
 
 
 
 
 
 
 

 
به ادبیات  دیداری یرسانهاین رمان، یک اثر اقتباسی و برگردان از 

 داستانی است.
 
 

 پرده اول

 خاکستری

از جلوی در هم صدای خنده و حرف شیما  .کندیمآتیال در کافه را باز 
 یهمهو  کندیمدیلینگ  در. آویز رنگی سرامیکی باالی دآیمیو پریسا 

 .خوردیم. هرم گرما و بوی مطبوع کافه به صورتم گرددبرمیسرها طرف ما 
 .مانندیم خیزنیمشیما و پریسا  ،اندازدیمرا روی میز  اشتنهبابک 

 اومدین؟!ــ 
 االن؟!ــ 
 نگفتم یه مسیج بده قبل از رسیدن؟! ...آتیال؟!ــ 

 .چرخمیمسریع طرف در 
 ن، برم بیرون؟شیمین تا آماده خوایمیمن هیچی ندیدم!... ــ 

 :دزنمیپریسا با غرغر داد 
 الزم نکرده! ــ

 دور کمرم. اندازدیمکی آمده پشتم که دست  دانمینمشیما 
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 وایسا تا بگم. جوریهمینقربونت بشم... ــ 
 .دزنمیآتیال دلخور کنارش 

، "م و خیالت راحت باشهآمیاز پسش بر .دارمیمخودم نگهش "ــ 
 بود؟! جوریاین

 :دزنمیپریسا دوباره داد 
 ها!از آوردنش... عجب رویی داره قرار بود تو هم یه ندا بدی قبل ــ
 :گویممیبا خنده  

 هنوز که من نفهمیدم اینجا چه خبره! .به کارتون برسید ــ
 :کندیمآتیال کنار گوشم زمزمه 

 ین دختر حوایی!ترمهربونو  نیترباهوشتو  ــ
 .دزنمیشیما چشمک 

 آدم شاعر شد! باز پسرــ 
 .دآیمی ،صدای بابک و پریسا که درگیرند

 اونو ولش کن... اینا رو بذار رو میز...ــ 
 تو دست نزن خرابش کردی...ــ 

 و صدای سپهر:
 مهربون باشید! ــ

 .دهدیمبه بابک، جواب سپهر را  شهایزدنپریسا میان غر 
 پدربزرگ!یه کلمه هم از ــ 
 .بردیمرا باالتر  صدایشو 

و ریس کن! دست  سارآتیل! جای چسبیدن به مهتا، بیا اینا رو ــ 
 !شد بجنبون شب

 .دزنمی. شیما لبخند رودیمو  بوسدیمرا  سرمآتیال از روی روسری، 
 لوس! امان از این عاشقــ 

. کندیمکه در را باز  نمیبیم، خیام را "کافه ژپتو"لوگوی  از میان استیکر
متعجب به من و شیما پشت در نگاه  خرید است. یهاسهیکهر دو دستش، 

 .خنددیمشیما  .اندازدیم
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 ! صاحابش اومد!هابچهــ 
 .بردیمرا باال  ابروهایش

 چه خبر شده؟!ــ 
 .کشدیمکنار  دررو به  طورهمانشیما مرا 

 ...یفهمیمــ 
 .کندیمبه ما و بقیه نگاه  خیالبیخیام، 

 ها... تولد مهتاس؟... سپهر گفته بود...ــ 
 :کشدیمو پریسا جیغ  خوردیم. شیما حرص خندمیممن 
 مون!هابرنامهچطور گند زد به  بترکی خیام! ببین ــ
 .کندیمبابک نفس محکمش را فوت  

 .لو رفت ،برگرد دیگهی موندی؟! طورهمونحاال چرا ــ 

شاین کافه، چند بسته هدیه، یک سان ینفره شش. روی میز گردمبرمی
. با ندزنمیبزرگ و اسنک عصرانه با مخلفات که عاشقشان هستم، چشمک 

 .رومیمو جلو  کوبمیمرا به هم  هادستذوق، 
 وای چه کردین شماها؟!ــ 

 .کندیمشیما دوباره بغلم 
 عزیزم... تولدت مبارک!ــ 

که پشت بار رفته و درگیر  رودیمبه خیام  ایغرهچشمپریسا  
نگاه  هابچهآتیال هم با نارضایتی به خیام و بعد  .است خریدهاش شده

 .کندیم
اهمیت دارد نه لو رفتن چند دقیقه زودتر  انددهیکشبرایم زحمتی که 

به ویفر روی  کنممی. دست دراز دهمیمآدامسم را قورت  .شانیهابرنامه
 .ایستممیو کنار آتیال  مزنمیشاین ناخنک سان

حاال از  !ن چقدر خوشحال شدمدونیمی... نهابچهممنونم  تونهمهاز ــ 
 کدوم شروع کنم؟!

 .بوسدیم، صورتم را شودمیپریسا خم 
 !اجرا کنیم... اما تولدت مبارکمونو نشد کامل برنامهــ 
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 "مبارکتولدت "و  دآیمیروشن  هایشمعسپهر از پشت بار، با کیک و 
. کنممی. دست آتیال را پشتم حس کنندیم اشیهمراه. بقیه هم خواندیم

 .کنممیبا خواهش نگاهش  لبخند بزند. کندیمطرفش. سعی  گردانمیمسر 
 اخم نکن دیگه... من خیلی خوشحالم.ــ 

 "!تولدت مبارک عشقم" دزنمیلب 
آتیال  هایچشمدر  هاشمع. نور گذاردیم سپهر، کیک را جلویم

... خوشبختم... مگر خوشبختی چیزی بیش از گزمیملب  با لبخند .لرزندیم
 یاسرفهبابک  ؟!باردیمست که عشق از نگاهش ادوستان خوب و مردی 

 .کندیممصنوعی 
 ها!جوون مجرد اینجاســ 

 .دزنمیسپهر، چشمک 
 آرزو کن!ــ 
مانده. پریسا با  امخیره. شیما با لذت و لبخند کنممینگاه  تکشانتکبه 

. بابک دو دستش را به پشتی صندلی گرفته. خنددیمشیطنت به من و آتیال 
تکیه داده و  ریویکایستاده و خیام، به کانتر بار،  اشپدرانهسپهر با مهربانی 

 .کندیمنگاهمان  تفاوتبی
 آب شد شمعات بچه!ــ 

ره به همه و دوبا کشممی. نفس عمیقی دهمینمبه حرف سپهر اهمیت 
 .اندازمیمنگاه 

ارم... مرسی که دوست و خوشبختم که شما رو د شانسخوشمن ــ 
 !من هستید

. مزنمیرا پس  امیشاد. بغض کندیممحکم بغلم  ،آوردینمشیما طاقت 
 .کندیمرا فوت  هاشمعو همراهم  اندازدیم هایمشانهآتیال دست دور 

☕🍰☕ 
. عجیب است خورمیم، با دیدن ماشین بابا جا کنممیدر حیاط را که باز 
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 .کشدیمآتیال دستم را  !زود آمده
 م خوشت نیومد؟!از هدیهــ 

طرف  برمیمو دست  کنممینگاه  هایشچشمدر تاریکی حیاط، به 
 .است که در کافه به گوشم آویخته ییهاگوشواره

 چرا... خیلی قشنگن... فقط...ــ 
 پر از شیطنت است. هایشچشم. دآیمیجلوتر 

 تشکر نکردی! کردمیمکه فکر  طوراونبله! فقط ــ 
چقدر قرار  دانمینم. کنممیمثل عسل... هول  ،احوالش شیرین است

 است طول بکشد تا به این حضور چسبناک و گرم و نزدیک عادت کنم.
 ؟!هابچهجلوی ــ 

گوشم است  یالله که دستم را که هنوز بند طورهمانو  دزنمیلبخند 
 .اندازدیم، ابرو باال کشدیمپایین 

 اینجا که دیگه کسی نیست!ــ 
 .دهمیمو قورت  جومیم، آدامسم را تند تند تردستپاچه

 من که هنوز زنت نیستم!ــ 
 در صورتم. رقصدیم. نگاهش گزدیمبا لبخند، لبش را 

 نامزدم که هستی...ــ 
 .رومیماحمقانه کمی عقب 

 .وقت زنت شدمباشه هر ــ 
 .اندازدیمابرو باال 

 ازم مهتا؟ یترسیمــ 
 .آوردیمو سرش را جلو  دزنمیدستم را کنار 

 .شیمیمهتا... یه بار ببوسمت، صد بار عاشقم ــ 
به در شوخی، پشت دستم را جلوی صورتش  مزنمیو  خندمیم

 .رمگیمی
 بیا! ببوس!ــ 

نزدیکم راه کند و حرفم را عملی مینگاهش براق و خندان است. 
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 .افتدمی
 و بابا منتظرن. مامانبریم... ــ 

 .کشممیکه ناراحت نشود، خودم را کنار  قدرآنکمی، 
 جلوی بابا اینا زشته.ــ 

 .ردگیمیفاصله ، شنوحرف یهابچهمثل 
 نگاهتم نکنم؟ خوایمیچشم عزیزم... ــ 

 .کشممیباز نگاهش شیطان شده. نفس راحتی 
 !یدادینمکادوی تولدمو  هابچهآتیال... کاش جلوی ــ 

 .کنممی. پوست لبم را ایستدمیمتعجب 
کم... ک اونا... یهکوچی یهاهیهدخب... کنار ماگ و عروسک و ــ 

 سنگین بود.
 .دزنمیتصورم، ناراحت نشده. لبخند  برخالف

 !آنامزدتمــ 
 م.هست هنوز معذب

چشم  یتو هایکردنو خرج  هاهیهدخب... ما زیاد تو قید و بند این ــ 
 نیستیم.

 .کندیمو رها  ردگیمیآرام نوک دماغم را 
 !... هنرمندا!هاخورده!... خاک هایخاک... بابا دونممیبله... ــ 

 .آوردیمسرش را جلو 
تا وقتی داشته باشم، هر  من دوست دارم برای زنم خرج کنم.ولی ــ 

 جلوی اونا باشه؟ چشم! خوایمی... نزمریمیچی داشته باشم، به پات 
 خداست. یهیهد، این مرد، خودش شکبی. دآیمینفسم، سبک بیرون 

. حالم خوب است. محبت دوستانم، عشق آتیال و میشویموارد خانه 
را باز  هایشدستبغل بابا که خندان،  پرمیم! بابا با لبخندو  مامان حاال،
 .است کرده

 تولدت مبارک دخترم!ــ 
جون به جونش " دیگویمکه با خنده به آتیال  ومشنمیرا  مامانو صدای 
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 "یه!یکنن بابا
را  مامانخم شده شال  نمیبیمجواب بدهم که آتیال را  گردمبرمی

 .بوسدیم
 .خودم مخلص شمام هستمــ 

 فشاردیم. بابا دست آتیال را پر محبت شودمیچراغانی  مامان هایچشم
 .رمگیمیرا بغل  مامان ،و من

 :دیگویم، پشت سرم مامانآتیال میان تبریک 
 ازتون ممنونم که مهتا رو به دنیا آوردین تا همسر من بشه. مامانــ 

 :گویممی تأکیدو با  کنممیچپ نگاهش 
 نـــــامزد! ــ

 .مچرخیمبه من. طرف بابا  رودیم غرهچشم مامانو  خنددیمآتیال 
 آتیال رو ببین! یهیهد ابابــ 

از آتیال تشکر  مامان تکان بخورند. هاگوشوارهتا  دهمیمسرم را تکان 
 .ندینشیمبابا  هایچشمو برق رضایت توی  کندیم

مگه اینکه تو وادارش کنی از اون جینگیل پینگیالی چوبی و بدلی ــ 
 بکشه پسرم.دست 

. هر روز سر لباس و ظاهر و سلیقه و هر چه من مامانبه  کنممیاخم 
که به وساطت بابا و  بگومگوهایی، بحث داریم. پسنددینمدوست دارم و او 

 .شودمیطرفداری از من ختم 
 .ردگیمیآتیال میانه را 

 چوبی. یهامهرهطال، چه با  یگوشوارهمهتا خودش جواهره... چه با ــ 
پیروزی، ابرو باال  ینشانه، به مامانو برای  کنممیرا جمع  هایملب

شام  پرسدیم مامان .کندیمبابا آتیال را طرف نشیمن هدایت  .اندازمیم
خوردیم که جا برای شام  هولههله قدرآنعصر  گویممییا نه.  میاخورده
 نداریم.

 .چرخاندیمآتیال از کنار بابا سر 
 جا گذاشتم! ماماناما من برای شام لذیذ ــ 


