌ کٌ رسیدم در بشدت باز شد ٍ ندا . با خندى از اتاق خارج شدم ٍ رفتو پایین
 .پسرى ایکبیری: عصبانی گفت. تَ چارچَب در ایستاد

 .با دیدن نن با خَشحالی بٌ سهتو اٍند ٍ تَ بغلش چلَندم

 .دق کردم پیش این پسرى دیٍَنٌ. ٍای دلو برات یٌ ذررى شدى بَد: گفت

 باز چیشدى کٌ سیهات اتصالی کردى؟: با خندى از خَدم دٍرش کردم ٍ گفتو
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از صبح کٌ راى افتادیو نٌ جایی نگٌ داشت صبحَنٌ : دٍبارى عصبانی شد ٍ حرصی گفت
نعدم دارى سَراخ . يرچی داد ٍ بیداد کردم، گفت باید زٍدتر برسیو. بخَریو نٌ نًار

 .نیشٌ

 .آيا پس بخاطر شیکهت قاطی کردی: لبخندی زدم ٍ گفتو

 .جنابعالی سیری حرف ننَ نهیفًهی: حرصی کیفش رٍ از سرشَنش برداشت ٍ گفت

 .از یخچال یٌ ظرف درآٍرد ٍ نشست. کیفشَ پرت کرد رٍ نبل رفت تَی آشپزخَنٌ

 چی نیخَری؟ -

 .الَیٌ: ندا

 تَ یخچال بَد؟! چی -

 .نٌ تَ شَنینٌ بَد: ندا

 نسخرى ننظَرم اینٌ انقدر نجًزى اینجا؟ -

 .البد يست کٌ اٍندیو اینجا دیگٌ: يهَنطَر کٌ برای خَدش لقهٌ نیگرفت گفت

جیکَب بَد کٌ ٍارد . از در آشپزخَنٌ سرک کشیدم ٍ بٌ در نگاى کردم. صدای در اٍند
 :از آشپزخَنٌ رفتو بیرٍن ٍ با تعجب پرسیدم! نیشد

 نگٌ تَ تَی حهَم نبَدی؟ -

 نن؟: جیکَب

 پس کی حهَنٌ؟. صدای آب نیَند: بٌ پشت سرم اشارى کردم ٍ گفتو

 سالم -
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 .چیزی کٌ نیدیدم رٍ باٍر نهیکردم. برگشتو طرف پلٌ يا

 تَ؟ -

****** 

نریهان تکیشَ یٌ . يردٍ بیخیال تَ حال خَدشَن بَدند. با خشو بًشَن نگاى نیکردم
 .دیَار دادى بَد ٍ ایهان دست بٌ سینٌ بٌ نن زل زدى بَد

 چرا ارشیا رٍ آٍردین اینجا؟! با شهام: عصبی غریدم

 .چَن بًش نیاز داریو. سادست: نریهان جَاب داد

بگَ نیخَایو یکی دیگٌ رٍيو گَل بزنیو زندگیشَ . آيا اینَ بگَ: پَزخندی زدم ٍ گفتو
 .نابَد کنیو

 .ٍ نگاى نعنی داری بٌ ایهان کردم

 .با خشو بٌ ایهان نگاى کردم. يیچکدٍم جَابهَ ندادن

 چطَری آٍردیش؟ -

 !از نانانت اجازشَ گرفتو: ایهان

 نانانو چطَری بٌ تَ اعتهاد کرد؟: با نفرت نگايش کردم ٍ گفتو

 !يهَنطَری کٌ تَ اعتهاد کردی: ایهان نگايو کرد ٍ گفت

 .اٍلین ٍ بزرگترین حهاقتو اعتهاد بٌ تَ بَد: پَزخندی زدم ٍ گفتو

 .اخو کهرنگی رٍ پیشَنیش نشست

 .انا االن اٍن دیَار اعتهاد فرٍریختٌ: ادانٌ دادم
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اٍند رٍبرٍم ایستاد . رٍنَ بٌ طرف باغ برگردٍندم ٍ دستانَ تَی جیب پالتَم فرٍ کردم
اگٌ تا االن يیچی نگفتو، فقط . ببین الینا: ٍ عصبانی انگشتشَ تکَن داد ٍ گفت

 نیخَاستو بايات نراعات کنو ٍ بزارم یکو آرٍم بشی تا بايو

 !انا تَ آرٍم تر کٌ نهیشی يیچ، داری گند نیزنی بٌ يهٌ چی. حرف بزنیو

 .سرنَ کج کردم ٍ با لبخند بًش نگاى کردم

 .دیگٌ داری شَرشَ درنیاری: دندٍناشَ ٍ رٍيو فشار داد ٍ گفت

دردت : دستی بٌ صَرتش کشید ٍ گفت. نحلش ندادم ٍ سرنَ بٌ طرف دیگٌ کج کردم
 چیٌ؟ چرا اینجَری نیکنی؟

 دردم؟: آرٍم زیر لب زنزنٌ کردم

 .آرى: دستشَ گذاشت رٍ شَنو ٍ گفت

 .بٌ نن دست نزن: بلند گفتو

انگار با خَدش . بعد یکو حقَ بهن داد ٍ بعدش پر خشو شد. اٍل ناباٍرانٌ نگايو کرد
 .درگیر بَد

 .این نسئلٌ رٍ يهین االن تهَنش نی کنیو: بلند گفت

يهَن لحظٌ صدای بَق ناشین اٍند ٍ پشت سرش در باغ باز شد ٍ آخرین نفر داخل 
 .باغ شد

 بنظرت این نسئلٌ تهَم شدنیٌ؟ -

 چرا نباشٌ؟: ایهان

 .چَن برای نن تازى شرٍع شدى -
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 .رفتارتَ درک نهیکنو. نهیفًههت الینا: دستشَ تَ نَياش فرٍ کرد ٍ گفت

 .تَ يیچ ٍقت يیچیَ درک نهیکنی: دستانَ از جیبو در آٍردم ٍ صاف ایستادم، گفتو

: بعد با صدای بلند گفت. دستش رٍ رٍی گَنش گذاشت ٍ یکو اینَر ٍ اٍنَر ٍ نگاى کرد
 دردتَ بگَ؟

دردم؟ دردم : ٍقتی دیدم صداشَ بلند کرد عصبانی شدم ٍ بی يیچ فکری ٍ بلند گفتو
. دردم تَیی کٌ با تهام ٍجَد نیخَاستهت. دردم تَیی کٌ بًت اعتهاد کردى بَدم. تَیی

گندم باٍريانٌ کٌ تَ . دردم قلبهٌ کٌ تا االن يزار بار شکست بخاطر گندایی کٌ تَ زدی
دردم دختریٌ کٌ عاشقانٌ دخترانٌ ياشَ بٌ پات ریختٌ . دردم یٌ دخترى. نابَدشَن کردی
اشک لعنتی ای کٌ از چشهو . دردم بچٌ ایٌ کٌ بی گـ ـناى کشتٌ شد. ٍ پس زدى شدى

 .دردم اینٌ: چکید رٍ با خشَنت پس زدم ٍ گفتو

 .ایهان با تعجب ٍ ناباٍری نگايو نیکرد

 .دیگٌ طرف نن نیا. يهٌ چی تهَم شد: انگشتو رٍ بٌ طرفش گرفتو ٍ گفتو

پس دیاکَ . يلیا با صَرت غرق اشکش بًو خیرى شدى بَد. چشهو بٌ پشت سرش افتاد
 کجا رفت؟

 .عقب گرد کردم ٍ بٌ طرف نریهان رفتو

 .شها يا حق نداشتین ارشیا رٍ ٍارد این بازی نسخرى بکنین: عصبی گفتو

یادتٌ اٍن شبی : تَ چشهام نگاى کرد ٍ گفت. تکیشَ از دیَار گرفت ٍ آرٍم رٍبرٍم ایستاد
 کٌ عکس آرنیا رٍ تَ آپارتهان نشَنت دادم چی گفتی؟

 .آرى یادنٌ -
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 .پس باید جَاب ننو یادت باشٌ: گفت

پس حرفی : گفت. بٌ چشهای نشکیش نگاى کردم ٍ سرنَ بٌ نعنی آرى تکَن دادم
 .نهیهَنٌ

 .اشکی کٌ از چشهو چکید رٍ پاک کردم ٍ ٍارد ٍیال شدم. از کنارم رد شد

****** 

با ندا ننتظر بٌ لبای . يرچی از ارشیا در نَرد نانان ٍ بابام نیپرسیدم جَاب نهیداد
 .ارشیا نگاى نیکردم

 چرا جَاب نهیدی؟: کالفٌ گفتو

 خب چی بگو؟: ارشیا

 نیگو نانان چطَری اجازتَ داد بیای؟ -

 نانان کیٌ؟: گیج گفت

یعنی چی نانان ! عٌ عٌ نگاى کن پسرى ی دیٍَنٌ رٍ: دستو رٍ جلَی ديانو گرفتو ٍ گفتو
 !کیٌ؟

تا االن صدبار پرسیدی يربارم جَابش . الینا آرٍم باش: ندا دستهَگرفت ٍ نشکَک گفت
 !یٌ چیزی شدى کٌ نهیدٍنٌ دیگٌ. این بَدى

 یعنی چی ؟ ننظَرت چیٌ؟: با ترس نگاش کردم ٍ گفتو

 !فکر کنو، حافظشَ پاک کردن: ندا با دٍدلی گفت 

 چی؟: ناباٍرانٌ گفتو
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نریهان ٍ آئیل ٍ ایهان رٍبرٍی تلَیزیَن . با عصبانیت پلٌ يا رٍ دٍتا یکی اٍندم پایین
 نشستٌ بَدن ٍ بايو صحبت

 چٌ بالیی سر آرنیا آٍردین؟: رفتو جلَی نریهان ٍ بلند گفتو. نیکردن

 .لیَان دستشَ گذاشت رٍ نیز ٍ دست بٌ سینٌ تکیٌ داد بٌ نبل

 چٌ بالیی سرش آٍردی؟...يی باتََام: پام رٍ رٍی زنین کَبیدم ٍ گفتو

 .بالیی ک باید سر تَ نیاٍردم انا نهیتَنستو: با آرانش گفت

 چرا حافظشَ پاک کردی؟: ندا با عصبانیت از پلٌ يا اٍند پایین ٍ گفت

 !چَن الزم بَد: نریهان

حالو ازتَن . از يهٌ تَن نتنفرم: فریاد کشیدم. از عصبانیت بٌ نرز جنَن رسیدى بَدم
شهايا چطَری نیخَاین زندگی آدنا رٍ نجات بدین؟ با نابَد کردن زندگی . بًو نیخَرى

 .بقیٌ؟ حالو از این گرٍى کٌ آدنا رٍ برای نجات آدنای دیگٌ قربانی نیکنٌ بًو نیخَرى

 ..الینا آرٍم باش: آئیل بلند شد ٍ اٍند طرفو گفت

 .آرنیا رٍ برنیگردٍنین خَنٌ: بلند گفتو

 نهیشٌ: ایهان نگايو کرد ٍ گفت

 .يهین کٌ گفتو. نیشٌ: پر خشو جَاب دادم

 .گفتو نهیشٌ: بی ننطق گفت

تَی . تهام بچٌ يا رٍ بٌ رٍم ایستادى بَدن ٍ نگايو نیکردن. پرخشو نگايش نیکردم
 .نتعجب بًش نگاى کردم. چشو بٌ يو زدنی جیکَب جلَم بَد ٍ بازٍيانَ گرفتٌ بَد
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قَل نیدی آرٍم : نردنک چشهاش تکَنی خَرد ٍ گفت. بٌ چشهام خیرى شدى بَد
 باشی؟

 .تَ ٍ برادرت تَی یٌ تصادف ُنردین: گفت.سرنَ بٌ نعنی آرى تکَن دادم

 دیٍَنٌ شدی؟: بعد بلند خندیدم ٍ گفتو. نتعجب نگاش کردم

يهٌ ننتظر بٌ نن خیرى . با يهَن خندى نسخرى ای کٌ رٍی لبو بَد، بٌ بقیٌ نگاى کردم
 .شدى بَدن

 ننظَرتَ نهیفًهو؟: دٍبارى بٌ جیکَب نگاى کردم ٍ گفت

نا نجبَر شدیو صحنٌ ای بسازیو کٌ خانَادت فکر کنن تَ ٍآرنیا تَی یک : جیکَب
 !تصادف ُنردین

 چی؟: يهزنان با چکیدن قطرى اشک از چشهو گفتو

. شهايا خانَادى ننَ نابَد کردین. بٌ اعضای گرٍيی نگاى کردم کٌ باید رئیسشَن باشو
 !زندگی نن رٍ از يو پاشیدین

آرٍم از پلٌ يا باال رفتو ٍ . آرٍم دستای جیکَب ٍ کنار زدم ٍ بٌ طرف پلٌ يا حرکت کردم
 .ٍارد اتاقی کٌ آرنیا بَد، شدم

 .دراز بکش: در ٍ بستو ٍ بًش گفتو

 چرا؟: نتعجب پرسید

 .کاری کٌ گفتو ٍ انجام بدى: نَيام رٍ از تَی صَرتو کنار زدم ٍ گفتو

شهايا ينَز . باالی سرش ایستادم. بٌ طرفش حرکت کردم. آرٍم رٍی تخت دراز کشید
 .نهیتَنین ننَ نجبَر بٌ کاری بکنین. ننَ نشناختین



 

www.lovelyboy.blog.ir 

294 miss elahe  ناپذیر شکسترنان |  

 .چشهاتَ يو ببند: لب زدم

. آرٍم خو شدم رٍی صَرتش ٍ پیشَنیو رٍ رٍی پیشَنیش گذاشتو. چشهاشَ بست
. تهام خاطرات ٍ چیزی يایی کٌ باید یادش بیاد رٍ از طریق چشهو بًش انتقال دادم

 .پیشَنیو رٍ از رٍی پیشَنیش بلند کردم ٍ چشهام رٍ باز کردم

یکو بًو خیرى شد بعد خَدشَ پرت کرد تَ . آرٍم چشهاشَ باز کرد ٍ رٍی تخت نشست
آرٍم سرشَ . نن ازت نحافظت نیکنو. داداش کَچَلَی نن. بغلو ٍ بلند زد زیر گریٌ

 .نَازش کردم ٍ چشهانَ بستو

 .حاال گرٍى کانل شد

 *پایان جلد اٍل*


